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Paikka Gastro Pub Nordic, Tampere

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Jaakko Haaparanta

Susanna Kiiltomäki

Teemu Jokinen

Susanna Kiviranta

Juho-Pekko Ryhänen

Anna Lietonen

Timo Granlund

Poissaolijat Aleksi Saarelainen

Maarit Vilo

Leo Leinonen

Miira Kokkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:20.

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 Jaakko Haaparanta ja Timo Granlund

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (mahdolliset lisäykset esityslistaan mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin 

kohtaan 9 alakohta: Johtajuussymposium

kohta 11: Toimisto

kohta 12: Appro-liput

5. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että toimistoa on siivottu ja järjestelty viime päivien 

aikana. Huomenna tehdään loput tarvittavat hankinnat Ikeasta. 

Susanna ilmoitti, että Spatikka ja Hallat keskustelevat ensin keskenään, miten 

he haluavat menetellä yhteisjäsenmaksurahojen jaossa. Tämän jälkeen asiaan 

palataan myös Staabin hallituksessa. 

Jaakko ilmoitti, että syyskuun kulttuuri-tapahtuma on 24.9.2012 Tuulensuussa 

järjestettävä wine tasting. Maistelu maksaa 15 e/hlö, josta Staabi sponsoroi 3e. 

Tällöin osallistumismaksuksi jää 12 e/hlö.



6. Staabin vujut

- jv-tunnukset

- menu

- haalarimerkki

Päätettiin tilata järjestyksenvalvoja- tunnukset vuosijuhlasitsien 

järjestyksenvalvojille. Lisäksi päätettiin, että sitsimenun hinnaksi tulee max. 15 

e. Mika kertoi tilanneensa haalarimerkit ja odottaa nyt näytemerkkiä. 

Lisäksi päätettiin tilata TKL:ltä bussikuljetus sitsipaikalta keskustaan sitsien 

jälkeen. Käytiin keskustelua mahdollisesta jatkopaikasta sekä toastien 

valinnasta. 

7. Haalaritilaus

- mainokset

- haalareiden sovitus

Johanna hoitaa mainokset ja sijoittaa ne haalareihin Juho-Pekon avustuksella. 

Haalareiden sovitus tapahtuu ensitapaamisessa sekä niitä voi sovittaa 

toimistolla tuttareihin eli 6.9. asti. Haalareiden hinnaksi päätettiin 25 e. 

8. Yritysyhteistyöt

- Kuntamarkkinat

- Hullut Päivät

Kuntamarkkinoille ilmoittaudutaan Johanna kautta. Staabi tekee taas 

talkoovuoroja syksyn Hulluilla Päivillä, vuorot selviävät myöhemmin. 

Lisäksi käytiin keskustelua palkinto-saunasta. 

9. Fuksiviikot

- ensitapaaminen

- kerrostalosuunnistus

- Johtajuussymposium

- baarikierros

- tuttarit

- kastajaiset

Ensitapaamisen järjestelyt ovat Maaritilla hoidossa. Paikalle toivotaan 

mahdollisuuksien mukaan kaikkia hallituslaisia. Myöskin 

kerrostalosuunnistuksen järjestelyt ovat kunnossa. 

Käytiin keskustelua JKK-päivästä ja Staabin telttaan tarvittavasta materiaalista. 

Juho-Pekko hoitaa paikalle Staabin esittely-materiaalin. Baarikierros on 

Johannalla ja Timolla hoidossa.

Käytiin keskustelua tuttareiden sekä kastajaisten käytännön järjestelyistä. 

10. Kolmiolippuja Boomille

-Staabin potista

Päätettiin antaa Boomille myyntiin 150 kpl Kolmio-lippuja. Kaikki kolme 

ainejärjestöä (Staabi, Luuppi, Indecs) antavat osuutensa omasta lippupotistaan. 

11. Toimisto



Päätettiin ostaa toimistolle vielä toinenkin sohva sekä verhot. Lisäksi päätettiin 

ostaa jääkaappi sekä erinäisiä muita tarvikkeita (kehyksiä, sohvatyynyjä, yms). 

12. Appro-liput

Puheenjohtaja kertoi, että Staabi voi ostaa Boomilta Appro-lippuja ennen 

virallista ryhmälipunmyyntiä. Päätettiin ostaa 120 lippua (kaikki Ilonan 

jatkobileisiin). 

13. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin jäsenmaksu-tarroista. Seuraava kokous on ma 3.9. klo 16 

toimistolla. 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:05. 

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 


