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Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Anna Lietonen

Leo Leinonen

Juho-Pekko Ryhänen

Aleksi Saarelainen

Teemu Jokinen

Miira Kokkonen

Maarit Vilo

Susanna Kiiltomäki

Johanna Kiviranta

Jaakko Haaparanta

Poissaolijat Timo Granlund

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:12.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin. 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja Jennileena Kannisto

Sihteeri Anna Lietonen

Pöytäkirjan tarkastajat Jaakko Haaparanta ja Juho-Pekko Ryhänen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin. 

5. Ilmoitusasiat

Susanna ilmoitti laskuttaneensa puuttuvia saatavia yhteistyökumppaneilta ja -

ainejärjestöiltä.

Miira ilmoitti, että Staapinen tulee todennäköisesti jakoon loppuviikosta. 

Hyväksyttiin lehteen tuleva tapahtumakalenteri. 

Leo ilmoitti, että kaikkien Brysselin exculle lähtevien osallistumismaksut eivät vielä 

näy Staabin tilillä.

Johanna ilmoitti, että haalarit saapuvat ma 8.10. 

6. Fuksiviikkojen yhteenveto

Keskusteltiin fuksiviikkojen onnistumisesta yleisellä tasolla sekä niistä aiheutuneista 

kustannuksista. 



7. Loppuvuoden 2012 tapahtumat

- vuosijuhlasitsit

- palkkarisauna

- kolmioetkot loka-, marras-, ja joulukuu

- aikuisopiskelijoiden pikkujoulut

Keskusteltiin vuosijuhlasitsien käytännön järjestelyistä sekä ohjelmasta. Päätettiin, 

että palkkarisaunan järjestämisestä vastaa Johanna. Lisäksi päätettiin, että lokakuun 

Kolmio-etkot ovat Miiran vastuulla ja marraskuussa etkot hoidetaan yhteisesti 

vuosikokouksen takia. 

Päätettiin, että joulukuun etkot toimivat samalla pikkujouluina ja paikaksi 

vuokrataan Takon soutajien saunatila Hatanpäällä. Päätettiin järjestää myös 

aikuisopiskelijoille pikkujoulut, jonne osallistumismaksu on 10 euroa. Päätettiin, että 

Jaakko voi vuokrata tilaisuutta varten jonkun kohtuuhintaisen tilan, jonka hän 

ilmoittaa myöhemmin. 

8. Excursiot

- Bryssel

- Tukholma

- työelämäexcursiot

- Tampereen kohteet

- Helsingin työelämäexcursio

Todettiin, että kaikki Brysseliin lähtijät eivät olet vielä maksaneet 

osallistumismaksuaan. Keskusteltiin excun ohjelmasta ja Leo lupasi tehdä 

aikataulun mahdollisimman pian. 

Päätettiin alustavasti, että ilmoittautuminen Tukholman exculle alkaa 29.10. klo 10 

toimistolla.

Jaakko ilmoitti, että seuraava työelämävierailu tehdään 25.10. Pirkanmaan liittoon. 

Loppuvuoden muut mahdolliset vierailukohteet ovat Tampereen kaupunki sekä 

Metson hallinnon kehittämispuoli. Päätettiin järjestää Helsingin työelämäexcu 9.11. 

ja varata sitä varten bussi. 

9. Projektitukihakemus

- Helsingin työelämäexcursiota varten

Päätettiin hakea Tamyn projektitukea Helsingin työelämäexcua varten. 

10. Tamyn ainejärjestökilpailuun osallistuminen

- yhteinen tuutorointi

- osallistuminen päättyy 15.10.2012

Maarit hoitaa kilpailuun osallistumisen. Keskusteltiin osallistumisraporttiin tulevista 

yksityiskohdista. 

11. Kolmiosopimuksen hyväksyminen

Jaakko esitteli uusimman version yhteistyösopimuksesta Staabin, Luupin ja Indecsin 

välillä. Päätettiin hyväksyä sopimus sellaisenaan. 

12. Edunvalvonta ja perehdytyskansioiden luonti

Päätettiin, että jokainen hallituslainen tekee seuraaville hallituslaisille 

perehdytyskansion koskien omaa vastuualuettaan. Lisäksi tehdään myös yhteinen 

raportti. 



13. Tilannekatsaus vuosi 2012

- talous

- tapahtumat

- jäsenistö

Taloustilanne näyttää hyvältä. Tapahtumia on ollut säännöllisesti ja ne ovat olleet 

monipuolisia. Uutta jäsenistöä on tullut tänä vuonna hyvin. 

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin tenttiarkistosta ja siitä tiedottamisesta. Päätettiin, että jatkossa 

kuukauden kolme aktiivisinta lähettäjää palkitaan Kolmio- tai 

kahvilipulla. 

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:36. 

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 


