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STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 14.8.2012 klo 19:00

Paikka Bar Passion, Tampere

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Susanna Kiiltomäki

Juho-Pekko Ryhänen

Anna Lietonen

Leo Leinonen

Jaakko Haaparanta

Timo Granlund (poistui kohdassa 8)

Poissaolijat Maarit Vilo

Miira Kokkonen

Johanna Kiviranta

Aleksi Saarelainen

Teemu Jokinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:05.

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 Timo Granlund

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (mahdolliset lisäykset esityslistaan mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohdaksi 6: Kolmiot. Tällöin seuraavien 

kohtien numerointi siirtyi aina yhdellä numerolla eteenpäin. 

5. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että Staabin jäsenmaksutarrat ovat saapuneet. Lisäksi 

Staabin haalarimerkkitilaus uudella logolla on tulossa postissa. 

Jaakko ilmoitti, että hakijapalveluista saamiensa tietojen mukaan 

hallintotieteiden koulutusohjelmaan ei otettu yhtään opiskelijaa varasijalta. 

Kuusi valittua jätti ottamatta paikan vastaan. Tällöin päävalinnan kautta 

sisäänpäässeitä opiskelijoita aloittaa 133 sekä erityisvalinnan kautta päässeitä 

59. Kaikille on postitettu fuksimateriaali. 

6. Kolmiot

Timo ja Jaakko osallistuvat Kolmioita koskevaan kokoukseen keskiviikkona 

15.8.2012. He infoavat muuta hallitusta kokouksen jälkeen siellä käsitellyistä 

asioista. 



Käytiin keskustelua Tivolin suorittamista maksuista ja niiden aikatauluista. Lisäksi 

keskusteltiin loppuvuoden Kolmioiden mahdollisista teemoista sekä tulossa olevista 

sopimusneuvotteluista Tivolin kanssa koskien Kolmio-bileiden jatkoa. 

Lisäksi Timo ilmoitti seuraavat tiedossa olevat Kolmio-päivät:

13.9.2012

25.10.2012

22.11.2012

24.1.2013

21.2.2013

21.3.2013

25.4.2013

Joulukuun Kolmioiden päivämäärästä ei ollut vielä varmuutta. Timo ilmoittaa heti, 

kun päivämäärä on selvillä. 

7. Talous

- kokonaistilanne

- katsaus alkuvuosi (tähän asti) ja loppuvuosi

- Brysselin excu maksuaikataulu

Susanna kertoi, että kokonaistilanne on suhteellisen hyvä. Hän esitteli menojen ja 

tulojen jakautumista koskevia kaavioita. Kaavioista kävi ilmi, että alkusyksystä 

on paljon menoja suhteessa tuloihin, joten taloudenhoitoon on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. 

Päätettiin, että Brysselin exculle osallistuvat maksavat matkan loppusumman 

viimeistään 15.9.2012. Tarkka summa ei ollut vielä tiedossa, mutta Leo suorittaa 

viimeiset laskelmat ja ilmoittaa lopullisen hinnan mahdollisimman pian. 

8. Haalarimerkit

- vuosijuhlat

- kastajaiset

- hallitusmerkki

Käytiin keskustelua merkkien ulkoasusta, mutta lopullisia päätöksiä ei vielä tehty. 

Päätettiin, että puheenjohtaja vastaa kastajais- sekä hallitusmerkkien tilaamisesta ja 

Mikan vastuulla on vuosijuhlasitsien haalarimerkki. 

9. Fuksiviikot

- hallituskyltit

- tapahtumat, onko vastuut ja tehtävät selvillä

- tapahtumien kuvaaminen

- palomiehet kasteeseen (VPK)

Päätettiin hankkia fuksitapahtumia varten jokaiselle hallituslaiselle nimikyltti. 

Nimikylttien hankkimisesta ja toteutuksesta vastaa Juho-Pekko. 

Tapahtumavastaavista ja tapahtumiin liittyvistä tehtävistä ei ollut 

epäselvyyksiä. Keskusteltiin Tammelan kerrostalosuunnistuksesta. 

Tapahtumien kuvaamista varten pyritään saamaan lainaksi parempi kamera. 

Päätettiin, että tapahtumien kuvaamisesta vastaa Juho-Pekko. Lisäksi 

päätettiin, että Mika kysyy VPK:lta fuksikasteeseen tarvittavaa kalustoa. 

10. Staapinen



- ilmestymisajankohta (hieman vujujen jälkeen että saa niistäkin lehteen?)

Päätettiin ehdottaa Miiralle, että Staapinen ilmestyisi lokakuun 

puolessavälissä. Tällöin lehteen saataisiin juttu myös vuosijuhlasitseistä. 

11. Yhteistoiminnasta

- yhteiset pikkujoulut (vuoden fuksin palkitseminen mm.)

Päätettiin, että voidaan järjestää mahdollisesti yhteiset pikkujoulut Hallojen ja 

Spatikan kanssa joulukuun Kolmio-päivänä. Asiaan palataan myöhemmin. 

12. Palkkiosauna

Päätettiin, että palkkiosauna järjestetään 15.12.2012 Majurin saunalla, mikäli 

se on vapaana. Mika hoitaa tilavarauksen. 

13. Liikunta

-miten tiedotus?

- toiminnan kehittäminen eteenpäin, jotta uusia naamoja enemmän mukaan

Päätettiin panostaa enemmän liikunnasta tiedottamiseen (Facebook, yms). 

Lisäksi päätettiin, että Leo alkaa järjestää sunnuntai-iltaisin lenkkejä. 

Ensimmäinen lenkkikerta on su 2.9.2012 klo 18. 

14. KOPO

-aineisto tutkintouudistuksesta

Koska kopo-vastaava Teemu ei ollut paikalla, asian käsittely siirrettiin 

seuraavaan kokoukseen. 

15. Yritysyhteistyö

-vuosijuhlasponssi?

-haalaripaikkojen myynti?

Koska yritys- ja ulkosuhdevastaava Johanna ei ollut paikalla, ei

vuosijuhlasponsoroinnista eikä haalaripaikoista käyty laajempaa keskustelua.

16. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous on 21.8.2012 klo 19 Bar Passionissa. 

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. 

Puheenjohtaja Sihteeri

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

 


