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Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Aleksi Saarelainen

Susanna Kiiltomäki 

Timo Granlund

Teemu Jokinen

Johanna Kiviranta

Leo Leinonen

Mika Luhtala

Maarit Vilo

Jaakko Haaparanta

Miira Kokkonen

Anna Lietonen

Juho-Pekko Ryhänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05

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 Miira Kokkonen ja Jaakko Haaparanta

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (mahdolliset lisäykset esityslistaan mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin seuravat kohdat:

14: Sählymaksusta päättäminen

15: Helmikuun avantouinti

16:  Tilavaraukset tuleville etkoille

17:  Toimintasuunnitelma ja raportti

18: Kuukauden kultturi

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

6. Lääkiksen kanssa yhteistyö, laskiainen tai vappu

Päätettiin järjestää yhteinen laskiaistapahtuma lääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Aleksi on yhteydessä lääkisläisiin ja ehdottaa päivämääräksi 23.2.2012 (mikäli

tämä ei käy, vaihtoehtoiset päivät ovat 29.1. tai 1.3.2012). Asiaan palataan

seuraavassa kokouksessa. 



Lisäksi keskusteltiin siitä, että vappuaattona 30.4. järjestettäisiin mahdollisesti 

yhteiset sitsit lääkisläisten kanssa. Vappuviikon ohjelmasta käytiin yleistä 

keskustelua. 

7. Vappusitsit (tooga-teemalla)

Vappusitsejä käsiteltiin kohdassa 6. 

8. Excun vastaavan valinta ja päättäminen

Excu-vastaavaksi valittiin Leo. Päätettiin, että excu järjestetään lokakuussa viikolla

42 ja mahdollisena kohteena on Bryssel. Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.

9. Kolmioetkot

Kolmioetkot järjestetään Näsinsaunalla. Käytiin yleistä keskustelua etkojen

järjestelyistä ja ohjelmasta. 

10. Kolmiokakku, Staabin osuus

Staabi osallistuu Kolmioissa tarjoiltavan Kolmiokakun kustannuksiin (Staabin osuus

n. 51 e). 

11. Päivystäjän ja toimistovastaavan tehtävät

Päätettiin, että viimeinen päivystäjä huolehtii päivän päätteeksi likaiset kupit

toimistolta pesuun. Lisäksi päätettiin, että toimistovastaavan tehtäviin kuuluu

toimiston yleisestä siisteydestä huolehtiminen sekä toimistoon tarvittavien

hankintojen tekeminen. Tässä periodissa toimistovastaavana toimii Aleksi. 

12. Tenttiarkisto

Juho-Pekko alkaa pyörittämään tenttiarkistoa. Käytiin keskustelua siitä, minkälaisia

palkkioita tenttejä toimittaneille annetaan. Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa. 

13. Informaation kulku jäsenistölle

Päätettiin, että nettisivuille ryhdytään laittamaan tarkempaa tietoa tapahtumista ja

toimiston ilmoitustaululle tehdään tapahtumakalenteri. 

14. Sählymaksusta päättäminen

Staabi maksaa 35 euron osallistumismaksun sählysarjaan. 

15. Helmikuun avantouinti

Avantouinti järjestetään 15.2. Kaupinojan saunalla. Staabi osallistuu kustannuksiin

siten, että osallistumismaksuksi tulee 3 e/henkilö. Kyseisellä hinnalla mukaan

mahtuu 12 osallistujaa. Osallistumismaksu maksetaan käteisellä paikan päällä.

16. Tilavaraukset tuleville etkoille

Helmikuun etkopaikaksi (ja mahdollisesti laskiastapahtuman saunatilaksi) varataan

alustavasti Takon soutajien saunatila Hatanpäällä. Alustavasti päätettiin, että

maaliskuun etkot pidetään Sorin klubilla ja huhtikuun etkot mahdollisesti

Näsinsaunalla. 

17. Toimintasuunnitelma ja raportti

Toimintasuunnitelman laatimisesta käytiin yleistä keskustelua. Aleksi muistutti, että

jokaisen on toimitettava omaan vastuualueeseensa liittyvä toimintasuunnitelma

tammikuun loppuun mennessä Aleksille, Jennileenalle ja Susannalle. 



18. Kuukauden kulttuuri

Päätettiin, että Staabi alkaa järjestää kuukausittaisia kultuuritapahtumia. Kuukauden

kulttuuri-tapahtuman vaihtoehtoisista toteutusmuodoista käytiin keskustelua. Asiaan

palataan tarkemmin seuraavissa kokouksissa. 

19. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous on ti 31.1 klo 15 Staabin toimistolla.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:18.

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.


