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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 8.4.2013 klo 15.00
 
Paikka: Kasino kabinetti
 
Paikalla Anni Suikkanen

Tilda Oksanen
Mikki Paulamäki
Venla Monter
Timo Granlund, poistui kohdassa 12
Tiina Riihilahti
Sakari Eskola, poistui kohdassa 10
Tuomas Kuoppala
Aake Pihlainen
Marjo Nurmela, paikalle kohdassa 7


Lotta Haapaniemi, paikalla kohdat 6-8, 12-14


 
Kokouksen avaus
Kokous avattiin 15:08.
 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja
pöytäkirjantarkastajiksi Aino Siiroinen ja Tuomas Kuoppala.
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Kohta 7 päätettiin käsitellä viimeisenä.
 
Ilmoitusasiat

Tilda värjää vapun kunniaksi hiuksensa.
Himos-tapahtumasta on tullut 150 euron siivouslasku.
Syy-sitseistä on tullut voittoa noin 33 euroa.
Päätalon ilmoitustaulu on tuunattu.
Nettisivujen suunnittelua ke 10.4. klo 13-> ja pe 12.4. klo 14-> Alakuppilassa.
 

Vappuviikon tapahtumat
Käytiin läpi vappumerkin tilanne – merkilliseltä oli tullut mallimerkin kuva, ja kerrattiin
viikon tapahtumat ja yksityiskohdat.
Vappupiknikin paikaksi päätettiin alustavasti Sorsapuisto. Sitsien osallistumismaksuksi
päätettiin 10 euroa ja päätettiin tarjota tapahtumaa kaikille tamperelaisille
hallintotieteilijöille.
 
Vappuviikon sponsoreiksi kysytään esim. Redbullia, Tapolaa ja Nokian Panimoa. Aino on
kysynyt jo vappulehden väliin kondomeja.
 
Aikuisopiskelijatoiminnan syksyn avauksen ajankohta ja tila

1.

2.

3.

4.

5.
•
•
•
•
•

6.

7.



Aikuisopiskelijatoiminnan syksyn avauksen ajankohta ja tila
Varataan Koskikeskuksen sauna 7.9. Panostetaan rahallisesti enemmän syksyn alun
aikuisopiskelijatapahtumaan ja katsotaan seuraavat sitten syksyllä ja myös se, minkä verran
on varaa panostaa niihin.
 
Alumnitapahtuma
Päätettiin ruokabudjetiksi 100 euroa. Venla, Aake ja Marjo menevät kauppaan klo 15:30.
Mikki hakee valokuvat toimistolta.
 
Staabin nettisivut
Nettisivujen tuunaustuokioiden ajankohdat ilmoitusasioissa. Käytiin läpi kehityskohtia.
 
Fuksilehti
Hallat haluavat tehdä oman fuksilehden, mutta Spatikka ei halua tehdä omaa lehteä. Kesällä
tervetuloa-kirjeen mukana lähetettäneen jokin yhteinen lehtinen, jossa mm. esitellään
tuutorit. Syksyllä tehdään mahdollisuuksien mukaan kolme Staapista, joista ensimmäinen on
painokseltaan suurempi ja jaetaan etenkin fukseille. Staapisen fuksi-editionia varten voidaan
hakea Tamyn projektitukea.
 
Vappupassi
Päätettiin tilata vappupasseja 150 kpl Juvenes Printiltä. Hinnaksi tulee yhteensä noin 40,43
euroa + alv.

 
Staabin kesäjuhlat
Anni, Tiiti, Tiina ja Mikki miettivät kesätapahtumaa. Päätettiin järjestää mahdollisesti 20.7.
 
Muut esille tulevat asiat

Tuutormökkiä jouduttaneen siirtämään Block Fest –päällekkäisyyden takia.
Seuraava kokous ma 15.4. klo 14:00.

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 16:44.

 
 

 
Tampereella ___ . ___ . 2013
 
 
 
_________________________  ___________________________
Aake Pihlainen   Tiina Riihilahti
puheenjohtaja   sihteeri
 
 
_________________________  ___________________________
_
Aino Siiroinen   Tuomas Kuoppala
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja
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