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Paikka Staabin toimisto

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Susanna Kiiltomäki

Aleksi Saarelainen

Anna Lietonen

Jaakko Haaparanta (saapui kohdassa 5)

Teemu Jokinen

Johanna Kiviranta

Timo Granlund

Teemu Jokinen

Poissaolijat Maarit Vilo

Miira Kokkonen

Juho-Pekko Ryhänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:08.

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 Timo Granlund ja Aleksi Saarelainen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohdat 

9: Futisturnaus

10: Brysselin excu

5. Ilmoitusasiat

Johanna ilmoitti, että fuksikastemerkit on tilattu ja ne ovat tulossa sovittuun 

päivämäärään mennessä. Susanna ilmoitti laskuttaneensa Halloja ja Spatikkaa 

tuutormökin kuluista ja aikoo laskuttaa pian myös ensitapaamisen kuluista. 

Jaakko ilmoitti, että vaellusilmoittautuminen alkaa ti 4.9. klo 10 toimistolla. 

6. Staabin vujut

- loppumisaika, bussien tilausta silmällä pitäen

- virallinen jatkopaikka mitä mainostetaan

- mihin bussikuljetus, keskustorilta keskustorille

- lopullinen osallistujamäärä

- pitopalvelun valinta: kolmesta kysytystä paikasta yksi on vastannut, eli jo aiemmin mainittu 

kokkipoika



Sitsien loppumisajaksi päätettiin viimeistään klo 22. Jatkopaikasta ei tehty vielä 

päätöstä, Mika selvittää mahdollisuuksia päästä Tivoliin tai Armakseen. Päätettiin 

ottaa bussikuljetus sitsipaikalta takaisin keskustaan eli Haulitornilta keskustorille. 

Lopulliseksi osallistujamääräksi päätettiin max. 90 henkilöä. Päätettiin kutsua 

sitseille yhteistyöainejärjestön lisäksi myös Bosa. 

Päätettiin ottaa ruoat Kokkipojasta. Lisäksi keskusteltiin sitsien haalarimerkistä. 

Päätettiin, että ilmoittautuminen sitseille alkaa ma 10.9. toimistolla. Toasteiksi 

valittiin Johanna ja Jaakko. Päätettiin, että yhteistyöainejärjestöjen edustajilla on 

ilmoittautumisaikaa ke 26.9.2012 asti. 

7. Staabin logo

- printti kankaalle

- virallinen ovikyltti toimiston ulko-oven viereen

- Staabille pelipaidat

- Staabille kangaskasseja

Päätetttiin tilata Staabille kankaalle painettu logo, joka tulee toimiston seinälle. 

Johanna kysyy Tullintorin painatusfirmasta. Lisäksi päätettiin hankkia uusi ovikyltti 

toimiston oven viereen, Aleksi hoitaa. Lisäksi keskusteltiin pelipaitojen 

hankkimisesta, mutta päätöstä ei vielä tehty. Leo selvittää kustannuksia sekä 

mahdollisia sponsoreita ja päätös pelipaidoista tehdään  tämän jälkeen. Myöskään 

kangaskassien tilaamisesta ei päätetty ennen kustannusten selvittämistä.

8. Fuksiviikot

Keskusteltiin tuttareiden käytännön järjestelyistä. 

9. Futisturnaus

Staabi aikoo osallistua syksyn futisturnaukseen. Päätettiin, että osallistumismaksu 35 

e maksetaan Staabin rahoista. 

10. Brysselin excu

Leo kertoi saamastaan bussikuljetus-tarjouksesta. Päätettiin hyväksyä kyseinen 

tarjous. 

11. META

Keskusteltiin esityslistojen sisällöstä. Lisäksi keskusteltiin siitä, että 

tapahtumavastaavien tulee hankkia itselleen ajoissa apua tapahtumien järjestelyitä 

varten. Käytiin keskustelua huomisen Johtajuussymposiumin kojuvuoroista. 

Seuraava JKK-kokous on ma 20.9, Aleksi edustaa Staabia. Lisäksi keskusteltiin 

mahdollisuudesta järjestää syyskuussa Kolmio-etkot (asiaa selvitetään). Seuraava 

kokous on ma 10.9. klo 18 toimistolla. 

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:05.

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 


