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1. Kokouksen avaus
Hallituksen pääministerin Linnea Mäkisen poissa ollessa kokouksen puheenjohtajana
toimi varapääministeri Petteri Matintupa. Varapääministeri Matintupa avasi
kokouksen ajassa 18.05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pääministeriön asiat
-

Katsaus vuoden 2017 toimintasuunnitelman toteumaan. Hallat ry:n toiminta on ollut
monipuolista, on mm. järjestetty paljon työelämätapahtumia. Alumnitapahtumia on jatkettu
samalla linjalla kuin aikaisemmin.

-

Ennen ensi vuoden kevätkokousta, vuoden 2017 hallitus käsittelee vielä tämän vuoden
toimintakertomusta.

Jesse Tauriainen saapui kokoukseen kello 18.17.

5. Hallavarainministeriön asiat
-

Katsaus vuoden 2017 talousarvioon ja tähänastiseen toteumaan.

-

Pohdittiin vuoden 2017 tilinpäätöstä.

-

Hallat ry:n taloudellinen tilanne on hyvä. Hallat ry on mm. onnistunut tänä vuonna
varainhankinnassaan.

6. Pikkujoulujen järjestäminen
-

Linnea tuo pikkujouluihin pussin sipsiä, 3 limsaa ja viinat.

-

Petteri hakee toimistolta Ikea-kassin ja Joulupukin varusteet sekä keittiövarusteita kotoaan.

-

Kaupassa käyvät Petteri ja Maija. Kaupasta ostetaan mm. patonkia, jouluruokaa, salaattia.

-

Aila tuo pankkikortin, mikäli Linnea ei tuo.

-

Uudet hallituslaiset tulevat saunalle auttamaan.

7. Hallitusvastuun vaihtoon liittyvät käytänteet
-

Keskusteltiin hallituksen vaihtumisen vaatimista toimenpiteistä kuten
nimenkirjoitusoikeuksien ja pankkikorttien käyttöoikeuksien vaihtamisesta.

-

Sovittiin että perehdytys uudelle hallitukselle järjestetään pääosin pestikohtaisesti.

8. META eli muut esille tulevat asiat
-

Kehotetaan tulevaa hallitusta pitämään järjestäytymiskokouksensa perinteiseen tapaan
mökillä.

-

Hallitus 2017 tapaa vielä 15.12. vapaamuotoisen illan merkeissä.

9. Kokouksen päättäminen
Varapääministeri Matintupa päätti kokouksen ajassa 19.19.
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