
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY PÖYTÄKIRJA 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  23.3.2016 

 

Aika: keskiviikko 23.3.2016 klo 16.13 – 17.11 

Paikka: Tamyn kokoustila (Yliopistonkatu 60 A, 2. krs.) 

 

Läsnäolijat:      

Linnea Mäkinen 

Petteri Tauriainen 

Matias Vitikkala 

Petteri Matintupa 

Niina Hiltunen 

Jere Pöntinen 

Kai Kinnunen          

Pöytäkirjan liitteessä 1 on valokuva osallistujilta kerätystä nimilistasta.                                              

 

Kohdat 1.–10. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Linnea Mäkinen avasi kokouksen ajassa 16.13. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Säännöt 15§: Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 6 päivää 

aikaisemmin yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen 

aika ja paikka. 

Säännöt 16 §: Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti 

koolle kutsuttu.  

Kokouskutsu on julkaistu sekä Hallat ry:n netti- että Facebook-sivuilla 11.3.2016 ja siinä on 

mainittu sääntöjen edellyttämät asiat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Linnea Mäkinen, sihteeriksi Matias Vitikkala ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi Petteri Tauriainen sekä Petteri Matintupa. Pöytäkirjan 

tarkastajat toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina. 

 

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

Säännöt 13 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi myöntää 

yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle 

henkilölle. 

Kokouksessa ei ilmennyt tarvetta puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämiselle. Kaikki 

kokouksen läsnäolijat olivat Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat – Hallat 

ry:n jäseniä. 

 

5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 



 

6. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Vuoden 2015 hallituksen yhteisöllisyysministeri Niina Hiltunen esitteli vuoden 2015 

toimintakertomuksen (liite 2). Kertomus hyväksyttiin edellyttäen, että se korjataan 

toiminnantarkastajan muutosehdotusten mukaisesti. 

 

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toiminnantarkastajan lausunnon 

kuuleminen 

Niina Hiltunen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen (liite 3) sekä luki 

toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4). 

 

Aloitettiin ajassa 16.40 kokoustauko tilinpäätöstiedoissa esiintyneiden epäselvyyksien 

selvittämisen ajaksi. 

 

Petteri Tauriainen poistuu ajassa 16.42. 

 

Kokous jatkui ajassa 17.00 vuoden 2015 talousministeri Elisa Pakkasen toimitettua 

söhköpostitse oikeelliset tilinpäätöstiedot. 

 

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Kevätkokous hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen liitteen 3 mukaisesti. Kokous päätyi 

kuitenkin huomauttamaan, että jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

päätöksenteon pohjalla toimivien asiakirjojen tietojen oikeellisuuteen. 

 

 Niina Hiltunen poistui tilasta esteellisenä vastuuvapauden myöntämisen ajaksi. 

 

 Kevätkokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2015 tilivelvollisille.  

 

9. Muut esille tulevat asiat 

 Kokouksessa ei ilmennyt muita esille tulevia asioita. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Linnea Mäkinen päätti kokouksen ajassa 17.11. 

 

 

Tampereella 23.3.2016 

 

 

_____________________________________________  _____________________________________________ 

Linnea Mäkinen, kokouksen puheenjohtaja Matias Vitikkala, pääsihteeri 

 

 

_____________________________________________  ____________________________________________ 

Petteri Taurainen, pöytäkirjantarkastaja  Petteri Matintupa, pöytäkirjantarkastaja 

  



Liite 1. Kevätkokouksen osallistujat 

 
 
 


