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Paikka Kasino-kabinetti

Aika 8.5.2012 klo 18:00

Läsnäolijat Jennileena Kannisto

Mika Luhtala

Jaakko Haaparanta

Leo Leinonen

Anna Lietonen 

Johanna Kiviranta (saapui kohdassa 7)

Miira Kokkonen (saapui kohdassa 14)

Juho-Pekko Ryhänen (saapui kohdassa 15)

Maarit Vilo (poistui kohdassa 15)

Timo Granlund (poistui kohdassa 10)

Poissaolijat Susanna Kiiltomäki

Aleksi Saarelainen

Teemu Jokinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:11.

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 Maarit Vilo

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (mahdolliset lisäykset esityslistaan mahdollisia)

Hyväksyttiin muutoin, mutta lisättiin kohta 6: Vaellus 

5. Ilmoitusasiat

Leo ilmoitti, että 9.5.2012 on mahdollisuus osallistua Luupin järjestämään Cooperin 

testiin Ratinassa.

6. Vaellus

Päätettiin, että vaelluksen osallistumismaksuksi tulee 15 euroa. Maksu kattaa 

kuljetuksen ja ruoat. Lisäksi päätettiin, että Staabi maksaa autolla lähtevien bensat.

7. Brysselin excu

Leo kertoi, että ilmoittautuminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian. 

Keskusteltiin excun käytännön järjestelyistä ja mahdollisuudesta sähköiseen 

ilmoittautumiseen. 

8. Vappu

Mika tiivisti vapun onnistuneen hyvin. Päätettiin jakaa jatkossa enemmän vastuuta 

useammille halllituslaisille tapahtumien järjestämisen suhteen. Keskusteltiin 



vappupassit täyteen keränneiden palkitsemista ja päätettiin, että Miira järjestää 

palkinnot. 

9. JKY-tapahtuma

Tapahtuman käytännön järjestelyistä ei ollut vielä tarkempaa tietoa, joten päätettiin 

jättää asian käsittely myöhempään ajankohtaan. Maarit on yhteydessä tapahtuman 

järjestäjään ja ottaa selvää tarkemmista yksityiskohdista. 

    10. Syksyn 2012 fuksit, fuksiviikot, -lehti yms. 

Päätettiin postittaa fuksilehdet mahdollisimman nopeasti pääsykoetulosten 

julkistamisen jälkeen. Keskusteltiin lehden sisällöstä ja päätettiin, että lehdestä tulee 

kokovärinen. Lisäksi keskusteltiin fuksipassista.

Päätettiin, että puheenjohtaja ja Johanna hoitavat haalareihin liittyvät asiat 

(mainokset ja muut järjestelyt). Lisäksi keskusteltiin Kuntamarkkinoille 

lähtemisestä. 

Päätettiin tehdä Halloille ja Spatikalle aikatauluehdotus fuksiviikoista. 

Päätettiin varata Sorin klubi kastajaisia varten 27.9.2012.

11. Vuosijuhlasitsit

Päätettiin vuokrata vuosijuhlasitsejä varten Hauli-sali 4.10.2012. Paikalle tarvitaan 

kaksi järjestyksenvalvojakortin suorittanutta henkilöä. 

12. Toimisto: siisteys ja hankinnat

Päätettiin panostaa jatkossa enemmän toimiston siisteyteen ja hankintoihin. 

Päätettiin tehdä päivystäjälle päivystyslista.

13. Kolmiotilanne

Päätettiin suostua Luupin ja Indecsin ehdotukseen syyskuun Kolmio-päivästä. 

Sovittiin, että Timo hoitaa Kolmio-sopimuksiin ja syksyn Kolmio-päiviin liittyvät 

asiat.

14. Talous

Staabin taloudellinen tilanne on suhteellisen hyvä. Viime vuodelta jääneitä tuloja on 

saatu tänä vuonna. 

15. Puolivuosikatsaus: onnistumiset & parannuehdotukset

Onnistumiset: Staapinen, alumnitoiminta, työelämävierailut, projektitiimi, Himos-

reissu, liikuntaturnaukset, hallituksen keskinäinen yhteistyö, Sopo-illat

Kehitettävää: Mainokset, sponsoroiden hankkiminen, tapahtumien 

järjestämisvastuun jakaminen useammille hallituslaisille, tapahtumien 

suunnittelu aikaisemmin, tapahtumista infoaminen jäsenistölle aikaisemmin, 

nettisivut, Staabin hallituksen viikkotiedote Staabi-infoon, tapahtumien 

valokuvaaminen ja valokuvagallerian ylläpito, Staabin kesäbileet? 

16. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:39. 



Puheenjohtaja Sihteeri

 Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 


