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Paikka

Staabin toimisto

Läsnäolijat

Antti Kinnari
Juho-Pekko Ryhänen
Marja Aho-Pynttäri
Antti Koponen
Jaakko Seppälä
Jaakko Haaparanta
Viivi Reinikainen
Janika Tyynelä
Susanna Kiiltomäki
Tuomo Isokivijärvi
Teemu Jokinen

Poissaolijat

Sami-Petteri Rajala
Joonas Streng

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
puheenjohtaja
Antti Kinnari
sihteeri
Juho-Pekko Ryhänen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin
4. Edellisen viikkokokouksen pöytäkirjan tarkastus
Hyväksyttiin
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin
6. Ilmoitusasiat
Tuomo ilmoitti 15.2 olevista Johtamiskorkeakoulun yhteisistä avajais
bileistä. Kyseessä on rento tilaisuus, joka alkaa cocktail -tilaisuudella
ja jossa tervehdyksensä esittää ainakin JKK:n johtaja, hallituksen
puheenjohtaja ehkä vararehtori ja Tamyn -edustaja.
Viivi kertoi Nesu-boomin yhteydenotosta ilmailusitseihin liittyen. Asiaan

liittyen sovittiin sitsipaikkojen täyttämisestä ja muista järjestelyistä.
Viivi mainitsi Lexican, tampereen kieltenopiskelijoiden ainejärjestön,
tiedustelusta mahdollisesta yhteisestä vapun vietosta. Esitystä ei viety
eteen päin.
7. Kolmiot ja kolmioetkot 20.1.2011
Käytiin läpi Kolmioiden ja kolmioetkojen tuloja ja menoja.
8. Toistuva viikkokokousten ajankohta
Toistuvan viikkokokouksen ajankohdaksi päätettiin maanantai kello
16:00.
9. Toimihenkilöt vuonna 2011
Kokouksessa esitettiin, että seuraavassa viikkokokouksessa
vuosijuhlien toimihenkilöksi päätetään Mari Kumpulainen, ellei muita
hakemuksia tule. Myös mahdollisista muista vuosijuhlien
toimihenkilöistä keskusteltiin. Jaakko Salmelasta päätettiin tehdä
Sami-Petterin avuksi Kolmioiden toimihenkilö.
10. Staabi-infon käyttö
Puheenjohtaja selvensi staabi-infon käyttöä ja siitä käytiin yleistä
keskustelua. Päätettiin antaa jäsenistölle tietoa Tamyn
sähköpostilistoista ja näin ollen helpottaa jäsenistön tiedon saantia ja
vähentää staabi-infon postin määrää.
11. JKY:n perustaminen
Puheenjohtaja esitteli JKY:n eli Johtamiskorkeakoulun yhteisen
kattoainejärjestön mahdollista perustamista. Sen tavoitteena olisi
luoda vahva elin ajamaan yhteisesti Johtamiskorkeakoulun
ainejärjestöjen etua. Asiasta tullaan päättämään vuotuisessa
tilikokouksessa, jossa perustamiselle tullaan hakemaan jäsenistön
tukea. JKY:n mahdollisesta tulevasta rakenteesta ja tehtävistä käytiin
yleistä keskustelua. Käytiin keskustelua myös JKK:n kokouksissa
käsitelyistä asioitsta ja muista JKK:n ainejärjestöistä.
12. Yhteisbileet lääkiksen kanssa
Todettiin, että laskiaisrieha tai muu yhteinen tapahtuma lääkisläisten
kanssa ei tule onnistumaan aikataulujen sovittamisen vaikeuden
vuoksi.
13. Hallituksenvaihtosauna
Viivi kertoi varanneensa YTHS:n saunatilan hallituksen vaihtoa varten.
Tilavuokra tulee olemaan n. 200€. Tila avautuu kello 18:00.
Tilaisuuden tarjoiluista keskusteltiin. Sovittiin, että Viivi tiedottaa
hallitusten jäseniä tapahtumasta.
14. Kolmiot ja kolmioetkot 24.2.
Viivi esitteli mahdollisia etkotiloja Boomin ja Staabin yhteisille
kolmioetkoille 24.2. Mm. Amos -klubia miettiin. Helmikuun Kolmioiden
teemasta ja ohjelmasta käytiin yleistä keskustelua. Boomi tulee

suullisen sopimuksen mukaan hoitamaan tarjoilun ja Staabi tilat
kolmioetkoille. Ohjelman suunnittelu päätettiin jättää tuleviin
kokouksiin, kunnes saadaan tietää paremmin mikä tila tulaan
saamaan.
15. Poronkuseman valmistelut
Viivi oli ottanut yhteyttä Tele:n puheenjohtajaan Poronkuseman
järjestämisestä, joka oli luvannut palata asiaan. Bussien
kilpailuttamisesta käytiin keskustelua. Ilmoittautuminen
Poronkusemaan loppuu 25.2 ja siihen osallistutaan 2-5 hengen
joukkueissa. Hinta on joka osallistujalta 18€. Bussipaikat tullaan
jakamaan puoliksi Tele:n kanssa puoliksi. Mahdolliset Staabin
jäsenistön ulkopuoliset halukkaat tullaan käsittelemään yksittellen.
16. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin, että Staabi ryhtyy ylläpitämään jonkinlaista
kulttuuritoimintaa. Ehdotettiin mm. että Staabi voisi osallistua
rahallisesti joihinkin tapahtumiin esim. teatteriesityksiin tai jääkiekkootteluihin. Staabin liikuntatoiminnasta käytiin keskustelua ja mietittiin,
kuinka jäsenistö saataisiin osallistumaan aktiivisemmin. Uuden
liinkuntatapahtuman järjestämistä mietittiin. Kultturi- ja
liikuntatoimintaa päätettiin ryhtyä ylläpitämään kuukausittain
vastapainona Staabin muille tapahtumille, kuten Kolmioille.
Jaakko Haaparanta ehdotti Kauppalehden tilaamista Staabin
toimistolle. Ehdotus hyväksyttiin.
Janika ja Viivi olivat saaneet sähköpostia verkkokaupalta, joka olisi
mahdollisesti halukas toimimaan sponsorina Kolmoissa. Asiasta
keskusteltiin ja päätettiin, että lopullinen päätös tehdään, kun asiasta
on saatu enemmän tietoa ja, kun keskustelua on käyty Luupin,
Indeksin ja muiden sponsorien kanssa.
MM-kyykän joukkueista ja siihen osallistumisesta keskusteltiin.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:30.

Puheenjohtaja

Sihteeri

