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Aika Torstai 30.10.2014 kello 16.00 
 
Paikka Toimisto, Kalevantie 4 
 
Läsnä  Maija Kuntsi 

Carita Isomäki 
Iiro Kangas 
Jere Laine, poistui kello 17:23 
Kai Kinnunen 
Laura Lettenmeier 
Maiju Konttinen 
Maiju Leppäjärvi, saapui kello 16:17 
 

Poissa Anna Riutta 
 Ville Rajahalme 

 
1 Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:05. 
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 Asialistan hyväksyminen 
 
Lisättiin asialistalle kohdat 4.2. Tamyn 89 v. synttärit sekä 9.7. Hakametsä-excursio. 
Poistettiin kohta 12.1. Hallopedivalinta. 
 
4 Ilmoitusasiat 
 
4.1. Kv-tuutorhaku keväälle 2015 
Kv-tuutorhaku käynnistyy pian ja päättyy joko marraskuun puolessa välissä tai 
marraskuun lopussa kv-toimistosta riippuen. 
 
4.2. Tamyn 89v. synttärit 
Halloille on tullut kutsu kahdelle kutsuvieraalle. Maija ja Laura menevät edustamaan 
Halloja. 
 
5 Yhteisöllisyysministeriö 
 
Ei esille tulevia asioita. 
 
6 Viestintäministeriö  



Pohdittiin viikkotiedotteen tarpeellisuutta sekä sitä, kuinka viestintä voisi tavoittaa 
ihmisiä paremmin. Fukseista sähköpostilistalle on liittynyt vain muutama. Tästä 
lähtien jäsenet liitetään listalle automaattisesti. 
Yhteisöviestintä: Kaikkien hallituksen jäsenten tulisi osallistua tapahtumiin 
facebookissa sekä tykätä ja kommentoida, jotta näytetään että ollaan omien 
tapahtumiemme takana. 
Keskustelutilaisuuden viestintään olisi nyt tärkeä panostaa. 
 
Suunniteltiin Joulu-Hallanvaaraa, jolla kerättäisiin rahaa. Juttuja Hallojen 
tulevaisuudesta, vanhasta ja uudesta hallituksesta, vuoden parhaat palat, kuvia 
kuluneelta vuodelta, joulupukkiarvauskilpailu. 
 
7 Vapaa-aikaministeriö  
 
Futsal-sarjan ohjelma on julkaistu ja pelit alkavat ensi viikolla. 
 
8 Tuutorministeriö 
 
Ei esille tulevia asioita. 
 
9 Tapahtumaministeriö 
 
9.1. Menneet tapahtumat 
Ruskaretki 
Osallistujia oli noin kymmenen. 
 
Tapaa proffat 
Tapahtuma meni hyvin ja osallistujia oli noin 35. Tapahtuman kulut jaetaan 
opintosuuntien sekä Hallojen kesken. Tapahtuman voisi hyvinkin järjestää 
useamminkin.  
Tapahtumassa tuli ilmi, että opettajien ja opiskelijoiden välillä olevaa kuilua 
pienennettyä olisi hyvä saada pienennettyä. Jonkinlaisia laitoskahveja tai excu-
yhteistyötä opettajien kanssa voitaisiin kehitellä. Toinen vaihtoehto olisi 
kunnallisklubi-tyyppinen ratkaisu, jossa keskusteltaisiin yhdessä proffien kanssa 
ajankohtaisesta asioista tiettyjen keskusteluteemojen ympärillä. 
 
9.2. Syksyn kulttuuri 
Kulttuuriexcu Tampereen taidemuseoon järjestetään huomenna klo 15. 
 
9.3. Sipoon excu 
Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 12. Mikäli ilmoittautumisia ei tule hirveästi lisää, 
kysytään bussifirmasta mahdollisuutta pienempään ja halvempaan bussiin. 
 
9.4. HB-etkot 
Anna varaa Ninansammon kerhohuoneen. 
 
9.5. Keskustelutilaisuus 
Plevnan kabinetti on ilmainen, mikäli siellä syö tai juo. Jere varaa kabinetin. 
Tapahtuma aloitetaan kello 18.  
Hallitus tekee tilaisuutta varten Hallojen tulevaisuudesta skenaarioita, joiden avulla 



tapahtumaa lähdetään myös viestimään. Keskustelutilaisuudesta on saatava 
jonkinlainen neuvoa-antava linja toimintasuunnitelmaa ja syyskokousta varten. 
Tehdään tilaisuuteen laatikko, johon kerätään ihmisten mielipiteet ja toteutetaan 
”äänestys” tällä tavoin. Myös jäsenmaksusta täytyy mahdollisesti tehdä linjaus. 
Iiro kirjoittaa alustuksen sekä skenaariot yksi ja kolme. Maija kirjoittaa skenaarion 
kaksi. Jokainen hallituksen jäsen sitoutuu lukemaan skenaariot läpi ja 
kommentoimaan niitä. Kommentoitujen skenaarioiden on oltava valmiina sunnuntaina 
2.11.. Maanantaiaamuna käynnistetään markkinointi täydellä teholla. 
 
Alustavat skenaariot: 

1. Hallat lakkaa olemasta 
2. Toiminta suunnataan 3. vuodesta ylöspäin kunnallisalan opiskelijoille ja se 

muutetaan työelämäpainotteiseksi (ei osallistuta tuutorointiin). 
”Hallat ry – kunta- ja aluejohtamisen ja kunnallistieteiden opiskelijat” Alumnit 
mahdollisesti kannatusjäseniksi? 

3. Hallat = Kajon ainekerho 
 
9.6. Lautapeli-ilta 
Tilaksi on varattu Ninansammon kerhohuone. Päätettiin budjetoida tapahtumalle 20 
euroa. 
 
9.7. Hallitusinfo 
Pidetään 19.11. kello 16 Kasino-kabinetissa. 
 
9.8. Pikkujoulut 
Perinteistä jouluruokaa, joulupukki ja muuta pientä ohjelmaa. 
 
10 Talousministeriö 
 
Staabin ja Spatikan kanssa on katsottu läpi fuksiviikkojen kulunjako. 
 
11 Suhdeasiainministeriö 
 
Ei esille tulevia asioita. 
 
12 Pääministeriö 
 
12.1. Keskustelu Staabin ja Spatikan kanssa 
Maija tapaa Staabin ja Spatikan puheenjohtajat meidän keskustelutilaisuuden jälkeen. 
Tarkoituksena on keskustella tulevista toimintamuodoista. 
 
12.2. Syyskokous 
Talousarvio ja toimintasuunnitelma ensi vuodelle tehdään keskustelutilaisuuden 
jälkeen. 
 
13 META 
 
Kai tekee juttua Antti Afflektista liittyen yliopistojen yhdistymiseen. 
 
14 Seuraavat kokoukset 



14.1. Seuraava kokous  
Seuraavat kokoukset pidetään 6.11. klo 16 sekä 19.11. klo 16. Jälkimmäinen toimii 
samalla näyttökokouksena ja hallitusinfona. 
 
15 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:10. 
 
 
Tampereella 30.10.2014 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Maija Kuntsi, puheenjohtaja   Laura Lettenmeier, sihteeri 


