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Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Aleksi Saarelainen

Teemu Jokinen

Susanna Kiiltomäki

Juho-Pekko Ryhänen 

Leo Leinonen

Jaakko Haaparanta

Mika Luhtala

Johanna Kiviranta

Anna Lietonen

Timo Granlund

Miira Kokkonen

Poissaolijat Maarit Vilo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16. 18

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

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

ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja Jennileena Kannisto

Sihteeri Anna Lietonen

Pöytäkirjantarkastajat Miira Kokkonen ja Jaakko Haaparanta

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (muutokset mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohta 15: Staabin nettisivujen 

kehittäminen

5. Ilmoitusasiat

Mika ilmoitti, että Tamy järjestää suhdetoimintakoulutuksen 24.1.2012

Susanna ilmoitti, että kuittikansion sisäkannesta löytyy ohjeita 

kassakäytäntöihin littyen. Lisäksi käytiin läpi Kolmio-lippujen 

myymiseen liittyvät ohjeet.

6. Staabi ry:n tilinkäyttöoikeuksien, verkkopankkitunnuksien ja korttien myöntäminen uuden

hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä kortit Jennileena Kannistolle

(puheenjohtaja), Susanna Kiiltomäelle (talousvastaava) ja Mika Luhtalalle  

(tapahtumavastaava).



Päätettiin myöntää verkkopankkitunnukset Jennileena Kannistolle ja 

Susanna Kiiltomäelle. 

7. Staabi ry:n tilinkäyttöoikeuksien, verkkopankkitunnuksien ja korttien poistaminen vanhoilta

hallituslaisilta

Päätettiin poistaa kortit Antti Kinnarilta, Joonas Strengiltä ja Viivi 

Reinikaiselta. 

Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet Joonas Strengiltä, Teemu 

Jokiselta, Santtu Jokiselta, Tuomo Isokivijärveltä, Viivi Reinikaiselta ja  

Antti Kinnarilta.

Päätettiin poistaa verkkopankkitunnukset Antti Kinnarilta ja Viivi 

Reinikaiselta.

8. Kolmioetkot, mitä kymppisynttäreiden kunniaksi järjestetään

Koska yhteisten etkojen järjestäminen Luupin ja Indeksin kanssa ei 

onnistunut, päätettiin järjestää Staabin omat etkot Näsinsaunalla 

syntymäpäiväteeman merkeissä. 

9.Viron reissu, maaliskuu (?)

Mika ei lähdekaan hakemaan alkoholia Virosta, joten päätettiin, että 

Miira tuo helmikuun tapahtumiin tarvittavan alkoholin Ruotsista ja 

Jennileena käy maaliskuussa hakemassa Virosta loppuvuoden 

tarpeet. Staabi maksaa. 

10. Himosretki maaliskuussa

Staabi osallistuu yhteistyössä Luupin kanssa järjestettävälle Himos-

reissulle 5.-6.3. Staabille on varattuna kaksi mökkiä (n. 100 e/mökki)

ja mukaan mahtuu 19 henkilöä. Staabin osuus bussikustannuksista on 

noin 200-250 euroa. Ilmoittautuminen aloitetaan heti, kun Leo saa 

tarkemmat hintatiedot Luupilta. Osallistujat maksavat reissunsa 

ilmoittautumisen yhteydessä joko käteisenä/tilisiirtona Staabin tilille ja 

Staabi maksaa koko oman osuuteensa Luupille rahojen keräämisen 

jälkeen.

11. Vuosijuhlatili ja vuosijuhlatraditio

Päätettiin, että siirretään vuosijuhlatilille jokin summa rahaa. Tarkka 

summa päätetään tilikokouksen jälkeen. 

Vuosijuhlatraditiosta käytiin keskustelua. Päätettiin, että koska joka 

vuosi ei ole mahdollisuutta järjestää varsinaisia vuosijuhlia, jatkossa 

pyritään järjestämään vuosittain ainakin pienet, omakustanteiset 

vuosijuhla-sitsit.  

12. Staapinen, muutos A4 -> A5

Hyväksyttiin Staapisen kokomuutos A4-koosta A5-kokoon. Käytiin 

keskustelua uusista hinnoista. Lisäksi päätettiin perustaa osittain 

Staapiseen liittyvä blogi, johon kukin hallituksen jäsen vuorollaan 

kirjoittaa. Blogin vastuuhenkilöksi valittiin Miira. 



13. Logoehdotukset Staabille

Logoideoista keskusteltiin. Päätettiin, että helmikuussa tuodaan 

toimistolle logon suunnitteluun tarvittavaa materiaalia ja 

palautuslaatikko, johon jäsenistö saa jättää omia ehdotuksiaan 

Staabin uudeksi logoksi. Lisäksi päätettiin, että tavoitteena on saada 

uusi logo viimeistään fuksilehteen mennessä. Logoasiaan palataan 

tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

14. Tenttiarkiston kohtalo, mahdollisen vastuuhenkilön valinta

Päätettiin jatkaa tenttiarkiston ylläpitoa ja saada toiminta vauhtiin 

viimeistään loppukeväästä. Tenttiarkiston vastuuhenkilöksi valittiin 

Juho-Pekko. Lisäksi käytiin keskustelua siitä, minkälaisia palkkioita 

tenttejä toimittaneille annetaan. 

15. Staabin nettisivujen kehittäminen

Päätettiin, että Juho-Pekko jatkaa nettisivujen kehittämistä ja selvittää 

siihen tarvittavien ohjelmien hintoja. Käytiin keskustelua siitä, että 

nettisivuja mahdollisesti uudistettaisiin uuden logon myötä. Päätettiin, 

että koko paketin (mahdollinen uusi logo ja uudet nettisivut) tulisi olla 

valmiina viimeistään pääsykoetulosten julkaisuun mennessä. Lisäksi 

päätettiin, että Staapisessa käytetään toistaiseksi vielä Staabin 

vanhaa logoa siihen asti, kunnes uusi on käytössä. 

16. Muut esille tulevat asiat

Jaakko otti esille sen, että Staabilla tulisi olla suunnitelma ensi syksyn 

tuutoroinnin järjestämisestä ensi viikkoon menessä. Päätettiin 

kannattaa Jaakon ehdotusta siitä, että ensi syksynä järjestettäisiin 

yhteiset fuksiviikot kaikille hallintotieteiden opiskelijoille. Fuksiviikkojen 

jälkeen uusilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus itse valita, minkä 

ainejärjestön jäseneksi he haluavat liittyä. 

Aleksi kertoi, että pe 20.1.2012 on JKY:n järjestämä kv-tuutorointia 

koskeva tapaaminen. Aleksi lupasi esitellä siellä käsiteltyjä asioita 

seuraavassa kokouksessa. 

Leo muistutti 15.2. 2012 järjestettävästä avantouinnista.

Seuraava kokous on ma 23.1. klo 18 Staabin toimistolla. 

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.


