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1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:03.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Asialistan hyväksyminen
Lisättiin asialistalle kohta 8 Viestintäministeriö sekä kohta 6.2. Tulevat tapahtumat.
Asialista hyväksyttiin näillä lisäyksillä.
4 Ilmoitusasiat
Maija kertoi tapaamisestaan Staabin ja Spatikan puheenjohtajien kanssa, missä oli
keskusteltu fuksiviikkojen yhteistyöstä.
JKY:n kollegion kokouspäivä on torstai (klo 16). Seuraavan kollegion teemana ovat
kansainväliset asiat.

Anna saanut viestiä pornobileiden yhteistyön kariutumisesta.
Carita kertoi tuutorvastaavien tapaamisesta. Viime vuoteen verrattuna tuutorointiin
tulee muutamia muutoksia, kuten tuutoreiden tarkempi valitseminen ja tuutorryhmien
lukumäärän vähentäminen. Carita saa vapaat kädet tuutoroinnin hoitamiseen.
Laura kertoi kv-vastaavien tapaamisesta ja JKY:n kv-sitseistä.
Iirolla suunnitelmia uudenlaisesta taitetusta viikkokatsauksesta, jonne tulisi myös
tiedotuksia eri vastuualueilta sekä puheenjohtajan palsta ja kokousten pöytäkirjat.
MailChimp-ohjelman kanssa on kuitenkin ollut ongelmia.
5 Liikuntaministeriö
5.1. Maahockeyta Atalpalla 25.2.2013
Pohjustus: Lajikokeilu Atalpalla jonne 25 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
Varusteet ja ym. tarvikkeet ovat paikanpäällä. Tämän ilon kustantaa Suomen
hockeyliitto eli ei kuluja ainejärjestölle! Alun perin tämä oli Staabin kuukauden
liikunta, mutta heille ongelmaksi tuli tila-asia. Staabin liikuntavastaava Mikael
Malkamäen kanssa on keskusteltu ja keskustelun perusteella tuo kokeilu voitaisi
järjestää hallintotieteiden yleisellä liikuntavuorolla Atalpassa 25.2. klo. 15-16. Näin
ollen Hallojen ja Spatikan jäsenet ovat siis tervetulleita. Ilmoittautuminen on
järkevintä hoitaa Mikaelin kautta sähköpostilla. Ilmoittautuminen alkaisi noin pari
viikkoa ennen tuota kokeilua.
Päätetiin mainostaa tapahtumaa sekä kannustaa jäseniä ilmoittautumaan lajikokeiluun.
5.2. Winter Park Ratina
Pohjustus: Spatikan hallituksesta heitettiin idea, että ainejärjestöt voisivat tehdä
yhteisen matkan tuonne Ratinan Winter Parkiin. Kenties jäävuoron voisi sieltä varata
(60€ tunti) tai sitten voisin tiedustella että minkälaiset liikuntamahdollisuudet muuten
tuolla Ratinan talvipuistossa on. Ajankohdaksi on ajateltu maaliskuun alkua, jos kelit
sallivat.
Asiasta keskusteltiin ja mietittiin rusettiluistelua sekä mahdollisia pieniä kilpailuja ja
saunaa luistelun oheen, kuitenkin pienellä budjetilla. Asia jätettiin vielä pöydälle,
koska kuluja ei vielä voi esittää ja tapahtumaa pitää suunnitella.
6 Tapahtumaministeriö
6.1. Haalaribile-etkot 6.2.
Mainostus on aloitettu facebookissa. Etkoilla on pienimuotoinen viinitarjoilu,
tapahtumaan päätettiin varata rahaa 60 €.
6.2. Tulevat tapahtumat

Laskiaisrieha. Mäenlaskua suunniteltiin Kalevaan Kiinanmuurille. Saunatilaksi
mietittiin Vanhaa Postia, jonne voisi leipoa laskiaispullia. Päivä etenisi ensin
pulkkamäestä saunalle ja sen jälkeen jatkoille. Päätettiin pitää laskiaisrieha 6.3.2014.
Teekkarikilta Managerilta tullut ehdotus, että järjestettäisiin yhdessä sitsit ennen
vappua. Mietittiin mahdollisiksi päiviksi 3.4., 10.4. tai 17.4. Sitsit voitaisiin järjestää
keskustassa. Päätettiin pitää sitsit. Anna jatkaa asian hoitamista Managerin kanssa ja
selvittää tilaa sekä päivämäärää sitseille.
Harjoitteluinfo. Ehdotetaan Kumulalle, että järjestetään yhteistyössä harjoitteluinfo
esimerkiksi viikolla 7.
Keskusteltiin, voitaisiinko Boomin kanssa neuvotella haalaribilelipuista, koska
tapahtumat sattuvat usein samoille päiville. Maija kyselee asiaa.
Keskusteltiin vapun tapahtumista. Mietittiin vapputiimin muodostamista jäsenistöstä
Annan tueksi.
7 Syksyn fuksitapahtumat
Maija on sopinut Staabin ja Spatikan kanssa, että ensi syksynä fuksiviikoilla
järjestetään kolme yhteistä tapahtumaa: ensitapaaminen, tuttarit sekä kastajaiset.
Kastajaisista halutaan tehdä uudenlainen, aidosti yhteinen tapahtuma ja rastien
sisältöä suunnitellaan uudelleen. Tuttarit järjestetään samalla kaavalla kuin ennekin.
Näiden kolmen tapahtuman välille ainejärjestöt suunnittelevat omia tapahtumiaan.
16.3. on deadline tapahtumista ja niiden sisällöstä.
Tapahtumia tulee markkinoida yhdessä. Kuntamarkkinoiden ja tapahtumien
päällekkäisyyttä tulee välttää.
Keskusteltiin Hallojen tapahtumista, joita voisi olla kaksi tai kolme. Yksi voisi olla
saunailta. Hyviä työelämäyhteyksiä kannattaisi painottaa. Hallat voisivat järjestää
sitsit myöhemmin syksyllä.
Tähän asti Staabi on vastannut aikuisopiskelijatuutoroinnista, mutta Halloilla voisi
olla kiinnostusta osallistua siihen myös.
Tuutorvastaavat, tapahtumavastaavat ja puheenjohtajat pitävät kokouksen
fuksiviikoista maaliskuussa.
8 Viestintäministeriö
Tehtäväkuvaukset pitäisi määritellä nettisivuille. Päätettiin, että Iiro avaa dokumentin
Driveen, jonne jokainen kirjoittaa omasta vastuualueestaan. Kuvaukset käydään läpi
seuraavassa kokouksessa.
Keskusteltiin hallituskuvien ottamisesta. Päätettiin sopia päivä facebookissa.
9 META

Halloille uusi toimisto mahdollisesti JKY:n toimistosta. Maija ja Ville keskustelevat
asiasta Olli Ruotsalaisen kanssa.
Toimiston siivousilta pidetään 13.2. klo 17. Heitetään tavaroita pois ja järjestellään
paikkoja. Selvitetään siivousvälineiden tilanne. Hallat kustantavat pizzat. Asia
pöydätään ja siitä päätetään seuraavassa kokouksessa.
Varajäsenten roolista keskustellaan varajäsenten kanssa. Jokainen ottaa yhteyttä
varajäseneensä ja selvittää onko tämä kiinnostunut hoitamaan yhdessä vastuualuetta
tai lähtemään mukaan muihin tehtäviin kuten vapputiimiin.
Kuntaexcuja järjestetään joka kevät ja syksy. Pohdittiin excun järjestämistä Sipooseen
keväällä. Maija on yhteydessä kuntaan ja selvittää asiaa. Iiro kertoi mahdollisuudesta
järjestää excu Seinäjoelle ja Lapualle. Annalla suhteita Lempäälän ja Vesilahden
kunnanjohtajiin. Ernon kautta voisi järjestää excun Talvivaaraan ja Suomussalmelle
mahdollisesti yhdessä Spatikan kanssa.
Kumulaa voitaisiin hyvin mainostaa enemmän virallisissa yhteyksissä kuten
harjoitteluinfossa.
Laura selvittää Hallojen ilmoitustaulun tilaa päätalolla. Ilmoitustaulujen ilmeittä
voitaisiin laittaa uusiksi.
Hallanvaara voitaisiin tehdä, mikäli toimituskuntaa löytyy. Muutoin sen korvaaminen
esimerkiksi blogilla tai nettilehdellä olisi myös mahdollista.
Hallanvaaran sijaan voitaisiin tehdä myös henkilökohtaiset sitsikirjat, Virkamiehen
virsikirjat.
10 Seuraavat kokoukset
Keskiviikkona 12.2. klo 19 Kabinetti Kasinossa.
Maanantaina 24.2. klo 17.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35.

Tampereella 7.2.2014

______________________________

______________________________

Maija Kuntsi, puheenjohtaja

Laura Lettenmeier, sihteeri

