TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT - HALLAT RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017
Aika: 19.9.2017 klo 18.13-20.00.
Paikka: Bar Passion, Tullikamarin aukio 1, 33100 Tampere.

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

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan ajassa 18.13. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toimii varapuheenjohtaja.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen sääntöjen 29§:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Kokous
todetaan päätösvaltaiseksi.

3. Pääministerin vuodatuksia
Syyskokous sovitaan alustavasti pidettäväksi marraskuussa torstaina 23.11. Tamyn toimistolla. Ensi
vuoden budjetointia ryhdytään pohtimaan tarkemmin, niin ettei tule kiire syksyn edetessä.
Hallat on saanut kuluneen vuoden aikana 17 uutta jäsentä.

Sovitaan että hallituksesta on edustaja kajon kulmakurssilla 26.10. kello 12-16 luentosalissa A1
esittelemässä järjestöä.

Sovitaan että kopoministeri edustaa halloja JKY:n seuraavassa kollegiossa torstaina 21.09. klo:
15.00 JKY:n toimistolla.

4. Tulevat tapahtumat
Approlipunmyynti oli todella suosittu ja onnistunut. Golf-ekskursioon on ilmoittautunut 11 henkilöä
ja autoja on kolme. Golf-ekskursion tilanne vaikuttaakin erinomaiselta. Sovimme menevämme
Ylöjärven ekskursiolle bussilla. Ekskursio BDO:lle on täynnä ja todetaan että ilmoittautumisia
jonoksi asti. Carita Fiskuksesta hoitaa järjestelyjä eteenpäin. 4.10. järjestettävään proffasaunaan on
tällä hetkellä tulossa viisi henkilökunnan edustajaa. Pyritään saamaan henkilökuntaa vielä lisää
paikalle.

Helsingin excu lukitaan perjantaiksi 3.11. Saunatila varattu. Käytiin läpi vaihtoehtoja
päiväohjelman suhteen. Esiintyjistä alustavia vaihtoehtoja, mutta ei vielä lopullisesti lukittu.
Päiväohjelmaa suunniteltu niin että lähtö seitsemältä Tampereelta, aamupäivällä yksi vierailukohde,
ruokailu ja iltapäivällä toinen vierailukohde. Ilta jatkuu alumnisaunalla.

Tutkitaan mahdollisuutta järjestää lokakuussa 10.10. tiistaina K-klubi aiheotsikolla
hallintotieteilijän kriisi. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää marraskuussa K-klubi-muotoinen
työelämätapahtuma yhdessä Kumulan ja Kajon kanssa.

Käytiin läpi syksyn tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan. Paljon tapahtumia tulossa.
Facebookissa olevan tapahtumakalenterin ja sähköpostitse jaetun tapahtumakatsauksen lisäksi
toimitetaan toimiston viereiselle ilmoitustaululle printattu tapahtumakalenteri syksyn tapahtumista.

5. Vuosijuhlat
Laaditaan hyvien ja huonojen skenaarioiden budjetit vuosijuhlatapahtuman ja vuosijuhlavuoden
toteutuksesta. Pohdittiin kuvaajan hankkimista, vaihtoehtoja selvitetään. Sovitaan Tamyn
juhlasaunan varaamisesta. Puhe miehelle ja puhe naiselle korvataan Tommy Tabermann -henkisellä
nimikkeellä puhe rakkaudelle. Sovitaan että kilpailutetaan bussikuljetus Tammerista jatkopaikkaan.

Puhuttiin ohjelmalehtisen taitosta ja tapahtuman toteutuksesta. Tapahtuman rakenne: Tammer ->
yökerho -> sillis vahvistetaan. Pyydetään laajemmin apua varainhankintaan. Vuosijuhlavuoden
budjetoinnista järjestetään erillinen budjetointikokous 3.10. johon valmistellaan pohjamateriaalia
talouden ennustamisen helpottamiseksi.

6. META eli muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin mahdollisen niin sanotun reilun kaupan lupauksen käyttöönotosta. Otetaan asia
huomioon, mutta ei toistaiseksi sitouduta.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan seuraava kokous tiistaina 3.10. klo 18 eteenpäin. Tapaamispaikka sovitaan lähempänä.

8. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20.00.

