TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT - HALLAT RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017
Aika: 6.11.2017 klo 17
Paikka: Kasino-kabinetti, Pinni A

LÄSNÄOLIJAT:
Linnea Mäkinen, pääministeri
Juulia Koivisto, suhdeasianministeri
Petteri Matintupa, varapääministeri
Saara Asikainen, tapahtumaministeri (sihteeri)
Aila Halsinaho, talousministeri
Jesse Tauriainen, rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeri
Maija Sieppi, viestintäministeri ja sihteeri

1. Kokouksen avaus


Avataan klo 17:17

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Säännöt 29§: Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.


Todetaan.

3. Pääministerin vuodatuksia





Talkoopalkintoillallinen järjestetään joulukuussa palkintona kovasta työstä Halla-vujujen
varainkeruun eteen. Budjetoidaan illallinen kahdeksalle henkilölle 240 euroa, eli 30
euroa/talkoolainen. Ravintola päätetään myöhemmin.
Hallituksen koko: esitetään syyskokoukselle, että jatketaan samalla koolla kuin tänä vuonna, eli 3-6
varsinaista jäsentä.
Toimintasuunnitelma 2018: tulee pysymään käytännössä samanlaisena, kuin viime vuonna. Lisätään
vuosijuhla-asiat sekä uusien jäsenten hankinnasta kappale vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan.

4. Hallavarainministeriö




Yhdistyksen taloudellinen tilanne on todella hyvä.
Varat: rahaa tilillä 8200 euroa ja 5000 euroa saatavia. Helsingin excun bussilasku sekä pikkujoulujen
tarjoilujen sekä talkoopalkintoillallisen verran lähdössä tämän vuoden puolella vielä tililtä rahaa.
Laskujen hyväksyminen, hyväksytään seuraavat menot:
o Proffasaunan tarjoilut: 163 e
o Proffasaunan saunavuokra: 345,01 e
o Vappupiknikin tarjoilut: 9,35 e
o Bussi KAKS Seminaariin 15.2: 550 e
o Helsingin alumnisauna: 495 e




o Staabi, korvaus haalarimainoksista: 150 e
o Pikkujoulujen sauna, Koskarin sauna: 490 e
o Tampereen alumnisauna 395 e
o JKY:n hallitussitsit: 91 e
o Talousministeri hyväksyy pääministerin laskut
Käteiskassa tällä hetkellä: 329,10 euroa, eli liikaa. Päätetään käyttää käteisvaroja
pikkujoulutarjoiluja varten välttääksemme talletusmaksut ja viedään rahoja Panoautomaatille.
Talousarvio vuodelle 2018:
o Edustuskulut: yhdistetään pääministerin edustus sekä muun hallituksen edustuskulut yhdeksi
kuluksi ja budjetoidaan tähän yhteensä 300 euroa.
o Vakuutusmaksu noussut, budjetoidaan ensivuodelle 110 euroa
o Tilojen vuokrat: todellisuudessa järjestetään neljä saunailtaa vuodessa, mutta osasta saadaan
palautuksia avustusten muodossa. Korotetaan 1500 euroon.
o Tarjoilut: neljän illanvieton tarjoilut, korotetaan 125 euroa/ilta
o Pankkikulut: n. 200 euroa koko vuodelta. Viitenumerojen käyttö alentaa pankkimaksuja.
o Jäsenmaksut: 20 euroa, Kunnallistieteen yhdistys
o Varainhankinnan osuus tänä vuonna ylittynyt roimasti.
 500 e näkyvyyspakettia KL-kustannuksen kanssa, tänä vuonna tuloja 1200 euroa,
mutta noudatetaan varovaisuutta ja budjetoidaan 900 euroa.
 Jäsenmaksut: jäsenmaksu tuntunut olevan sopivan suuruinen, jäseneksi liittymiselle
ei ole liian suurta kynnystä. Budjetoidaan sen mukaan, että saadaan vuonna 2018 10
uutta jäsentä. Tänä vuonna uusia jäseniä saatu 22 tähän mennessä.
 Haalarimainoksista saadaan 1200 euroa, ja tästä maksetaan Staabille kulukorvausta.
 Bannerimyynti: Nettisivuilla ollut Kuntarekryn banneri
 Toiminta-avustukset: täytyy varautua tulevina vuosina siihen, että toiminta-avustus
tulee tippumaan jäsenmäärän vähetessä. Projektiavustus on Tampereen yliopiston
alumni ry:n avustus.
 Lisätään talousarvioon kohta Vuosijuhlakulut ja -tuotot kohdan 1.1 alle.
Rahasummat arvioidaan tämänhetkisten tietojen ja vujubudjetoinnin mukaan.
o Yleisesti: eritellään kaikki tulot ja menot erikseen, eikä tehdä talousarvioon vähennyksiä
etukäteen.

5. Tapahtumat







Menneiden tapahtumien yhteenvetoa:
o Proffasauna: tulevaisuudessa toivotaan lisää opiskelijoita paikalle. Tapahtuman konsepti
hyvä.
o Alumnisauna: mukava ilta, mutta huonon ajankohdan uhri. Tulevaisuudessa panostettava
markkinointiin ja ajankohta ilmoitettava todella aikaisin.
o Excu Kuntaliittoon
Hallintotieteilijän kriisi-ilta siirretään hamaan tulevaisuuteen. Idea hyvä ja yhteistyö Kajon
opintosuunnan kanssa sujui hyvin, mutta valmistelut on aloitettava hyvissä ajoin.
Hallojen hallitusinfo 14.11. Eventti pihalle mahdollisimman pian. Pullaa tarjolle!
Syyskokous to 23.11. Klo 18 alkaen. Esityslista ja oheismateriaalit 6 päivää aiemmin näytille.
Ensi vuoden tapahtumiin ehdotuksia: Veikkauksen excu (puhumaan vtj, paikkana Helsingin kasino),
eduskunnan excu, pullapäivät toimistolla

6. Vuosijuhlat 2018


Käsiteltiin ajankohtaisia vuosijuhla-asioita

7. META eli muut esille tulevat asiat



Tässä kohtaa pääministerillä lähti jutut aivan laukalle...
Päätetään tehdä Reilun kaupan sitoumus, eli tarjoamme toimistollamme, tapahtumissa yms. mm.
Reilun kaupan kahvia ja teetä

8. Seuraavan kokouksen ajankohta


14.11.2017 klo 17, yliopistolla

9. Kokouksen päättäminen


Päätetään kokous klo 18:43

Tampereella 6.11.2017

___________________________

______________________________

Linnea Mäkinen, pääministeri

Saara Asikainen, sihteeri

____________________________

_____________________________

Jesse Tauriainen, pöytäkirjantarkastaja

Petteri Matintupa, pöytäkirjantarkastaja

