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STAABI ry:n HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 5.7.2012 klo 18:00

Paikka Bar Passion, Tampere

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Jaakko Haaparanta

Leo Leinonen

Susanna Kiiltomäki

Aleksi Saarelainen

Anna Lietonen

Juho-Pekko Ryhänen

Maarit Vilo

Poissaolijat Miira Kokkonen

Johanna Kiviranta

Teemu Jokinen

Timo Granlund

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

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

valinta

Puheenjohtaja: Jennileena Kannisto

Sihteeri: Anna Lietonen

Pöytäkirjan tarkastajat: Aleksi Saarelainen ja Jaakko Haaparanta

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (mahdolliset lisäykset esityslistaan mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohtaan 10 alakohta: -fuksivideo

5. Ilmoitusasiat

Jaakko ilmoitti, että opiskelijavalinnan tulokset on julkistettu. Lisäksi 

toimistolla ei ole laskuja. 

Susanna ilmoitti, että Staabilla on nyt uusi tili, jonne yhteisjäsenmaksut 

kerätään.

6. Brysselin excursio

Leo kertoi käytännön järjestelyistä ja esitteli eri vaihtoehtoja 

matkustamispäiviin liittyen. Leo selvittää eri vaihtoehtojen 

kustannukset ja tämän perusteella tehdään lopullinen päätös matkan 

ajankohdasta. 

7. Booliaineiden hakureissu

-autopaikan maksu

-km-korvaukset/bensarahat auton omistajalle

-ostovolyymi 



Päätettiin, että syksyn tapahtumiin tarvittava alkoholi ostetaan laivasta. Jaakko lähtee 

reissuun omalla autollaan ja päätettiin, että hänelle maksetaan kilometrikorvaukset. 

Jaakko laskuttaa Staabilta reissun jälkeen auton käytöstä aiheutuneet kustannukset 

(myös autopaikan). Lisäksi päätettiin, että  alkoholia voidaan hankkia max. 2000 

eurolla. 

8. Vanhan vuosijuhlatilin lopetus ja uuden korkotilin avaus

Päätettiin sulkea vanha vuosijuhlatili ja avata uusi korkotili, jonne vuosijuhlarahat 

laitetaan. Susanna selvittää uuden tilin avaamiseen liittyvät käytännön asiat.

9. Vuosijuhlasitsit

-vastuuhenkilö

-nettisivut tapahtumasta

-pitopalvelu, koristelu, pukukoodi

-hinta ja ilmoittautuminen

Staabin vuosijuhlasitsit järjestetään 4.10.2012. Vastuuhenkilönä toimii Mika, joka 

kokoaa itselleen muista hallituslaisista vuosijuhlatiimin. Päätettiin tehdä 

tapahtumalle omat nettisivut, joista vastaa Juho-Pekko. 

Mika selvittää eri pitopalveluiden hintoja ja päätös pitopalvelun valinnasta tehdään 

tämän jälkeen. Teema (ja sitä kautta koristelu) päätettiin jättää vielä harkintaan. 

Pukukoodiksi päätettiin ”cocktail”. 

Koska tarkat kustannukset eivät ole vielä tiedossa, päätettiin osallistumismaksun 

suuruuden määrittely siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Ilmoittautuminen 

vuosijuhlasitseille tehdään internet-kaavakkeella myöhemmin määriteltävänä 

ajankohtana. 

Lisäksi tehtiin päätös siitä, että vuosijuhlasitseille kutsutaaan Staabin jäsenistön 

lisäksi Staabin yhteistyöainejärjestöt  eli Spatikka, Hallat, Boomi, Indecs, Luuppi 

sekä Iltakoulu.

10. Fuksisyksy

-jäsenmaksutarra

-haalarimerkkitilaus uudella logolla

-hallitusmerkit

-fuksivideo

Päätettiin tehdä tilaus opiskelijakorttiin tulevasta Staabin jäsenmaksutarrasta. 

Puheenjohtaja hoitaa asian.

Päätettiin tilata 1000 kappaletta haalarimerkkejä uudella logolla, Jaakko hoitaa.

Päätettiin tilata hallitusmerkit. Lisäksi keskusteltiin myös Staabin, Hallojen ja 

Spatikan yhteisestä fuksimerkistä, mutta päätös tilaamisesta tehdään vasta, kun 

asiasta on sovittu yhteisesti muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Keskusteltiin fuksivideon tekemisestä Staabin nettisivuille. 

11. Toimiston uudistus

-budjetti, mitä hankintoja tehdään

-vastuuhenkilö

-toteutusajankohta (elokuun alku?)

Keskusteltiin toimiston uudistamisesta ja tarvittavista hankinnoista 



(sohvat, pöytä, rahit, hyllyt, verhot). Päätettiin, että projektin vastuuhenkilönä 

toimii Aleksi, joka tekee tarkemman ehdotelman uudistuksen 

yksityiskohdista. Tämän pohjalta tehdään päätös uudistuksen budjetista. 

Päätettiin toteuttaa uudistus elokuun alussa. 

12. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:32.

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 


