
Staabi ry      Pöytäkirja 7/2012 

Kanslerinrinne 1 

33100 Tampere 

 

STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  25.2.2012 klo 16:00 

 

Paikka  Kantintie 47, Karvia 

 

Läsnäolijat  Jennileena Kannisto 

  Mika Luhtala 

  Jaakko Haaparanta 

  Johanna Kiviranta 

  Susanna Kiiltomäki 

  Leo Leinonen 

  Timo Granlund 

  Anna Lietonen 

  Juho-Pekko Ryhänen 

 

Poissaolijat  Aleksi Saarelainen 

  Miira Kokkonen 

  Teemu Jokinen 

  Maarit Vilo 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:23 

 

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 

Todettiin. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

  Puheenjohtaja Jennileena Kannisto 

  Sihteeri  Anna Lietonen 

  Pöytäkirjan tarkastajat Jaakko Haaparanta ja Timo Granlund 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Leo ilmoitti, että mikäli Himos-reissulla halutaan saada ryhmäalennusta, 

laskettelijoita tarvitaan lisää. Leo selvittää asiaa.  

 

Susanna kertoi Staabin taloudellisesta tilanteesta.  

 

6. Ympäristöasiat 

Jaakko kertoi, että Maarit oli ollut ympäristövastaaville tarkoitetussa 

koulutuksessa, jossa oli käsitelty ainejärjestön toiminnan 

ympäristöystävällisyyttä. Hallitus tuli siihen tulokseen, että Staabin 



toiminnassa ympäristöystävällisyys näkyy suhteellisen hyvin 

(esimerkiksi toimistolla kierrätetään kaikki jätteet).  

 

7. Kolmiolippujen myynti, Kolmiot 

Keskusteltiin helmikuun Kolmioiden kävijämäärästä sekä maaliskuun 

Kolmioiden teemasta. Päätettiin, että ennakkolippujen myyntiä on 

jatkossa parannettava ja tätä tarkoitusta varten Timo selvittää, 

saataisiinko yliopiston tiloihin pystyttää Kolmio-bileiden ständi tiettynä 

ajankohtana. Ständillä voisi lipunmyynnin lisäksi olla jokin 

kilpailu/arvonta tms.  

 

8. Mestaruussauna/palkkiosauna 

Päätettiin järjestää sählyjoukkueen kunniaksi mestaruussauna Ilmarin 

kerhotilassa. Staabi tarjoaa saunalla tietyn määrän juomia. Saunalle ovat 

tervetulleita pelaajien lisäksi myös muut staabilaiset. Mestaruussaunan 

järjestämisestä vastaa Leo, joka ilmoittaa tarkan päivämäärän heti kun se 

on tiedossa.  

 

Päätettiin järjestää kerran vuodessa (joulukuussa) palkkiosauna niille 

jäsenistön edustajille, jotka ovat olleet toimihenkilöinä tai osallistuneet 

erilaisiin talkoisiin.  

 

9. Musiikkitoiminta, bändi 

Keskusteltiin oman ainejärjestö-bändin perustamisesta. Koska mitään 

tarkempia tietoja esim. mahdollisista treenitiloista ei vielä ollut, asiaan 

päätettiin palata myöhemmin.  

 

10. JKY:n futisturnaus ja muut tapahtumat vuonna 2012 

 JKY järjestää futisturnauksen Pyynikillä 23.4.2012 ja tapahtuma 

kustantaa noin 20 euroa/ainejärjestö. Päätettiin, että Staabi osallistuu 

turnaukseen.  

 

Johanna kertoi, että muita JKY:n tulevia tapahtumia ovat: 

- Kyykkä 28.3.2012 

- Iltakoulun järjestämät talviolympialaiset 15.3.2012 

- JKK:n järjestämä karnevaalitapahtuma yliopistolla 18.9.2012 

 

11. Vapputoiminta 

Päätettiin, että Mika aloittaa vapputiimin kokoamisen ja ilmoittaa 

toimareiden nimet hallitukselle mahdollisimman pian. Lisäksi käytiin 

yleistä keskustelua vappuviikon tapahtumista.  

 

12. Prepaid-liittymät yhdistykselle 

Päätettiin hankkia Staabin rahoilla kaksi Prepaid-liittymää, joita 

projektitiimiläiset voivat käyttää projekteihin liittyvien asioiden 

hoitamiseen. Jaakko on vastuussa Prepaid-korteista.  

 

13. Kv-tuutrointi 

Johanna kertoi, että JKY:n kv-tuutorhaku alkaa viikolla 11. JKY 

tarvitsee 100 kv-tuutoria. Asiasta laitetaan infoa jäsenistölle.  



 

14. Muut esille tulevat asiat 

Johanna lähtee 5.3.2012 Helsinkiin tapamaan SVAL:n edustajaa ja 

tiedustelee mahdollisesta excu-sponsoroinnista.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:04. 

 

 

 

 

 

 Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.  

 

 

 

 

 

 

 


