STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

14.02.2013 klo 18.00

Paikka:

Staabin toimisto

Paikalla:

Aake Pihlainen
Anni Suikkanen
Sakari Eskola
Aino Siiroinen
Mikki Paulamäki
Tuomas Kuoppala
Marjo Nurmela

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.06
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Anni Suikkanen ja pöytäkirjantarkistajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Sakari Eskola ja Marjo Nurmela.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.
5. Ilmoitusasiat
• Anni oli ollut Tamyn kv-asioiden koulutuksessa ja Mikki talousvastaavien kouluksessa.
• JKY:n kollegiossa 01.02.2013 keskustelun aiheina olivat mm. JKK:n ainejärjestöjen
tilojen puute sekä sähköisten tenttien varaamiseen liittyvät asiat.
• Anni ilmoitti aloittavansa kv-tutorhaun piakkoin.
• Tuomas kertoi, että Tamy pohtii YO-talon tulevaisuuden käyttötarkoituksia.
• Kevätkokous 05.03.2013 alkaa klo 18.00, ei klo 17.00 kuten aiemmin oli sanottu.
• Bosan Viron excu järjestetään 02.-03.04.2013.
6. Mediakortti
Anni ja Aino päivittävät mediakortin sisällön ja ulkoasun vastaamaan nykyaikaa. Mainosten
hinnasto päätettiin pitää ennallaan.
Lisäksi Anni ja Aino kokoavat aineiston, jonka on tarkoituksena toimia potentiaalisille
yhteistyökumppaneille lähetettävänä mainos-/infopakettina. Infopaketti tehdään sekä paperi- että
sähköiseen muotoon.
7. Helmikuun kolmioetkojen budjetti
Päätettiin, että helmikuun kolmioetkoihin käytetään korkeintaan 120 euroa.
8. Ilmoitustaulu
Päätettiin, että ilmoitustaulun ulkoasun parantamiseen käytetään korkeintaan 20 euroa ja
pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa materiaalia (esim. vihreä staabi-kyltti) kesätvän
kehityksen hengessä. Ilmoitustaulun ilme pyritään pitämään tyylikkäänä ja siistinä
kotikutoisuuden tuntua välttäen.
9. Aikuisopiskelijatoiminta
Asiasta keskusteltiin lyhyesti.
10. Tamyn tapahtumista tiedottaminen
Päätettiin, että Tamyn tiedotus tapahtuu ensisijaisesti Tamyn omien tiedotuskanavien kautta
ja Staabi-info varataan ensisijaisesti vain Staabin toiminnasta ja muista Staabille kuuluvista
asioista tiedottamiseen.

ja Staabi-info varataan ensisijaisesti vain Staabin toiminnasta ja muista Staabille kuuluvista
asioista tiedottamiseen.
11. Uusi InDesign
Aino toivoisi uutta InDesign -ohjelmaa, joka maksaa 25€/kk, eli on kallis.
Asia jätetään harkintaan, samoin kuin erilaisten vaihtoehtojen miettiminen tilanteen
ratkaisemiseksi.
12. Muut esille tulevat asiat
Staapiseen tulee hallitusesittely-osuus, jonka teemana voisi olla hallituksen alter egot.
Ennen maaliskuun kolmioetkoja olisi käytävä Viron reissulla.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18.46.
Tampereella ___ . ___ . 2013
______________________________

_______________________________

Aake Pihlainen
puheenjohtaja

Anni Suikkanen
sihteeri

______________________________
Sakari Eskola
Nurmela
pöytäkirjantarkastaja

_______________________________
Marjo

pöytäkirjantarkastaja

