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Läsnäolijat

Poissaolevat

Linnea Mäkinen, pääministeri
Henrik Koivula, kopo-ministeri
Petteri Matintupa, varajäsen
Aleksi Määttä, varapääministeri
Ari Niemensivu, tiedotusministeri
Panu Ojanen, yhteisöllisyysministeri
Jere Pöntinen, suhdeasiasiainministeri
Olli Räsänen, talousministeri
Anna Taivela, tapahtumaministeri

Jussi Mikkonen, konsultointiministeri
Petteri Tauriainen, vapaa-aikaministeri
Matias Vitikkala, pääsihteeri

Kohdat 1.–15.
1. Kokouksen avaaminen
Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 15.09.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pääministeriö
- Boolisaavi. Staabille 50-vuotislahjaksi ostettu boolisaavi oli päivänsankarin mieleen ja
osoitti turnauskestävyytensä Staabin vujusilliksellä.
- Hallat on saanut vuoden 2016 aikana 14 uutta jäsentä, mikä on ylittänyt odotukset
(vuoden 2016 talousarviossa oli asetettu uusien jäsenten määräksi kahdeksan (8)
kappaletta).
- Varapuheenjohtaja muistutti hallitusta 28.11. pidettävistä JKY:n vuosijuhlista.
- SYYSKOKOUS
o Säännöt 18 § Syyskokous
Loka-marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on
1) päättää yhdistyksen hallituksen koosta ja valita yhdistyksen hallitus seuraavaksi
toimikaudeksi;
2) päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;

3) päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja jäsenmaksuvelvollisuudesta;
4) päättää seuraavan vuoden talousarviosta;
5) valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden
tilejä ja hallintoa.
6) käsitellä muut mahdolliset asiat.

o Syyskokous pidetään hallituksen päätöksellä keskiviikkona 23.11.2016
o HALLITUKSEN KOKO:


Säännöt 18§ Syyskokous
Loka-marraskuussa pidettävän syyskokouksen tehtävänä on
1) päättää yhdistyksen hallituksen koosta ja valita yhdistyksen hallitus
seuraavaksi toimikaudeksi;

Säännöt 29§ Hallitus
Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 2–16 muuta varsinaista jäsentä
sekä 0–6 varajäsentä, varajäsenten määrä ei saa kuitenkaan ylittää
hallituksen varsinaisten jäsenten määrää.
Hallituksen jäsenten määrä vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa
hallituksen esityksestä ennen hallituksen valintaa.
 Hallitus esittää, että vuoden 2017 hallituksessa on pääministerin lisäksi
3–6 muuta ministeriä. Perusteena hallituksen koon rajaamiselle on, että
vuoden 2016 pääministerin lisäksi kymmenestä ministeristä koostunut
hallitus on ollut toiminnan kokoon nähden auttamattomasti liian suuri.
Se on puolestaan näkynyt joidenkin ministerien tehtävien vähäisyydessä.
o Toimintasuunnitelma
 Pääministeri oli tehnyt luonnoksen vuoden 2017
toimintasuunnitelmasta, johon hallitus oli tutustunut.
Toimintasuunnitelmaluonnos koettiin pääasiassa hyväksi, mutta pieniä
muokkauksia pyydettiin.
 Alumnitoimikunta herätti hallituksessa keskustelua. Toimikunnan
perustaminen nähtiin lähtökohtaisesti hyvänä asiana, mutta sen
perustaminen edellyttää sitä, että alumnit myös panostavat sen
toimintaan.
 Hallat ry viettää vuonna 2018 90-vuotisjuhlavuottaan, mitä varten
vuonna 2017 tulee perustaa vuosijuhlatoimikunta. Myös
vuosijuhlavuotta varten tehostettava varainhankinta tulee mainita
toimintasuunnitelmassa erityisesti.
o Talousarvio
 Hallitus pohti vuoden 2017 talousarvion sisältöä.
 Hallitus esittää syyskokoukselle, että vuonna 2017 varsinaisen jäsenen
jäsenmaksu on 10€ ja kannatusjäsenen jäsenmaksu on 100€.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun laskemista perusteltiin
mahdollisimman monen uuden jäsenen saamisella mukaan
toimintaamme. Vuonna 2016 ollut 20 €:n jäsenmaksu saatetaan kokea
liian suureksi, eikä yhdistyksen talous ole kiinni jäsenmaksuista.

-

Kannatusjäsenen maksama jäsenmaksu korotetaan vuonna 2017 sadan
euron suuruiseksi. Kannatusjäsenien haaliminen on yksi tapa kerätä
rahaa vuosijuhlavuotta varten. Vuoden 2017 tavoiteltu uusien jäsenten
määrä on vuoden 2016 talousarvion tapaan kahdeksan uutta jäsentä.
Henrik Koivula saapui kokoukseen kohdan 4 käsittelyn aikana ajassa 15.14.

5. Pääsihteeristö
- Sihteeriltä ei ollut tullut tietoomme esille otettavia asioita.
6. Tiedotusministeriö
- Tiedotusministeri peräänkuulutti some-kanavien pitämistä laadukkaina. Erityisesti
valokuvien on oltava hyvälaatuisia.
- Nettisivuille on toivottu lisäaktiivisuutta.
7. Talousministeriö
- Vuodesta 2016 on tulossa edelleenkin taloudellisesti menestyksekäs.
8. Kopo-ministeriö
- Kopo-rintamalla ei mitään uutta.
9. Suhdeasiainministeriö
- Suhdeasiainministerillä ei ollut esille otettavia asioita.
10. Tapahtumaministeriö
- Kokouksessa käsiteltiin tulevia tapahtumia:
o Maanantaina 7.11.: Hallojen ja Staabin excu Tampereen kaupungille, jonka
lisäksi illan istumista panimoravintola Plevnassa. Puhujiksi lupautuivat
strategiajohtaja Reija Linnamaa ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaho. Excu
osoittautui suosituksi ja oli kokoushetkellä täynnä.
o Hallojen Kirkkonummen ja Helsingin excu 11.11.: Tapahtuma oli osoittautunut
suosituksi ja ilmoittautuneita oli kokoushetkellä 36.
o Kunnallisklubia ei järjestetä enää vuoden 2016 aikana. Seuraava Kunnallisklubi
järjestettäneen keväällä 2017.
o Pikkujoulut pidetään Koskarin saunalla 9.12., mistä informoidaan viikon 46
alussa heti excukiireiden laannuttua.
o Hallituslaiset peräänkuuluttivat virkistystapahtumaa, jonka pitopaikkaa ja aikaa pohdittiin alustavasti.
11. Vapaa-aikaministeriö
- Vapaa-aikaministeriön osalta ei ilmennyt esille tuotavia asioita.

12. Yhteisöllisyysministeriö
- Yhteisöllisyysministerillä on tylsää.
13. META
- Kellään ei ollut METAa.
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
- Seuraava kokouksen ajankohta sovitaan jälleen myöhemmin tarpeen mukaan.
15. Kokouksen päättäminen
- Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 15.56.

