
HALLAT RY    PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS   7/2016 

 

Aika: torstai 1.9.2016 klo 12.30 – 13.07 

Paikka: Pinni A, Kasino-kabinetti 

 

Läsnäolijat    Poissaolevat  

                                                        

Linnea Mäkinen, pääministeri  Jussi Mikkonen, konsultointiministeri 

Henrik Koivula, kopo-ministeri  Petteri Tauriainen, vapaa-aikaministeri 

Ari Niemensivu, tiedotusministeri   Aleksi Määttä, varapääministeri  

Jere Pöntinen, suhdeasiasiainministeri Panu Ojanen, yhteisöllisyysministeri  

Olli Räsänen, talousministeri  Matias Vitikkala, pääsihteeri 

Anna Taivela, tapahtumaministeri 

     

 

Kohdat 1.–15. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 12.30. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pääministeriö 

- Hallojen tulee vilkastuttaa jäsenhankintaansa Kumulalle, mihin pohdimme keinoja. 

- Keksimme loistavan lahjan Staabille huomionosoituksena järjestön 50-vuotisesta 

taipaleesta. 

- Kuntamarkkinoille on Halloilta kymmenen lähtijää, mistä järjestö saa yhteensä 800€:n 

potin (70€/hlö, jonka lisäksi neljä Hallaa Iltatärskyjen narikassa 25€/hlö). 

- Kumulalle ja KAKSille on tarjottu mahdollisuus hankkia mainokset fuksien uusista 

haalareista edellisvuosien tapaan. Kumula on vastannut ottavansa mainoksen, mutta 

KAKSin vastausta odotetaan vielä. 

 

5. Pääsihteeristö 

- Sihteeri oli poissa, eikä hänen osaltaan tullut muutoinkaan esille asioita. 

 

6. Tiedotusministeriö 

- Instagram-tiliä tulee vilkastuttaa. Mikäli Hallojen tapahtumista yms. tulee hyviä kuvia, 

ne pyydetään toimittamaan Arille. 



- Ari selvittää, kuinka paljon alumnien sähköpostilistalle on tullut uusia jäseniä. 

 

7. Talousministeriö 

- Välitilinpäätöksen mukaan Hallat on tässä vaiheessa vuotta noin 300€ ylijäämäinen, 

hurraa. 

 

8. Kopo-ministeriö 
- Kopo-rintamalla ei mitään uutta. 

 

9. Suhdeasiainministeriö 

- BDO:lle on lähetetty infopaketti Johtajuussymposiumin käytännön järjestelyistä. Sieltä 

ei ole kuitattu asiaa, mutta lienevät käyneen materiaalin läpi. 

 

10. Tapahtumaministeriö 

- Kokouksessa käsiteltiin syksyn tulevat tapahtumat. Tapahtumakalenteri näyttää 

seuraavanlaiselta, joskin muutokset ovat mahdollisia ja aikataulua tarkennetaan vielä 

myöhemmin. 

o Yliopiston avajaiset 6.9., joissa Hallat pitää esittelypistettä sekä myy 

haalarimerkkejään ja värvää uusia jäseniä sekä itselleen että Kumulalle. 

o Johtajuussymposium 7.9., jossa Hallat pitää esittelypistettä sekä myy 

haalarimerkkejään ja värvää uusia jäseniä. 

o Kuukauden kulttuuri yhdessä Staabin ja Spatikan kanssa 21.9. Sara 

Hildenin taidemuseoon tutustumaan Ron Mueckin näyttelyyn. Staabin 

kulttuurivastaava Linda selvittää, voisiko Staabi korvata osan lippujen 

hinnoista. 

o Tampereen-ekskursio 3.10. valtuustosalissa. Mikäli muutoksia tai yllättäviä 

peruuntumisia ei tule, puhujiksi tulevat pormestari Anna-Kaisa Ikonen(?), 

valtuuston puheenjohtaja Sanna Marin, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, 

apulaispormestari Mikko Aaltonen sekä työhyvinvointijohtaja Sami Uusitalo. 

o Proffasauna marraskuussa. Pitopaikkana toimii tuttu Ratinan sauna, joka 

varataan kun saadaan sovittua Staabin kanssa tapahtumalle päivä. 

o Kirkkonummen ja FCG:n ekskursio sekä alumnisauna Helsingissä jonakin 

marraskuisena perjantaina. FCG:n vierailu hoituu Arto Haverin kautta, 

Kirkkonummea on ehdottanut alumnimme Ville Happonen, ja vierailu sinne 

tulee sopia Kirkkonummen kunnanjohtajan kanssa. 

o Pikkujoulut marraskuun lopulla/joulukuun alussa pidetään Koskarin 

saunalla, joka varataan päivämäärän varmistuttua. Käytiin keskustelu 

joulupukista. Koska kopo-Henrik ei suostu olemaan joulupukki, pyydämme 

tointa aiemmin hyvin hoitanutta Ville Happosta joulupukiksi. 

o Lisäksi puhuttiin mahdollisesti järjestettävästä Kunnallisklubista. Olli kysyy 

Pirkanmaan liiton innovaatiojohtajalta, haluaisiko hän tulla Markku Sotaraudan 

kanssa pitämään jonkinmoisen innovaatioillan. 

 



11. Vapaa-aikaministeriö 

- Vapaa-aikaministeri oli poissa, eikä hänen osaltaan ilmennyt esille tuotavia asioita. 

 

12. Yhteisöllisyysministeriö 

- Yhteisöllisyysministeri oli poissa, eikä hänen osaltaan ilmennyt esille tuotavia asioita. 

 

13. META 

- Kokouksessa ei ilmennyt muita esille tuotavia asioita. 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Seuraava kokouksen ajankohta sovitaan jälleen myöhemmin tarpeen mukaan.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 13.07. 

 

 

 


