
HALLAT RY    PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS   5/2016 
 
Aika: keskiviikko 12.4.2016 klo 17.08 – 17.34 
Paikka: Bar Passion, Tullikamarin aukio 1, Tampere. 
 
Läsnä    Poissaolijat 
Linnea Mäkinen, puheenjohtaja   Jussi Mikkonen, hallituksen jäsen 
Aleksi Määttä, hallituksen jäsen  Panu Ojanen, hallituksen jäsen 
Olli Räsänen, hallituksen jäsen  Jere Pöntinen, hallituksen jäsen  
Petteri Tauriainen, hallituksen jäsen  Anna Taivela, hallituksen jäsen 
Henrik Koivula, hallituksen jäsen 
Matias Vitikkala, hallituksen jäsen 

 
Kohdat 1–16 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 17.08. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Pääministeriö 
- Tamyn edustajisto on tehnyt päätöksensä jakamiensa yhdistysavustusten summista. Hallat sai tänä 
vuonna 698,63€ (vertailutietona vuoden 2015 avustussumma, joka oli 625,17€).  
- Varapuheenjohtaja Aleksi Määttä ehdotti joukkueen keräämistä JKY:n Puistofutis-turnaukseen.  
 
5. Pääsihteeristö 
Sihteerillä ei ollut esille tuotavia asioita 

 
6. Viestintäministeriö 
- Hallojen Instagram-tili on perustettu. 

 
7. Talousministeriö 
- Kumula maksaa alumnisaunan saunavuokrasta 300€. 
- Kuntarekry on maksanut Hallojen nettisivuille laitetusta bannerimainoksesta sovitun 500€:n 
summan.  
- Tällä hetkellä Hallat näyttää saavan tuloja budjetoitua enemmän. 
 
8. Kopo-ministeriö 
- Kopo-ministerillä ei ollut esille tuotavia asioita. 
 
9. Tapahtumaministeriö  
- Perjantaina 1.4. järjestetystä alumnisaunasta on satanut Halloille erittäin kiittävää palautetta. 
Järjestämme samanlaisen saunaillan mahdollisesti syksyllä Helsingissä. 
- Torstaina 22.4. järjestetään Hallojen Kunnallisklubi aiheesta Tampereen ratikkahanke. Puhujiksi ovat 
lupautuneet Ilari Karppi KAJOsta sekä Kimmo Kurunmäki ja Katja Seimelä Tampereen 
kaupunkiseudulta. 



- 30.4. järjestettävään Vappuaaton Oscar-gaalaan kaivataan järjestöistä järjestelyapua. Kyseessä on 
kaikkien hallintotieteiden ainejärjestöjen yhteinen vappujuhla. 
- Halloille tulossa messuständi Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle –tapahtumaan, mille kaivataan 
hallituksesta ständinpitäjiä. 
 
10. Suhdeasiainministeriö 
- Tamy järjestää torstaina 21.4. haalarimerkkimarkkinat, jossa aine- ja yksikköjärjestöt sekä 
harrasteyhdistykset voivat kaupitella haalarimerkkejään. Hallat saattaa mahdollisesti osallistua 
tapahtumaan. 
- Summis. Tapahtumaministeri Anna Taivela on pyytänyt tiedotettavan hallitukselle Summis-nimisestä 
palvelusta, jossa on mahdollista myydä pääsykoe- ja luentomateriaaleja niitä tarvitseville. Summis 
voisi olla hyvä keino hankkia yhdistykselle rahaa, mutta nyt keväällä hallitus ei ehdi tuottamaan 
aineistoa sinne. 
- Tamy on pyytänyt ainejärjestöjä siivoamaan Domus-klubia, mistä saisi rahallisen korvauksen. Hallat 
ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi osallistua siivousrinkiin. 
- Syyskuun puolessavälissä järjestettäville Kuntamarkkinoille olisi tarkoitus kerätä kymmenisen 
hengen talkooporukka. Rekrytointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
11. Vapaa-aikaministeriö 
- Vapaa-aikatapahtuma Megazonessa ei ollut yleisöryntäys, sillä paikalle saapui vain neljä hallaa. 
Jatkossa onkin harkittava vakavasti, kannattaako samanlaisia tapahtumia järjestää vai pitäydytäänkö 
tiukasti asiatapahtumien järjestämisessä.  

 
12. Yhteisöllisyysministeriö 
- Yhteisöllisyysministerillä ei ollut esille tuotavia asioita. 
 
13. Konsultointiministeriö 
- Konsultointiministeriön osalta ei ollut esille tulevia asioita. 

 
14. META 
- Tenttiarkistoon on toivottu lisää tenttejä.  

 
15. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
- Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan tarpeen mukaan.  

 
16. Kokouksen päättäminen 
Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 17.34. 


