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Kokouspaikka Kasino-kabinetti, Pinni A
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Jussi Mikkonen

Puheenjohtaja

Niko Halonen

Hallituksen jäsen

Erno Heikkinen

Hallituksen jäsen

Jere Laine

Hallituksen jäsen

Niina Hiltunen

Hallituksen jäsen

Mikko Sarkkinen

Hallituksen jäsen

Elisa Pakkanen

Hallituksen jäsen

Ville Rajahalme

Jäsen

Poissa
Marianna af Hällström

Hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaaminen
Pääministeri avasi kokouksen ajassa 14.32
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Koska pääsihteeri Marianna af Hällström on poissa,
valitaan kokouksen sihteeriksi Elisa Pakkanen.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
4. Pääministeriö
4.1. Sitran ja Tallinnan excun päivästä sovitaan Antti Markkolan kanssa tarkemmin
lähipäivinä. Päivän järjestyminen voi olla haasteellista, jos pyrkimys saada sidosryhmiä
mukaan, koska viikonloput melko varattuja. Jää selvitettäväksi.
4.2. Kunnallisklubin järjestämispaikkojen selvittely lähtee liikkeelle tänään kokouksen
jälkeen.
4.3. SYY on valmis maksamaan Hallanvaaraan 100 euron mainoksen. Selvitellään
mahdollisuutta käyttää tapahtumasponsorointina.
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4.4. 18.2. Tamyn puheenjohtajakoulutus, Jussi ja Jere menevät.
5. Tapahtumaministeriö
5.1. Laskiainen on hanskassa, vietetään ensi viikolla. Pisteytys mäenlaskun osalta
suunniteltava vielä.
5.2. Lahden excusta ei ole vielä tiedossa mitään, mahdollisuus että tapahtuma siirtyy ensi
syksylle. Jos näin niin maaliskuulle voisi olla mahdollista järjestää vierailu Tampereen
kaupungin valtuuston kokoukseen.
5.3. Staabi ehdotti yhteistä vappuaaton saunaa, mutta valitettavasti tähän Hallat eivät pysty
osallistumaan. Mahdollisuus järjestää vapun tienoilla yhteinen urheilu/piknik tapahtuma.
6. Suhdeasianministeriö
6.1. Suhteita Kumulaan hoidetaan tänään.
7. Yhteisöllisyysministeriö
7.1. mahdollisuus saada toimistolle postilaatikko. Myös talousasioille tarvittaisiin
jonkinlainen selkeämpi lokero.
7.2. Toimistolle saatiin tänään viltti, niin ei vilukissoja palele. Muffinit menivät kaupaksi
hyvin viime viikon toimistopäivystyksessä.
7.3. SYY kutsuu ainejärjestöt Helsinkiin keväällä, lisätietoja tulevaisuudessa. Rahaa excuihin
ja tapahtumiin tarjotaan mielellään. SYY:n mielenkiinnossa on pitää hyvät suhteet halloihin.
Kunnallisklubista tykättiin ajatuksena ja pyrystä (Pirkanmaan yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry) voisi olla saatavilla puhujia.
7.4. Kunnallistieteitä sivuaineena opiskelevat eivät tällä hetkellä pysty liittymään yhdistyksen
jäseneksi. Sääntömuutos tullaan tekemään liittyen jäseneksi liittymistä, ja jäsenien oikeuksia.
7.5. Yhdistyksen jäsenien läpikäyminen, ketkä ovat jäseniä ja siten oikeutettuja osallistumaan
tilaisuuksiin toteutetaan.
8. Talousministeriö
8.1. Talouskoulutukset puolessa välissä.
8.2. viime vuoden tilinpäätöstä odotellessa, jotta kirjanpidon kanssa päästään kunnolla
vauhtiin.
8.3. Excursio Helsinkiin seminaariin toteutui talouden näkökulmasta odotetusti.
9. Viestintäministeriö
9.1. Sähköpostituslistan sääntömuutos. Hallat-hupi lista poistetaan käytöstä, koska tälle ei
enää ole käyttöä, sillä facebook on sen korvannut. Samoin postituslistat liittyen vuosijuhliin ja
tuutorointiin poistetaan. Listoille liittyminen ja poistuminen muokataan Listserv-malliin.
Sähköpostilistan käytön sääntöjä myös viilataan siistimmiksi ja selkeämmin luettaviksi.
9.2. Nettisivujen päivittäminen. Arkistojen päivittäminen, ulkoasun raikastaminen, bannerin
vaihtaminen (myös facebookkiin).
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9.3. Nettisivuilla aletaan kirjoittamaan blogia, johon koko hallitus osallistuu.
9.4. Erno kouluttaa muuta hallitusta nettisivujen käyttöön.
9.5. Sisäinen viestintä. Hallitusryhmän facebookin aktiivinen lukeminen suotavaa, jotta viestit
tavoittavat lukijat ja ollaan tietoisia asioista sähköisestikin. Tämä myös säästää paperia,
olemmehan ympäristöystävällisiä.
9.6. Tapahtumia järjestettäessä kaikki hallituksen jäsenet kutsuvat osallistujia facebooktapahtumiin.
10. Pääsihteeristö
Aviisin kutsun hoitaa Jussi, joka ilmoittaa myös sääntömuutoksesta.
11. META
11.1. Google-dokumenttiin lisää tietovisakysymyksiä laskiaisriehaan.
11.2. T3: Hallat ry seuraa sivusta ja pitää itsensä tietoisina tilanteesta.
11.3. Seuraava JKY-kollegio 19.2. klo 16, aiheena johtajuussymbosium.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen 15.48

