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1 Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa klo 14.35
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksytään sellaisenaan.
4 Pääministeriö
4.1 JKY-kollegio: T3:n osalta pääpaino alkaa olla yhteistyön tiivistämisessä, dramaattisia
uudistuksia ei enää etsitä. Hallintotiedettä tai politiikan tutkimusta on hankala ympätä
muiden yhteyteen, koska ovat niin itsenäisiä ja omaleimaisia.
4.2 Aamulehden paneeli johtajuussymposiumiumin tienoilla, johon opiskelijoilta kaivataan
aihe ideoita.
5 Tapahtumaministeriö
5.1 Helsingin ekskursio + risteily: Optimaalinen aika risteilylle olisi ehkä enemminkin syksyllä.
Tämän yhteydessä järjestettäisiin suurempi alumnitapahtuma, joka voitaisiin järjestää
Kumulan kanssa yhteystyössä.
5.2 Lahden ekskursio: 20.-24.4. välisenä aikana, mikä nyt Lahden suunnalla toimii parhaiten.
Päivänreissu, Lahdessa järjestetään kaikki paikan päällä, meidän vastuulle jää matkojen
järjestäminen ja varojen keruu. SYY:ltä haetaan projektiavustusta myös.
5.3 Johtajuussymposium: Yrityskäytävän toimijoiden kerääminen. Opiskelijoille tarkoitettuun
ohjelmaan kaivataan ainejärjestöiltä ajatuksia, joita Hallojen hallitus pohtii yhdessä
kokouksen ulkopuolella.
5.4. K-Klubi: hyvin on lähdössä liikkeelle, osallistujia ilmoittautunut runsaasti, hyviä puhujia
saatu, innostuneelta vaikuttaa. Täytyy miettiä kuinka tilaisuus saadaan kulkemaan jouhevasti
jos osallistujamäärä on suuri, niin kuinka keskustelua saadaan syntymään sujuvasti.
Mietitään kysymyslista, jotta pysytään paremmin aiheessa.
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5.5 Vappu: E-lomake jäsenistön toiveista ja ideoita vapun suhteen julkaistaan ensi viikon
aikana, jotta päästään suunnittelemaan tarkemmin ideoita.
6 Suhdeasianministeriö
6.1 Kuntaliiton sopimus: Sama sopimus kuin aikaisimpina vuosina, liittyen nettisivuilla
näkymiseen, haalarimainoksiin, kuntamarkkinoilla avustamiseen ja muuhun yhteistyöhön.
Sopimus tehdään.
7 Yhteisöllisyysministeriö
7.1 Päivystysvuorot: Hallituksen jäseniltä kaivataan petrausta päivystyslistalle
ilmoittautumisessa.
8 Talousministeriö
8.1 Taloustilanne: Viime kokouksen jälkeen läpikäydyn ensimmäisen
vuosineljännestalouskatsauksen jälkeen taloustilanteessa ei ole ollut muutoksia.
9 Viestintäministeriö
9.1 Hallitusblogi: hallituksen jäseniä on informoitu yhdistyksen nettisivujen käytöstä, jotta
blogia voidaan nyt aktiivisesti päivittää.
10 Pääsihteeristö
10.1 Pääsihteeri on poissaoleva koko kevään.
11 Kevätkokous
11.1 Valmistelut: Tila hoidossa, tarjoiluina kahvit + jotain pientä makeaa. Jos kokouksen
jälkeen on tarpeen, niin voidaan käydä hallojen piikkiin yhdessä syömässä. Liitteet täytyy
katsoa kuntoon sääntömuutoksien osalta.
12 META
12.1 Hallojen Paypal-tili luodaan.
12.2 Katsotaan uudestaan kokousaikatauluja neljännelle periodille.
13 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 15.41

