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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
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Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:04.
 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Granlund ja Mikki Paulamäki.
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisättiin harkkasitsit kohdaksi 20 ja siirrettiin muut kohdat yhdellä eteenpäin. Hyväksyttiin
esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
Ilmoitusasiat

Kv-sitsit 1.10.
H13 on edelleen paras.
Hallarit ry vaasasta on kutsunut Staabin pitämään heidän kastajaisiinsa rastia pe 6.9.
Reissu ei kustanna mitään Staabille.
Staabin uuden bilelistan kokoaminen Spotifyhin on alkanut.
Hullareille osallistutaan jälleen.
Bosan ja Lederhosenin Oktoberfest-sitsit tulevat marraskuun alussa.
Staabi ei osallistu Tamyn ja yliopiston lukuvuoden avajaisiin omalla ständillä.
 

Yhteistyösopimukset
Käytiin läpi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa tehtävä yhteistyösopimus ja KL-
kustannuksen kanssa tehtävä yhteistyösopimus. Päätettiin hyväksyä sopimukset oikeiden
nimien kanssa. Aake ja Mikki allekirjoittavat sopimukset, kun ne on kunnossa.
 
Haalareiden hinnat ja maksaminen
Haalareiden hinta on 29 euroa ja tilataan yhdessä hallintotieteiden ainejärjestöjen kesken.
Haalarit maksetaan Hallat ry:n kesken. Kukin ainejärjestö maksaa hankkimansa mainokset
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Haalarit maksetaan Hallat ry:n kesken. Kukin ainejärjestö maksaa hankkimansa mainokset
Hallat ry:n tilille, jonka jälkeen jäljellejäävä osuus yhteispainatuksista jaetaan maksettavaksi
puolet Staabi ja puolet Hallat. Hyväksyttiin tämä.
 
Johtajuussymposium
Keskiviikkona 4.9. klo 9:00 alkaen kasataan teltat ja laitetaan ständi pystyyn. Laitetaan
kuvia pyörimään koneelle ja toiminnallisena osuutena on ”kaada Staabin hallituslainen”
 
Fuksihaalarimerkit
Kastajaismerkkejä ja fuksimerkkejä tilattiin kutakin 100 kpl. Fuksimerkki maksaa 143 euroa
ja kastajaismerkki 116 euroa.
 
Approliput
Päätettiin tilata Hämeenkadun approon 110  kpl lippuja Pakkahuoneen jatkoille. Jäsenistö
voi varata lippuja ma 16.9. klo 10 alkaen toimistolla, max. 2 lippua/ jäsen. Liput maksavat
15 euroa/ kpl. Tuomas hoitaa lippujen tilauksen Boomilta.
 
Viron reissu
Timo ja kaverinsa kanssa alkuviikosta 37 Viroon.
 
Alkusyksyn liikunta-asiat
Liikuntavuorot ti 15-16 Hallojen ja Spatikan kanssa ja la 13-14 Pareton, Luupin ja UDK:n
kanssa. Syyskuun liikuntana on 18.9. kirkkovenesoutua klo 16 Hatanpään soutukeskuksella.
Soutu maksaa Staabille 120 euroa ja mukaan mahtuu 14 soutajaa. Joonas Petäjäniemi toimii
perämiehenä. Sitova ilmoittautuminen alkaa toimistolla tiistaina 10.9. klo 10:00 ja maksaa 2
euroa.
 
Syksyn vaellus 21.-22.9.
Jaulin kämppä on varattu ja maksettu. Kysytään vaelluksen järjestäjäksi Jaakko
Haaparantaa. Autollisilla etusija vaellukselle. Mukaan mahtuu 25 (5 autoa). Vaelluksen
hinta 15 euroa. Ilmoittautuminen toimiston ovessa olevaan listaan ma 9.9. alkaen.
 
Kolmioetkojen tilavaraukset
Syyskuussa sitsit Hatanpäällä, lokakuussa etkot Media 54 isolla saunalla, marraskuussa
vuosikokous Villavintillä ja joulukuussa itsenäisyyspäivän vastaanotto Haiharan kartanossa,
josta otetaan bussikyyti takaisin keskustaan.
 
Aikuisopiskelijatapahtuma
Lauantaina 7.9. klo 18 Koskikeskuksen saunalla. Otetaan mukaan muutama tonkka viiniä ja
tarjotaan esimerkiksi viinirypäleitä ja patonkia. Tiina ja Anni menevät kauppaan, Tuomas
tuo viinit. Marjo, Aino ja Aake tulevat myös.
 
Tuttarit
Torstaina 5.9. Soutupaviljongille pääsee klo 15. Kaupparyhmä tapaa klo 14. Venla menee
mukaan bussikierrokselle, joka alkaa klo 16:30. Tuutorit juontavat kierroksen. Ohjelmassa
vanhojen tanssit, tuutorryhmien kuvaukset, SYY:n esittäytyminen ja Bosan maistatusta.
Noin 21:30 alkaa valuminen kohti Ilonaa ja haalaribileitä. Ruokabudjetti noin 150 euroa ja
lantringit ostetaan sen ulkopuolelta.
 

 
Ruotsin excu
13.-15.11. Siljalla, jossa excuilijoille olisi varattu oma kerros. Hinta olisi noin 70 euroa/
osallistuja, joka sisältää buffetin. Viking Linella olisi ollut huonommat ehdot, mutta hintana
60 euroa/ osallistuja. Päätettiin olla Siljan kannalla.
 
Kolmioasiat
Päätetään myydä Luupin ja Indecs’n kanssa Boomille yhteensä 180 kpl lippuja syyskuun
Kolmioihin. Keskusteltiin Luupin ja Indecs’n kanssa tehtävästä
Kolmioyhteistyösopimuk–sesta.
 
Pullatilaus
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Pullatilaus
Maanantain päivystäjä tilaa edelleen pullapäiväksi pullat.
 
Harkkasitsit 12.9.
Järjestetään yhdessä hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa. Teemana black & white.
Fukseille on 60 paikkaa, tuutoreille ja muille vanhoille opiskelijoille 40 paikkaa.
Ilmoittautuminen alkaa ke 4.9. klo 10:00 toimistolla, jonne maksetaan osallistuminen 10
euroa. Juomavaihtoehdot siideri ja olut; hinta sisältää kaksi shottia ja kolme mietoa.
Alkuruuaksi hapankorppu, annossulatejuusto ja viinirypäle; pääruokana kinkkukiusaus;
jälkiruuaksi jäätelö ja turkinpippurimurskaa. Staabin toastina toimii Tuomas Kuoppala.
 
Hallituslaisten tulostuskiintiöt
Myönnettiin Tuomas Kuoppalalle 100 sivua kiintiötä, Anni Suikkaselle 50 sivua ja Venla
Monterille 700 sivua.
 
Kokouksen vakioajan päättäminen
Ei saatu päätettyä vakiaikaa. Seuraava kokous ma 9.9. klo 16:30.
 
Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi Makumatkan kuviot.
Johtajuussymposiumiin on pyydetty joukkuetta JKY:n tietovisaan.
Keskusteltiin ainejärjestön hupihaalarimerkeistä.

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:16.

 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013
 
 
 
______________________________  ____________________________
Aake Pihlainen   Tiina Riihilahti
puheenjohtaja   sihteeri
 
 
______________________________  ____________________________
Timo Granlund   Mikki Paulamäki
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja
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