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Läsnä

Maija Kuntsi, pj
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Carita Isomäki
Iiro Kangas
Jere Laine
Kai Kinnunen
Laura Lettenmeier
Maiju Konttinen
Maiju Leppäjärvi
Ville Rajahalme

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:11.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3 Asialistan hyväksyminen
Lisätään kohdat 4.2. Kollegio, 8.3. Vappu, 8.4. Terveiset JKK:n tapahtumajaostosta sekä
8.5. Excu.
4 Ilmoitusasiat
4.1. Tuutorhaku on käynnistynyt
Tuutorhaku jatkuu 14.3. asti. Tavoitteena saada tuutoreita kuudelle fuksiryhmälle.

4.2. Kollegio
JKY:n kollegiossa 20.2. puhuttiin muun muassa kansainvälisen maisteriohjelman
ongelmista, uuden professorin valitsemisesta kauppatieteisiin sekä kv-tuutoroinnista ja
sen ongelmista.
5 Pääministeriö
5.1. Kv-tuutorointi
Haku kv-tuutoriksi alkaa pian ja loppuu maaliskuun loppussa. Kv-tuutorien rekrytointi
toteutetaan yhdessä Staabin ja Spatikan kanssa.
5.2. Ilmoitustaulut
Hallojen ilmoitustaulu päätalolla sijaitsee Spatikan ilmoitustaulun vieressä.
Ilmoitustauluille askarrellaan pingviinejä toimistolla 5.3. klo 14. Laura hankkii
askartelumateriaaleja ja kankaan taustalle. Päätettiin budjetiksi 20 €. Ilmoitustauluille
tulee myös kuvia haalarimerkeistä sekä hallituskuvat. Otetut hallituskuvat laitetaan
dropboxiin ja niistä saa toivoa, mikä kuva otetaan käyttöön.
6 Suhdeasiainministeriö
6.1. Hallojen ja Kuntalehden yhteistyösopimuksen hyväksyminen vuodelle 2014
Päätettiin hyväksyä Kuntalehden ja Hallojen välinen sopimus vuodelle 2014. Sopimus
liite 1.
Toasin sopimus on voimassa huhtikuulle.
Kuntalehden tilaus tulee nyt voimaan ja lehden pitäisi tulla maaliskuussa. Kai selvittää
tänään ovatko kaikki lehden tilanneet jäseniä.

7 Talousministeriö
7.1. Talouskatsaus
Kai tekee tilinpäätöstä. Seuraavasta kokouksesta lähtien Kai tekee ainakin kuukausittain

kokouksiin toteuman taloudesta.
8 Tapahtumaministeriö
8.1. Laskiainen
Kaupassa käydään bileitä edeltävänä päivänä (5.3.), pingviinien askartelun jälkeen.
Pullanleivonta-aika 6.3. Maijan luona klo 12. Leivotaan 80 pullaa.
Mäenlasku perutaan ja tilalle järjestetään mölkkyturnaus Koskenrannassa. Kokoonnutaan
viideltä Rosson edessä. Mölkkyturnauksen voittaja saa ilmaisen lipun haalaribileisiin.
Mölkkyturnauksessa tarjoillaan myös minttukaakaota. Saunalle siirrytään tai sinne voi
tulla kello kuuden jälkeen. Pidetään saunavuorot, ensiksi naisten, jonka jälkeen sekasauna
ja lopuksi miehet. Saunalta pitää olla poissa kello 24, joten ihmiset tulisi saada lähtemään
yhdentoista aikoihin.
Maija kysyy Boomilta, voiko Hallat saada etkoille HB-lippuja myyntiin. Jos lippuja ei
tarvitse maksaa etukäteen niin otetaan niitä.
Päätettiin budjetoida tapahtumaan 150 €.
8.2. Sitsit Managerin kanssa
Odotetaan Managerilta vastausta päivästä.
8.3. Vappu
Vapputiimin ensimmäinen kokous pidettiin 24.2.. Tiimissä ovat Annan lisäksi Maiju L,
Carita, Kai, Jere, Iiro ja Elli Karppinen.
Alustava suunnitelma Hallavapusta:
28.4. Hervanta excu: tutustuminen vappuradioon ja teekkaribileet
29.4. Rauhallisempaa, rentoa urheilua, mahdollisesti piknik. Ilmarin kerhohuoneen voisi
saada, jos sitä ei ole vielä varattu. Sitsilaulukirjoja mukaan.
30.4. Vappuaatto: Kunnallisen viranhaltijan patsaan lakitus, joka sisältää puheenjohtajan
puheen, maljat ja kulkueen. Media 54:n pienempi puoli on varattu saunatilaksi. Tilaan
myönnettiin 345 €. Saunalla hienompaa tarjoilua, dj ja tanssilattia.
1.4. Vappupäivä: piknik Koskenrannassa

Lisäksi perustetaan Vappublogi, jota kaikkien hallituslaisten on mahdollista päivittää.
Tilataan myös vappuhaalarimerkkejä patsaan lakitukseen liittyen. Patsaan lakittamisesta
levitetään legendaa (Kunnallisen Wiranhaltijain Suojelupyhimys). Toimitetaan
mahdollisesti pieni vappujulkaisu, Hallanvaaran vappuliite.
8.4. Terveiset JKK:n tapahtumajaostosta
JKK:n puistofutis pidetään 22.4. Sorsapuistossa. Joukkueessa on 5 pelaajaa ja maksu on
5€. Halloilta saadaan joukkue kasaan.
8.5. Excu
Kuntaliittoon on otettu yhteyttä ja odotamme vastausta tämän viikon aikana.
Maiju K on ollut Kumulaan yhteydessä ja sieltä palataan asiaan myöhemmin.
Vierailu Kuntaliittoon toteutuu siis oletettavasti. Päätetiin tehdä facebookkiin
mielipidekysely jäsenistölle järjestetäänkö Tallinnan osuutta vai lähdetäänkö exculle vain
Helsinkiin. Paras päivävaihtoehto olisi tällä hetkellä 24.-25.3. Jos Tallinna ei toteudu,
olisi yksi mahdollisuus myös järjestää excu-sauna päivän loppuun. Lisäksi mietittiin
mahdollisuutta voisiko Kuntaliiton vierailusta raportin tekemällä saada opintopisteitä.
9 Tuutorministeriö
Fuksitapahtumiksi on mietitty Kumula-saunailtaa ja excua Tampereen kaupungille.
Tapahtumista päätetään seuraavassa kokouksessa.

10 Vapaa-aikaministeriö
10.1. Maahockeyta Atalpalla
Tapahtuma on 25.2.. Ilmoittautuminen Staabin toimistolla.
11 Viestintäministeriö
11.1. Ministereiden tehtäväkuvaukset
Tehtäväkuvaukset on hyväksytty ja Iiro laittaa ne nettiin.

12 Yhteisöllisyysministeriö
12.1. Uusien sohvien ostaminen toimistolle
Maiju L ja Maiju K menevät Konttiin katsomaan uusia sohvia. Päätettiin, että hankitaan
tumma kulmasohva tai vaihtoehtoisesti kaksi sohvaa. Sohviin budjetoitiin 150 €.
Maiju L tekee listaa, mitä kaikkea muuta toimistolle halutaan.
Keskusteltiin myös päivystysten tarpeellisuudesta. Päätettiin vähentää päivystysten
määrää ja pitää hallituspäivystys parillisten viikkojen tiistaina kello 12-14. Uudet
päivystykset alkavat viikolla 10. Fuksiviikoille yritetään saada myös tuutoreita
päivystämään.
13 META
Ei muita esille tulevia asioita.
14 Seuraavat kokoukset
14.1. Seuraava kokous 13.3.
Seuraavat kokoukset pidetään 13.3. klo 17 ja 20.3. klo 18 Telakalla.
15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:24.
Tampereella 3.3.2014
––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

Maija Kuntsi, puheenjohtaja

Laura Lettenmeier, sihteeri
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YHTEISTYÖSOPIMUS
1

Sopijapuolet
KL-Kustannus

2

KL-Kustannus Oy (Y-tunnus 1111116-0)
Toinen linja 14
00530 HELSINKI
Hallat ry
PL 607, 33101 TAMPERE

Sopimuksen kohde
Sopimuksessa sovitaan sopijapuolien yhteistyön sisällöstä seuraavasti:
Hallat ry:n velvoitteet:
1) Haalarimainos
2) KL-Kustannus Oy:n mainosbanneri Hallojen nettisivuille sopimuksen voimassaoloajan
•

www.hallat.fi

•

Banneri toimitetaan Hallat ry:n yhteyshenkilölle yhden (1) kuukauden kuluessa
sopimuksen astuttua voimaan.

•

Suosituskoko: 150x85

KL-Kustannus velvoitteet:
•

KL-Kustannus maksaa yllä kuvatuista toimista 550 euron suuruisen korvauksen Hallat
ry:n pankkitilille. Hallat ry on oikeutettu laskuttamaan edellä mainitun summan
välittömästi sopimuksen astuessa voimaan. Maksuehdot yhteistyösopimuksen kohdassa 6.

•

KL-Kustannus Oy tarjoaa Hallat ry:lle mahdollisuuden rekrytoida työntekijöitä
Kuntamarkkinat -tapahtumaan. Rekrytoitavien henkilöiden tulee olla opiskelijoita.

•

Hallat ry toimittaa listan Kuntamarkkinoille osallistuvista työntekijöistä KL-Kustannus
Oy:n yhteyshenkilölle 2 kuukautta ennen Kuntamarkkinat -tapahtuman
järjestämisajankohtaa.

•

KL-Kustannus Oy maksaa Hallat ry:lle 35 euron suuruisen korvauksen jokaista
Kuntamarkkinoille rekrytoitua työntekijää kohti per päivä. (1 työntekijä = 35 euroa/päivä,
yhteensä tapahtuman ajalta 70 e/opiskelija)

•

KL-Kustannus ilmoittaa, jos tarvitsee työntekijöitä iltatöihin. Näistä työntekijöistä KLKustannus Oy maksaa Hallat ry:lle erikseen sovittavan korvauksen.

•

KL-Kustannus Oy korvaa sovitut matkakorvaukset Kuntamarkkinoille osallistuneille
työntekijöille (kattaa Helsingin ulkopuoliset julkiset joukkoliikennevälineet).
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•

KL-Kustannus Oy korvaa majoituksesta aihetutuneet kustannukset Kuntamarkkinoille
osallistuneille työntekijöille KL-Kustannus Oy:n osoittamassa majoituksessa.

•

KL-Kustannus Oy tarjoaa Kuntamarkkinoille osallistuville työntekijöille lounaan,
virvoitusjuomat ja kahdet kahvit per työpäivä.

Yhteyshenkilöt
KL-Kustannus Oy: Hannu Kataja, toimitusjohtaja, puhelin 040 553 6161, sposti:
hannu.kataja(at)kuntalehti.fi
Hallat ry: Maija Kuntsi, puheenjohtaja, puhelin 0400 324405, sposti: maija.kuntsi(at)uta.fi
Yhteyshenkilö: Ville Rajahalme, suhdeasiainvastaava puhelin 0500 226370, sposti:
ville.rajahalme(at)uta.fi
Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa
Yhteistyösopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman organisaationsa sisällä ja toiselle
sopijapuolelle Yhteistyösopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole
yksipuolisesti oikeutta muuttaa sopimusta.
Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava heti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

4

Muut ehdot

4.1

Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen
Yhteistyösopimuksen lisäys tai muutos on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti.

5

Hinnat ja maksut
Yhteistyösopimuksen hinnat on esitetty kohdassa 2

6

Maksuehdot
Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä sen mukaan. Viivästyskorko on korkolain
mukainen.

7

Voimassaoloaika
Yhteistyösopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus
on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Irtisanomisaika on Hallat ry:n puolelta kolme (3)
kuukautta ja KL-Kustannus puolelta kolme (3) kuukautta.
Irtisanominen tehdään kirjallisesti.
KL-Kustannus Oy:n jo maksamia maksuja ei palauteta.
Sopimuksen päättymisestä huolimatta sovelletaan edelleen salassapitoa, vahingonkorvausvelvollisuutta, vastuunrajoituksia, immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia sekä erimielisyyksien
ratkaisua koskevia määräyksiä.
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Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos
neuvotteluteitse ei ratkaisua synny, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Helsinki ____.____.2014

Tampere ____.____.2014

KL-Kustannus Oy/Kuntamarkkinat

Hallat ry

_____________________________

_______________________________

Hannu Kataja

Maija Kuntsi

toimitusjohtaja

puheenjohtaja

