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Kohdat 1–16 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 15.38. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Pääministeriö 

- Hallat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään näillä näkymin keskiviikkona 23.3 klo 
18.00. Tamyn kokoustilassa. 

- Tamyn viestintä- ja ainejärjestövastaava pyydetään seuraavaan kokoukseen kertomaan Tamyn 
ainejärjestöille tarjoamista palveluista. 

- Puhuttiin Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaiden SYY:n maaliskuisesta 
ainejärjestötapaamisesta, josta lisätietoa on tulossa myöhemmin. 

- Varapääministeri Määttä kertoi JKY:n Boostista. Boost on JKY:n järjestämä tempaus, jossa 
esimerkiksi ainejärjestön, kaveriporukan tai yksittäisten opiskelijoiden on mahdollista hakea 
JKY:ltä sadan euron avustusta erinäisiin projekteihin.  

- JKY:n puistofudis tulossa 19.4 Sorsapuistossa. 
- Käsiteltiin alustavasti Hallojen osalta Johtajuussymposiumin järjestelyasioita, joista on luvassa 

lisätietoa myöhemmin 
 
Olli Räsänen poistui ajassa 15.47. 
 
5. Pääsihteeristö 
Sihteerillä ei ollut esille tuotavia asioita 

 
6. Viestintäministeriö 

- Neuvoteltiin Hallojen Instagram-tilin perustamisesta. Päätettiin vielä konsultoida asiasta 
kokouksesta poissa ollutta viestintäministeri Niemensivua ja päättää tilin perustamisesta 
seuraavassa kokouksessa. 
 
 



7. Talousministeriö 
- Ainejärjestön talousasiat ovat kunnossa. 
- Talouskatsaus tulevaisuudessa selventää tilannetta. 

 
8. Kopo-ministeriö 

- JKY:n piirissä perustetaan ainejärjestöjen yhteinen koporyhmä, jossa tullaan käsittelemään 
ainejärjestöjä koskevia koulutuspoliittisia asioita. 

 
9. Suhdeasiainministeriö  

- Bannerimainosten saamista Hallojen nettisivuille on tiedusteltu Aito Säästöpankilta ja Kuntien 
Taitoasta kuitenkaan saamatta toistaiseksi vastausta.  

- Kuntarekryn mainosbanneri nettisivuille on Kuntarekryssä työn alla.  
 

10. Tapahtumaministeriö 
- Päätettiin varata perjantaina 1.4. pidettävän Tampereen alumnitapahtuman pitopaikaksi 

Media 54:n iso saunatila. Hinta saunatilalle on 455e.  
- Vappu: Halloilla vetovastuun ottaa tapahtumavastaava Taivela.  
- Kevään K-klubin teemaksi ehdotettiin innovaatiotoimintaa tai kuntiin työllistymistä. Asiasta ei 

ollut yksimielisyyttä ja siitä päätetään tarkemmin lähitulevaisuudessa 
 

11. Vapaa-aikaministeriö 
- Kevään vapaa-aika tapahtuma järjestettäisiin Megazonessa. Hinta esimerkiksi 30 hengen 

porukalle olisi 420e. Tapahtuman tarkempi ajankohta ja osallistujamäärä päätetään 
seuraavassa kokouksessa. 
 

12. Yhteisöllisyysministeriö 
- Käsiteltiin Hallojen toimiston siivoussuunnitelmaa. Teemme vähitellen pientä siivoa. 
- Television ja viihdelaitteiston tuominen toimistolle sovittiin keskiviikolle 24.2. 
- Virallista hallituspäivystysaikaa ei ole jatkossa, koska sen tarve on todettu varsin vähäiseksi. 

Hallituslaisia pystyy tarvittaessa lähestymään tehokkaasti muun muassa sähköpostitse ja 
sosiaalisen median välityksellä. Lisäksi hallituslaisia löytää toimistolta hyvin ilman erityistä 
päivystysaikaakin. 

 
13. Konsultointiministeriö 

- Konsultointiministeriön osalta ei ollut esille tulevia asioita. 
 

14. META 
- Keskusteltiin toimistolla tarjolla olevista kahveista. Todettiin, että Löfbergs Lila on pahaa ja 

päätettiin, että Hallat pitäytyy jatkossa tutussa ja turvallisessa Juhla-Mokassa. 
 
15. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

- Seuraavan kokouksen ajankohta katsotaan lähempänä ja tarpeen mukaan. Sovittiin seuraava 
kokous alustavasti parin viikon päähän.  
 

16. Kokouksen päättäminen 
Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 16.16. 


