
STAABI Ry PÖYTÄKIRJA 02/2011
Kanslerinrinne 1
33100 Tampere

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 18.01.2011 14:00

Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Antti Kinnari
Viivi Reinikainen
Marja Aho-Pynttäri
Jaakko Seppälä
Jaakko Haaparanta
Teemu Jokinen
Susanna Kiiltomäki
Joonas Streng
Juho-Pekko Ryhänen
Antti Koponen
Sami-Petteri Rajala (poistui kohdassa 12.)

Poissaolijat Janika Tyynelä
Tuomo Isokivijärvi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:00.

2. Kokouksen toimitsijoiden valinta
puheenjohtaja Antti Kinnari
sihteeri Juho-Pekko Ryhänen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin

4. Edellisen viikkokokouksen pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin

6. Ilmoitusasiat
Ei ollut.

7.  Toistuva viikkokokousten ajankohta
Viikkokokouksen ajankohdaksi sovittiin maanantai kello 16:00.

8. Kolmioetkot 20.1.2011



Viivi tapahtumavastaavana varmisti ja kertoi kolmioetkoihin liittyvistä 
asioita: ajan, paikan, ostettavat tarvikkeet, tilavuokran, sauna jne. 
Hankinnoista käytiin yleistä keskustelua. Tehtävät etkojen 
valmisteluista jaettiin. Päävastuu meni Viiville, Marjalle, Janikalle ja 
Susannalle. Päätettiin, että myös kaikki muut jäsenet ovat vastuussa 
mm. esim. siivoamisesta. Etkot päätettiin alkavaksi kello 17:30.

9. Kolmiot ja kolmioetkot 24.2.2011
Käytiin yleistä keskustelua.

10. MM-kyykkä
Todettiin, joukkueiden olevan jo varattu. Staabi osallistuu kahdella 
joukkueella. Staabi ei järjestä etkoja MM-kyykkään.

11. Yhteisbileet lääkiksen kanssa  
Ajankohdasta käytiin yleistä keskustelusta. Tarkkaa ajankohtaa ei 
saatu päätettyä. Viikkoja 7. ja 10. päätettiin ehdottaa ”lääkisläisille”. 
17.2 todetiin olevan yhteispäätöksellä paras päivä.  Myös maaliskuuta 
ehdotettiin. 
 

12. Hallituksenvaihtosauna
Hallituksenvaihotsauna paikaksi päätettiin varata YTHS:n sauna- ja 
allastila. 

Sami-Petteri joutui lähtemään kokouksesta.

Ajankohdaksi päätettiin maanantaina 7.2. Tilaisuus päätettiin 
suljetuksi kaikille, paitsi edellisen ja nykyisen hallituksen jäsenille. Viivi 
ja Joonas sopivat yleisesti tilavuokra järjestelyistä. Joonas muistutti 
”mahdollisista” ilmaisista tiloista mm. etko paikoiksi. 

13.Muut esille tulevat asiat
                                24.2 kolmioetkoista yhdessä boomareitten kanssa ehdotettiin ja 

käytiin yleistä keskustelua; Laskiaisriehaa yhdessä ” lääkisläisten ja 
boomereiden” kanssa viikolle 10 mietittiin, mutta hylättiin samoin tein. . 
Poronkusema mainittiin.  Johtamiskorkeakoulun yhteisitä juhlista 
keskusteltiin. Toimintasuunnitelman suunnittelusta käytiin keskustelua 
ja päätettiin, että siihen ei tule osallistumaan ”liikaa” henkilöitä – 
Joonakselle annettiin päävastuu. Vuosijuhlan mahdollisista 
”toimareista” käytiin keskustelua. Päätettiin ottaa yhteyttä henkilöön, 
joka oli edellisellä kerralla vastuussa vuosijuhlan järjestämisestä. 
Uuden hallituksen kuvaksesta sovittiin. Susanna ilmoitti hoitavansa 
kuvauksen. Ajankohdaksi päätettiin seuraava kokous. Joonas kertoi 
muuttavansa kassakäytäntöä kaksinkertaiseksi. Esitteli tähän liittyvät 
muutokset. Kassakontrolliksi hän oli päättänyt kassan laskemista 
kahdesti kuukaudessa ja ”pientä” 50€ raha summaa kassaan. Joonas 
kehoitti ilmoittamaan hänelle sähköpostina mahdollisista hankinnoista. 
Sovittiin kahvin ja maidon ostamisesta tukusta. Staabin kortilla 
ostamisesta tulee säilyttää kuitit. Uudesta kehy -poliittisesta suunnasta 
käytiin keskustelua. Päätettiin suunnata kehy -rahat johonkin kouriin 
tuntuvaan. Hallituksen jäseniä kehotettiin liittymään Tamyn 
sähköpostilistoille.



14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:04.

Puheenjohtaja Sihteeri


