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1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Maiju Konttinen avasi kokouksen kello 13:09.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.
4 Ilmoitusasiat
Hallintotieteiden liikuntavuoroja on yhtenäistetty. Hallat ovat mukana nyt kolmella
vuorolla: maanantain futsalissa, tiistain yleisellä vuorolla sekä lauantain sählyssä.
Fuksiryhmät on jaettu ja fukseihin on oltu yhteydessä.
5 Pääministeriö

5.1. Johtajuussymposium
Johtajuussymposiumiin ei ole saatu yhteistyökumppaneita. Maiju Konttinen on vielä
yhteydessä Kumulaan.
Symposiumpäivänä (3.9.) telttojen kasaukseen (klo 9:30), ständille sekä telttojen
purkuun (klo 16:30) tarvitaan ihmisiä. Ständin suunnittelusta ja vuoroista ständillä
sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
5.2. International association fair
Tampereelle tuleville vaihtareille järjestetään torstaina 28.8. klo 12-14
aatemarkkinoiden tyylinen tapahtuma, jossa ainejärjestöt pääsevät esittäytymään.
Suunnitelmissa on hallintotieteiden yhteinen ständi. Ständille tarvitaan joku auttamaan
Lauraa.
5.3. Kuntamarkkinat
Halloilla on kahdeksan paikkaa kuntamarkkinoille eikä ilmoittautuminen ole enää
mahdollista. Yhdelle peruutuspaikalle on saatava joku toinen Halla.
5.4. Jäsenkysely
Jäsenkyselyyn saatiin kaksitoista vastausta. Palataan kyselyssä saatuihin vastauksiin
seuraavissa kokouksissa.
6 Suhdeasiainministeriö
Ei esille tulevia asioita.
7 Talousministeriö
7.1. Talouskatsaus
Kesän aikana talousministeriössä on ollut hiljaista.
8 Tapahtumaministeriö
8.1. Menneet tapahtumat
Heinäpuhteissa kävi yhteensä noin 15 ihmistä.
9 Tuutorministeriö
9.1. Fuksiviikkojen tapahtumat – Fuksisauna
Kumula on varmistanut, että tukee ainejärjestöämme maksamalla fuksisaunan
tilavuokran (Media 54), mutta ei osallistu tarjoiluihin. Tapahtumasta on vastuussa
Maiju Konttinen. Ohjelmaa ja tarjoiluja pitää suunnitella.

9.2. Fuksiviikkojen tapahtumat – Poikkitieteelliset bileet
Tapahtuma pidetään yhdessä Tarakin eli rakennuskillan kanssa. Tapahtuman runko on
mietitty uudestaan ja nyt tapahtumaan on tulossa beer pong –turnaus, joka järjestetään
Hervannassa. Alkupelit pelataan kiltahuoneella, t-saunalla ja mahdollisesti jossain
kolmannessa paikassa. Finaalit pelataan teekkarisaunalla. Joukkuemaksuksi tulee noin
10 euroa, jolla katetaan juomat ja pelitarvikkeet sekä osan saunan vuokrasta. Loput
tapahtuman kustannukset katetaan uniikilla tapahtumamerkillä, jota myydään 3,50
euron hintaan. Merkkejä tilataan 100 kappaletta. Hallintotieteilijöille järjestetään
yhteislähtö yliopistolta kohti Hervantaa.
9.3. Fuksiviikkojen tapahtumat – Fuksiexcu
Tapahtuma on Maijan vastuulla. Todettiin ongelmalliseksi, että fukseilla on
kulmakurssia samana päivänä kello 12-16. Tapahtuman kellonaikaa ja muita
järjestelyjä selvitellään.
9.4. Fuksiviikkojen yhteiset tapahtumat
Ensitapaaminen: haalarien sovitus on Hallojen vastuulla, Anna ottaa Villeen yhteyttä
asiassa.
Tuttarit: Hallat ovat vetovastuussa tapahtumasta. Bussiajelun bussit on hoidettu.
Hallitusmökillä sovitaan tarkemmin tapahtuman ruuista. Ohjelma on vastaavanlaista
kuin aikaisemmin tuttareilla. Uusi idea ohjelmaan on speed dating. Selvitetään, saako
Boomilta haalaribilelippuja myyntiin tuttareihin.
Kastajaiset: Tapahtumasta on päävastuussa Staabi. Halloilla on hallituksen rasti.
Lisäksi hallituslaisia tarvitaan saunalle auttamaan.
9.5. Tuutoreiden toimistopäivystykset
Suunnitelmissa on, että molemmilla toimistoilla (Hallat ja Staabi) olisi tuutoreita
päivystämässä yhdellä viikolla syksyn alussa.
Fuksiviikkojen aikataulun kellonaikoineen tulee olla selvä 13.8. mennessä, sillä silloin
fukseille lähetetään tarkka aikataulu sähköpostilla.
10 Vapaa-aikaministeriö
Ei esille tulevia asioita.
11 Viestintäministeriö
11.1. Fuksilehti
Päätettiin, että fuksilehteä ei sittenkään tehdä. Mieluummin voitaisiin panostaa
muuhun viestintään, esimerkiksi facebook-tapahtumien ulkonäköön ja nettisivuihin.
12 Yhteisöllisyysministeriö

Ei esille tulevia asioita.
13 META
14 Seuraavat kokoukset
14.1. Seuraava kokous
Sovittiin, että nähdään porukalla perjantaina 22.8. ennen hallitusmökille lähtöä.
Seuraava kokous pidetään maanantaina 25.8. klo 17.
15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:29.
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