TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT - HALLAT RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017
Aika: 3.10.2017 klo 18.15-20.01.
Paikka: Taproom United, Hämeenkatu 24, 33200 Tampere.

Läsnäolijat
Linnea Mäkinen, pääministeri
Petteri Matintupa, varapääministeri
Saara Asikainen, tapahtumaministeri
Aila Halsinaho, talousministeri
Jesse Tauriainen, rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeri
Juulia Koivisto, suhdeasianministeri

Poissaolevat
Maija Sieppi, viestintäministeri ja sihteeri

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan ajassa 18.15. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toimii varapuheenjohtaja.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 29§:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Todetaan että
paikalla on julmetusti hallituksen jäseniä. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

3. Pääministerin vuodatuksia
Syyskokous vahvistetaan pidettäväksi marraskuussa torstaina 23.11. kello 18.00 Tamyn toimistolla.
Päätetään varata Tamyn kokoustila. Päätetään Staabi ry:n 51-vuotisvuosijuhlien lahjasta. Tulossa on
Kumulan jäsenhankintatempaus josta infotaan laajemmin, kun Kumulan päästä tulee tarkemmat
tiedot. Mietitään tärppejä joiden avulla jäseneksi liittymisen hyötyjä voi perustella loogisesti.

Hallat on saanut kuluneen vuoden aikana 18 uutta jäsentä. Halloilla esittelyständi Hallinnon ja
kuntatutkimuksen päivillä.

Keskusteltiin hallituksen edustajasta kajon kulmakurssilla 26.10. kello 12-16 luentosalissa A1
esittelemässä järjestöä. Samana päivänä 26.10. Kunnallisklubi. Kysellään esiintyjiä, varataan
Ohranjyvä tapahtumapaikaksi.

4. Tulevat tapahtumat

Kumula-kahvit ja CV-klinikka toimistolla keskiviikkona 4.10. Kumulan Meeri tulee toimistolle
mainostamaan Kumulaa ja pitämään halukkaille CV-klinikkaa. Tapahtumaa mainostetaan vielä
tänään ja huomenna somessa. Proffasauna samana iltana. Sovittiin illan järjestelyistä. Fiskuksen ja
Ad Hocin väki auttavat illan järjestelyissä. Hallat hoitavat kauppareissun. Ylöjärven excun 24.10.
järjestelyt kunnossa. Tapahtumasta on jo tehty eventti, ja ilmoittautuminen tapahtumaan on avattu.

Helsingin excu ja alumnisauna perjantaina 3.11. Vierailu eduskuntatalolle ei onnistu. Pyritään
järjestämään koko päivän vierailu Kuntaliittoon. Keskustellaan päivästä. Alumnisaunasta tehdään jo
fb-eventti. Neuvotellaan Kumulan mahdollisuudesta osallisuudesta alumnisaunan järjestelyihin.

Työelämä- ja harjoitteluilta 7.11. Kumula sponsoroi illan tarjoiluja. Keskustellaan illan ohjelmasta.
Kysytään puhujaksi Anna-Kaisa Ikosta. Mikäli Anna-Kaisan mukaan saaminen ei onnistu niin
tapahtumaa ei kannata järjestää.

5. Vuosijuhlat

Keskusteltiin uusimmista käänteistä vuosijuhlien jatkopaikan ja silliksen suhteen. Todettiin että
viime vuosijuhlien illalliskortin hinta on ollut aveceille tyyris ja asetetaan hinta tälle kerralle
inhimillisemmäksi myös aveceille. Keskusteltiin vuosijuhlan ohjelmalehden mainosten hinnoittelu.
Pohdittiin muita sponsorointikeinoja ja keskusteltiin uusimmista käänteistä. Keskusteltiin
vuosijuhliin kutsuttavista kutsuvieraista.

6. META eli muut esille tulevat asiat

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Sovitaan seuraava kokous maanantaiksi 16.10. klo 17 eteenpäin. Tapaamispaikka yliopistolla.

8. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.01.

