
STAABI Ry PÖYTÄKIRJA 12/2012
Kanslerinrinne 1
33100 Tampere

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 11.04.2011 17:00.

Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto
Juho-Pekko Ryhänen
Mika Luhtala
Leo Leinonen
Susanna Kiiltomäki
Teemu Jokinen
Aleksi Saarelainen
Maarit Vilo (saapui kohdassa 7.)

Poissaolijat
Anna Lietonen
Jaakko Haaparanta
Timo Granlund
Miira Kokkonen
Johanna Kiviranta

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
puheenjohtaja Jennileena Kannisto
sihteeri Juho-Pekko Ryhänen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin

4. Edellisen viikkokokouksen pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin

6. Ilmoitusasiat
Liikuntavastaava muistutti hallitusta 12.4. järjestettävästä palkintosaunasta ja 
kehoitti kaikkia tulemaan paikalle.

Käytiin lyhyt keskustelu JKY:n lehteen kirjoitettavasta artikkelista koskien 
hallintotieteitä.

7. Hallituksen esityksen hyväksyminen 
Puheenjohtaja jakoi hallituksen jäsenille paperiversiot hallituksen esityksestä. 
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Kopovastaava Teemu Jokinen ehdotti tilintarkastaja termien muuttamista 
toiminnantarkastajiksi. Puheenjohtaja huomatti kuitenkin sääntöjen vaativan 
tilintarkastaja termiä.

Puheenjohtaja korosti kevätkokouksen ajankohdan muuttuneen viimeistään 
maaliskuun 30. päivään. 

Tiedotusvastavaa kysyi tarkennusta sääntöjen konkreettisiin muutoksiin. Muutoksia 
ovat mm. uusien jäsenten tietojen tarkempi kirjattu haltuunotto, tarkemmin nimi ja 
kotipaikka. Kohta koulutusohjelmista poistettiin niiden kadotessa opintouudistuksen 
myötä. Tilikokouksen nimi on muutettu kevätkokoukseksi.

Varapuheenjohtaja Aleksi Saarelainen kommentoi 7. pykälän kieliasua ja halusi 
siihen selkeämmän rakenteen koskien hallitukseen valittavien määrä. Tarkemmin 
hallitukseen tulee valita pj, vpj, sihteeri ja taloudenhoitaja ja maksimissaan yhdeksän 
muuta jäsentä.

Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksessa on oltava vähintään neljä ja enintään kolmetoista 
jäsentä. 

Sama muutos tulee pykälään 10.

Hallituksen keskuudessa heräsi keskustelua kevätkokouksen päivämäärän muutoksen 
lain kanssa yhteensopivuudesta. Todettiin päivämäärän muutoksen olevan 
lainmukainen.

Varapuheenjohtaja ehdotti kieliasun muutosta pykälän kaksi loppuun. Hän ehdotti 
rinjastuskonjunktio 'sekä' lisäämistä toiseksi viimeiseen lauseeseen. 

Muutettiin pykälän viisi 'kertakaikkinen' 'kertaluonteiseksi'.

Hallituksen esitys hyväksyttiin ehdotettujen muutosten jälkeen. 

8. Vappu 
Hyväksyttiin Kaupinojan saunan vuokraus vappu sunnuntaille.

Tapahtumavastaava tiedusteli Staabin osallistumista JKY-futisturnaukseen 
toukokuussa 23. päivä. Osallistumismaksu on kymmenen euroa joukkueelta.

Sovittiin vapun sitsi-ilmoittautumisen alkavan tulevalla viikolla. Äänestettiin lipun 
hinnasta. Lipun hinnaksi päätettiin 13€. 

Sovittiin vappu maanantain nimeksi 'Staabi rillaa!'.

9. Muut esille tulevat asiat
Liikuntavastaava kertoi saaneensa uudestaan aikaisemmassa kokouksessa käsitellyn 
pyynnön tuesta futsal-turnausta varten. Hallituksen kanta ei muuttunut. 

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:48.
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Puheenjohtaja Sihteeri
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