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HALLITUKSEN KOKOUS 11/2013

Aika Tiistai 17.9.2013 kello 17.30

Paikka Ravintola Telakka, Tullikamarin aukio, Tampere

Kokouspiiri Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 
Ville Rajahalme, puheenjohtaja Maija Kuntsi, varajäsen
Turo Lähteelä, sihteeri Kaisa Okkeri, varajäsen
Erno Heikkinen, jäsen Olavi Säkkinen, varajäsen
Anna Taivela, jäsen Antti Markkola, varajäsen
Jarno Moisala, jäsen poistui 20.09 Tiia Pitkänen, varajäsen
Iiro Kangas, jäsen Mika Vertainen, varajäsen
Kai Kinnunen, jäsen Ville Happonen, varajäsen
Jere Laine, jäsen poissa Jeremi Ignatius, varajäsen

1 Kokouksen avaaminen

Pääministeri Ville Rajahalme avasi kokouksen ajassa 17.50

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat

Talousministeri on saanut yhteydenottoja koskien Wappusaunan (Media54) ja 12.9. 
harkkasitsien  Soutupaviljongista. Wappusauna päätettiin laittaa suoraan maksuun ja 
selvittää miksi Soutupaviljonkia ei ole maksettu. 

5 Pääministeriö

5.1 Syksyn toimintasuunnitelman laadinta.
Päätettiin pyrkiä järjestämään seuraavat tapahtumat mahdollisuuksien 
puitteissa.

• Ruskaretki luonnon helmaan Ti 1.10.
• Kaupunginvaltuuston pj:n vastaanotto (7.-9.10.  jokin näistä päivistä).
• Tapaa Proffat ke 23.10.
• Virkasitsit  (7.-14.11. jokin näistä päivistä)
• Syyskokous 27.11.13. klo 19-21 Tamy:n kokoustilassa (yliopistonkatu 

60 A 2.krs tampere)
• Pikkujoulut ti 3.12.



6 Talousministeriö

Pantiin merkille, että kuluvana budjettikautena on tapahtunut maltillisia ylityksiä 
mm. puheenjohtajan edustuskuluissa. Kuluvana budjettikautena on tapahtunut 
maltillisia ylityksiä budjetiduissa menoissa. Tulorahoitus tulee myös kasvamaan 
määrällisesti  budjetoituun nähden, joilloin menoylitykset näyttäisivät balansoituvan. 
Pyrimme yhä tulevalla tilikaudella nolla tulokseen.

7 Propagandaministeriö

Merkitään tiedoksi, että Hallanvaara ilmestyi 9.9.13. Lisäksi pantiin merkille, että 
Kuntalehteä ei ole toimitettu kaikille tilanneille, joille se sopimuksen mukaan olisi 
pitänyt toimittaa. Puutteet tarkistetaan ja uusi päivitetty tilaus lähetetään 
Kuntalehdelle.

8 Tapahtumaministeriö

8.1 Kastajaiset
Päätettiin osallistua kastajaisiin 19.9. ja toteuttaa Hallojen rasti kaksiosaisena, 
josta toista kutsutaan Ihmis(raaja)mato -rastiksi ja toista Tuttipullotehtäväksi.
Tapahtuman aikataulu ja sisältö. Liite 1

8.2 Approt
Päätettiin osallistua perinteisen Hämeenkadun Appron lisäksi Kauppakadun 
Approon. 
Hämeenkadun Approon ostettiin lippuja 40kpl, joista 30kpl on Hallojen 
käyttöön ja 10 kpl yhteistyöverkostojen käyttöön. Liput maksoivat 15€/kpl ja 
pannaan merkille, että jatkopaikka on Pakkahuone ja lippujen 
myyntikanavana käytetään Hallojen s-postilistaa.
Kauppakadun Approon osallistuu 15hlö.

8.3. Sitsit 
Päätettiin jättää asialistalla ollut Halloween-sitsit toteuttamatta.

8.4 Virkasitsit
Tehtiin periaatepäätös uusien haalarimerkkien hankkimisesta. Päätettiin 
hankkia ainakin Virkasitsi-teemainen merkki.

9 Tuutoriministeriö

Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

10 Suhdeasiainministeriö

Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

11 Vapaa-aikaministeriö

11.1. Yhteenveto haalareiden sponsorihankinnoista. Ohessa Liite 2

12 META 

Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

13 Päätetään/tarkistetaan seuraavien kokouksen/kokousten ajankohdat



Pidetään seuraava kokous ajalla ja paikassa:
Ke 25.9. klo 17:00 Hallojen toimistolla.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ville Rajahalme päätti kokouksen klo 20.23.

_________________________ _________________________
Ville Rajahalme, Puheenjohtaja Turo Lähteelä, Sihteeri
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KASTAJAISTEN AIKATAULU
9.00 Tuutoreiden tapaaminen Cafe Pinnin edessä, päivän läpikäynti
9.30 Fuksien tapaaminen Cafe Pinnin edessä, tuutorit maalaa fuksien naamoja huulipunalla ja 
fuksit pukeutuu jätesäkkeihin. Fuksien saunakassit kerätään talteen.
10.00 Siirtyminen bussipysäkeille: puolet bussille 13 ja puolet 30
10.30 Fuksit Hervannassa, kävely urheilukentälle
11.00 Aloitusrasti alkaa
12.00 Muut rastit alkavat
12.00- 18.00 Rastien kierto (kahdeksan rastia, kiertoaika 40 min + vähän liikkumavaraa)
n. 18.30 Kukin hoitaa itsensä sopivalla bussilla Sorille, 19 oltava perillä keskustassa!!!
19.00 Fuksien kastelu paloautolla Sorin aukiolla
19.15 Jatkot Sorin klubilla alkavat
n. 22 -> Onnekkaimmat jatkakoon baariin
Aikataulu on aika löyhä, mikä on hyvä. Näin fuksien ei tarvitse juosta rastilta toiselle ja he 
ehtivät myös syömään jos haluavat. Lisäksi on hyvä, että rastien välissä tapahtuvalle ryhmien 
omalle härväämiselle on aikaa, sillä sehän usein on koko päivässä hauskinta :)
Rastit. Rastien sisältö on aika perinteinen. Kukin joka jotain omista kastajaisistaan muistaa, 
niin muistaa varmaan että oli aika samat sisällöt :D
Aloitus: Jalkapallokentällä kolme erilaista viestiä, ensimmäinen kierros pesäpallo/sählymailan 
ympärillä 10 kierrosta pyörimistä ja juoksu toiselle puolelle ja takaisin, toinen kierros niin, että 
joka toinen menee pukkihyppelyasentoon ja joka toinen X-asentoon ja takana tulevat menevät 
aina yli ja ali, kolmas kierros jotenkin???? 
Staabin rasti: Tampoonit suussa juomista
Hallojen rasti: Mitä nyt keksittekään. Jos ei tule mitään mieleen niin viimevuoden kunta-
aliasrasti sopisi tähän hyvin (ERNO, TULEEKO TEILTÄ JOTAIN OMAA SISÄLTÖÄ VAI EI? Jos 
ei, tuutoriporukka pitää kunta-aliasrastin. HALLAT, ILMOITTAKAA rastinne olemassaolo ja 
sisältö mulle VIIMEISTÄÄN 31.8 sähköpostitse!!!)
Spatikan rasti: Mitä nyt keksittekään. Jos ei tule mitään mieleen niin viimevuoden hellyysrasti 
sopisi tähän hyvin. Ideana oli ensin näyttää millaista hellyyttä antaisi hirvipehmolle ja sen 
jälkeen antaa tätä kyseistä hellyyttä joukkuekaverille (EMMA, TULEEKO TEILTÄ JOTAIN 
OMAA SISÄLTÖÄ VAI EI? Jos ei, tuutoriporukka pitää hellyysrastin. SPATIKKA, 
ILMOITTAKAA rastinne olemassaolo ja sisältö mulle VIIMEISTÄÄN 31.8 sähköpostitse!!!)
Mikontalon rasti: Ryhmä riisuutuu niin paljon kuin haluaa, päällejääneiden vaatteiden 
perusteella määräytyy aika, jona ryhmäläisten tulee juoda yhdet juomat. Jos ei onnistu niin 
tulee sanktio.
Payton Place- rasti: Ryhmä ostaa kullekin vapaavalintaisen juoman. Juomat heitetään 
sammioon ja se juodaan pilleillä tyhjäksi. Bonustehtävänä rastinpitäjät voivat kehittää jonkun 
ällön shotin joka pitää juoda.
Bongirasti: Ryhmä juo bongista niin monta juomaa kuin ryhmässä on jäseniä
Näyttely/luovuusrasti: Jotain missä ei juoda. Ideoita? Sonjalla oli tähän joku ajatus 
hallintotieteen ”pääsykokeista”? Otatko tän rastin?
Temppuratarasti: Leikkipuistossa temppurata, ryhmän jäsenet juovat shotin ja suorittavat 
temppuradan vuorotellen.
Kastajaispäivän vastuunjako:
Rastit:
Aloitusrasti: tähän tarvitaan kaikkien tuutoreiden apua, tölkkien keräämiseen ja joukkueiden 
valvontaan ym.



Tampoonirasti: Staabin hallitus
Hallojen rasti/ kunta-alias: Hallojen hallitus/ neljä tuutoria
Spatikan rasti/ hellyysrasti: Spatikan hallitus/ neljä tuutoria
Mikontalon rasti: 13 D:n tuutorit
Payton Place- rasti: 13 G:n tuutorit
Bongirasti: 13 E:n tuutorit
Näyttely/luovuusrasti: neljä tuutoria
Temppurata: 13 A:n tuutorit
Muu:
Kamojen roudaus jatkopaikalle:
Kaupassakäynti jatkoja varten (18.9):
Jatkopaikan järjestely:
Jatkopaikan siivoaminen (tilataanko siivous?):
Mikalle pari kysymystä: Oliko Payton Placen kanssa sovittu jotain erikseen? Mistä siivous 
tilattiin? Oliko Tampereen kaupungille ilmoitettu Sorin aukiolla olosta?
Eli nyt tarvis laittaa nimiä paperiin. Minkä rastin tai homman sinä haluat ottaa? Nopeat syö 
hitaat :)
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