
HALLAT RY    PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS   2/2016 

 

Aika: keskiviikko 3.2.2016 klo 15.08 – 16.03 

Paikka: Kasino-kabinetti, Pinni A 

 

Läsnäolijat    Poissaolevat  

                                                        

Linnea Mäkinen, pääministeri  Henrik Koivula, kopo-ministeri 

Aleksi Määttä, varapääministeri  Jussi Mikkonen, konsultointiministeri 

Ari Niemensivu, tiedotusministeri 

Panu Ojanen, yhteisöllisyysministeri 

Jere Pöntinen, suhdeasiasiainministeri 

Olli Räsänen, talousministeri 

Anna Taivela, tapahtumaministeri 

Petteri Tauriainen, vapaa-aikaministeri 

Matias Vitikkala, pääsihteeri 

 

Asiat 1.–15. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 15.08. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pääministeriön asiat 

- Pankkiasiat hoidettu edellisessä kokouksessa päätetyllä tavalla: Pankkioikeudet 

siirretty Linnea Mäkiselle ja Olli Räsäselle.  

- Hallat ry:n nimenkirjoitusoikeudet siirretty Linnea Mäkiselle ja Aleksi Määtälle. 

- Työpaikkauutinen Hallojen uudesta hallituksesta toimitettu Kuntalehteen. 

- Toimiston avaimet jaettu Linnea Mäkiselle, Aleksi Määtälle, Olli Räsäselle ja Panu 

Ojaselle. 

- Tamyn toiminta-avustushakemus on tarkastusta vaille valmis 

- Kokousajankohdat ensimmäiselle periodille sovittiin alustavasti noin kahden viikon 

välein. Hallitus ei nähnyt tarvetta viikoittaisille kokouksille. Seuraava kokous sovittiin 

keskiviikolle 17.2 klo 15.30 ja sitä seuraavat sovitaan myöhemmin. 

- Kumulan pisteelle Tamyn 30.3 järjestettäville urapäiville on toivottu Hallojen 

edustusta. 



- Hallituksen jäsenten kuvat nettisivuille: Valokuvausaika ja -paikka sovittu alustavasti 

seuraava kokouksen (17.2) yhteyteen. Valokuvaaja hoituu Staabin kautta. 

- Käsitelty T3-hankkeen etenemistä ja viimeisimpiä kiemuroita niiltä osin kuin 

tiedämme asiasta. 

 

5. Pääsihteeristö 

Sihteerillä ei ollut esille otettavia asioita. 

 

6. Tiedotusministeriö 

- Käsitelty Kuntamarkkinoille osallistumista yhdessä Staabin kanssa. Ehdotettiin fuksien 

aktivoimista tähän toimintaan, minkä toteutumiseksi tiedotuksella on tärkeä rooli. 

- KAJOn ensi syksyn kulmakurssille järjestetään tietoisku Hallojen toiminnasta. 

 

7. Talousministeriö 

- Talousasioiden sekä taloustilanteen tarkempi käsittely siirrettään viime vuoden 

tilinpäätöksen saamiseen saakka.  

 

8. Kopo-ministeriö 

- Kopo-ministeri Henrik Koivula oli poissa kokouksesta, mutta kopoasioihin liittyen ei 

tullut esille erityistä huomioitavaa. 

 

9. Suhdeasiainministeriö 

- Suhdeasiainministeri Jere Pöntisellä ei suhdeasioiden osalta tullut esille erityistä 

huomautettavaa. 

 

10. Yhteisöllisyysministeriö 

- Käsiteltiin vappujärjestelyitä. Hatanpään Soutupaviljongille tullaan alustavan tiedon 

mukaan keräämään kaikki hallintotieteiden ainejärjestöt. Päätettiin että vappuaaton 

ohjelma järjestetään yhdessä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

Vapunpäivänä voimme kokoontua Koskipuistoon hallaporukalla. 

- Toimiston somistamisprojektia suunniteltiin eteenpäin. Sovittiin, että Anna Taivela 

lahjoittaa television ja Panu Ojanen XBOX-konsolin. 

- Sovittiin että hallitus siivoaa ja järjestelee toimistoa seuraavan kokouksen yhteydessä. 

 

Aleksi Määttä saapui paikalle klo 15.34. 

 

11. Vapaa-aikaministeriö 

- Ehdotettiin yhtä kiekko-excua ensi syksylle. (Tappara – Ilves -paikalliskamppailu). 

Paikallispelien liput ovat hintavampia muihin otteluihin verrattuina, mutta Hallat voisi 

maksaa osan lippujen hinnasta.  

- Kevään kiekko-excun käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Jos excu tehdään, 

niin se tehdään mahdollisesti ensimmäisiin, edullisiin playoff-peleihin. 



- Pipolätkää on suunniteltu ensi talvelle kerran kuussa järjestettävänä tapahtumana, 

koska sääolosuhteet voivat estää järjestämisen viikoittain tai kerran kahdessa viikossa. 

 

 

12. Tapahtumaministeriö 

- Käsiteltiin 26.2. järjestettävää Juupajoelle ja Ruovedelle suuntautuvaa Pohjois-

Pirkanmaan pikkukunnat -excua. Tarkoituksena järjestää puhdas työelämäpäivä. 

Tavoitteena on saada vähintään 15 hengen porukka kustannusten kattamiseksi. 

Hinnaksi pyritään saamaan n. 5-10e. Pääministeri kilpailuttaa bussimatkat. Tarkempaa 

kustannuskäsittelyä ei käyty läpi.  

- Kevään alumnitapahtuma Tampereella järjestetään perjantaina 1.4. Tapahtuman 

sisältö: Ehdotettiin työelämävierailua Tampereen kaupungilla/ Pirkanmaan liitossa, 

jonka jälkeen olisi luvassa vapaamuotoisempi iltatapahtuma vielä tässä vaiheessa 

nimeämättömässä saunatilassa. Talousministeri Olli Räsänen selvittää 

vierailumahdollisuutta Pirkanmaan liitossa ja tapahtumaministeri Anna Taivela 

kartoittaa ja kilpailuttaa saunatiloja.  

- K-klubin puhujia ja kevään K-klubin teemaa selvitetään, pääministeri tiedustelee 

mahdollisia teemoja KAJOn henkilökunnalta.  

 

13. META 

- Toimistolle on hankittu jäsenistön toiveesta Löfbergs Lila –kahvia. 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 17.2 klo 15.30 Pinni-A:n Kasino- 

kabinetissa.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 16.03 

 

 

Tampereella 3.2.2016 

 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

Linnea Mäkinen, pääministeri  Matias Vitikkala, pääsihteeri 


