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Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Anna Lietonen

Leo Leinonen

Juho-Pekko Ryhänen

Aleksi Saarelainen

Timo Granlund (saapui kohdassa 5)

Teemu Jokinen

Poissaolijat Miira Kokkonen

Maarit Vilo

Susanna Kiiltomäki

Johanna Kiviranta

Jaakko Haaparanta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:36.

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 Mika Luhtala ja Leo Leinonen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohta 10: Staabin sählyjoukkue sarjaan

5. Ilmoitusasiat

- Tamyn kopojaostoterveiset

- JKY-kollegio

Aleksi oli ollut JKY-kollegiossa. Hän kertoi, että kollegiossa käsiteltiin mm. 

Johtajuussymposiumista saatua palautetta sekä koulutusuudistukseen liittyviä 

ongelmakohtia. Uusien hallopedien valinta tapahtuu lokakuun loppupuolella (24.10 

ja 30.10.2012). Toimintasuunnitelma- ja budjettipäivä on 17.11.2012. JKY:n 

syyskokous on 5.12.2012. Lisäksi kollegiossa oli  keskusteltu Kielikeskuksen 

ongelmallisesta tilanteesta sekä opiskelijoille tarjottavasta informaatiosta koskien 

pääaine-valintojen kriteerejä. Uuden hallituksen rekrytilaisuus järjestetään loka-

marraskuun vaihteessa. 

Teemu oli ollut Tamyn kopojaoston tapaamisessa. Hän kertoi, että siellä käsiteltiin 

mm. koulutusuudistusta sekä opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kastajaisiin liittvät yksityiskohdat on sovittu Hallojen ja 



Spatikan kanssa. Tuutorit hoitavat rastit. 

6. Kastajaiset

- pizzojen tilaus

- Sorin päivystys, kuka/ketkä menee paikalle illalla?

Sovittiin, että Leo ja Timo hoitavat pitsojen tilauksen. Päätettiin ottaa 150 pitsaa. 

Sovittiin Sorin päivystyksestä.

7. Vuosijuhlat

- päätös koristeiden ostamisesta

- henkilökunnan palkkio, ruoka?

Päätettiin ostaa vuosijuhlasitseille koristeita. Lisäksi päätettiin hankkia 

henkilökunnalle jotain ruokaa (asiaa selvitetään). Päätettiin, että henkilökunta saa 

palkkioksi Kolmio-lipun sekä yhden drinkkilipun. 

8. Kolmiot

- lokakuun Kolmiot

- korruptio

Keskusteltiin lokakuun Kolmioiden teemasta sekä toisesta korruptio-illasta. 

9. Staabin pikkujoulut

- tila

- koulutusuudistusyhteistyöainejärjestöt mukaan?

Päätettiin vuokrata pikkujouluja varten Takon soutajien saunatila, mikäli muuta 

vaihtoehtoa ei ilmene. Päätettiin kutsua mukaan myös Hallat ja Spatikka. 

10. Staabin sählyjoukkue sarjaan

Päätettiin, että Staabi voi ilmoittaa sarjaan toisenkin sählyjoukkueen.

11. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että sopoillat järjestetään jatkossa aina kuun ensimmäinen maanantai. 

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:46.

Puheenjohtaja Sihteeri

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


