
HALLAT RY       PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS  2/2017  

  

Aika: torstai 19.1.2017 klo 16.19−17.45.   

Paikka: Hallojen toimisto, Pinni A, Kalevantie 4, 33014 Tampere  

  

Läsnäolijat        Poissaolevat   

Linnea Mäkinen, pääministeri     Juulia Koivisto, suhdeasiainministeri   

Petteri Matintupa, varapääministeri   

Saara Asikainen, tapahtumaministeri  

Aila Halsinaho, talousministeri  

Jesse Tauriainen, rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeri   

Maija Sieppi, viestintäministeri ja sihteeri   

Kai Kinnunen, yhdistyksen jäsen   

  

Asiat 1.−12.   

  

1. Kokouksen avaaminen  

Pääministeri Mäkinen avasi kokouksen ajassa 16.19.   

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

   

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.   

  

4. Pääministeriö  

- Toimiston avaimet jaettu Linnea Mäkiselle, Aila Halsinaholle ja Petteri Matintuvalle. Neljännet 

avaimet annetaan Saara Asikaiselle.   

- Sovittiin hallituksen jäsenten kuvaaminen nettisivuille ensi kokouksen yhteydessä.   

- Tamyn toiminta-avustushakemuslomake on palautettava 24.2. kello 16 mennessä.  

- Hallinnon tutkimuksen seura haluaa lisätä yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa.  

- Yhdistyksen nimenkirjoittajaksi muutettu varapääministeri Petteri Matintupa.   



- Hallojen hallitus lupautuu jakamaan kunta-ja aluejohtamisen opintosuunnan mainoksia lukioiden 

ilmoitustaululle. Mainonnalla listään tietoutta kunta- ja aluejohtamisen sekä hallintotieteiden 

opiskelusta Tampereen yliopistossa.   

 

Kai Kinnunen, yhdistyksen jäsen, saapui kokoukseen klo 16.25.   

  

5. Viestintäministeriö  

- Ministerillä ei ollut esillä otettavia asioita.   

  

6. Talousministeriö   

- Aila Halsinaholle annettu toimiston avaimet.   

- Ohjelmassa ovat pankkiin meneminen lähiaikoina yhdessä pääministerin kanssa sekä pankkien 

kilpailuttaminen.   

  

Petteri Matintupa saapui kokoukseen klo 16.38.   

  

7. Rekrytointi-, kopo- ja vapaa-aikaministeriö  

- Käsiteltiin KAJOn kulmakurssille puheenvuoron järjestämistä.    

- Ehdotettiin syksylle houkuttelevaa ekskursiota esimerkiksi eduskuntaan, jolla saataisiin 

houkuteltua uusia jäseniä.    

- Käsiteltiin uusien jäsenten rekrytointia KAJOn opintosuunta-infossa.   

- Ehdotettiin järjestettäväksi kiekkoexcursiota.    

  

Kai Kinnunen lähti klo 16.42 kohdan 7. käsittelyn aikana.   

  

8. Tapahtumaministeriö   

- Sovittiin hallituslaisten JKY:n hallitussitsien maksun korvaaminen puoliksi, 6,5 euroa maksaa 

Hallat ry ja hallituslaiset maksavat 6,5 euroa/henkilö.   

- Tammi-helmikuun vaihteeseen suunniteltu BDO:n excursio siirtyy huhtikuulle BDO:n kiireiden 

vuoksi.   

 

 



- KAKS-seminaari järjestetään 15.2. Pääministeri kilpailuttanut bussimatkat, valitaan TTmatkat 

hintaan 550€. Kumulalta pyydetty rahoitusta bussikuluihin ja Kumulan vastausta odotetaan. 

Päätettiin osallistumismaksuksi 10 euroa.   

- Järjestetään kokeilukulttuuriteemainen Kunnallisklubi 21.2. klo 18:00, johon kutsuttu Tiina 

Heikka ja Markku Sotarauta. Pääministeri selvittää mahdollisuutta varata Ohranjyvän kabinetti. 

Seuraava Kunnallisklubi lokakuussa.   

- Kevätkokous pidetään Tamyn toimistolla näillä näkymin keskiviikkona 22.2.  

- Maaliskuulle mahdollisesti suunnitelmissa jotakin kuntavaaleihin liittyvää ohjelmaa, joka on 

kuitenkin vielä auki.  

- Kumulan kanssa yhteistyötä suunnitteilla, esimerkiksi pullapäivä hallojen toimistolla.   

- 24.3. tai 31.3. alumnisauna Tampereella. Pääministeri tekee alumnien Facebookryhmään kyselyn 

ajankohdasta.   

- Huhtikuulle muutama ekskursiovaihtoehto suunnitteilla, Lempäälään tai muuhun lähikuntaan.   

- Suunnitteilla vapputempauksen järjestäminen mahdollisesti yhdessä Staabin kanssa.   

- Heinä- tai elokuussa heinäpuheet tai sadonkorjuujuhla eli piknik keskustassa.   

- Syyskuussa yliopiston avajaiset ja Johtajuussymposium, Halloille esittelyständi kumpaakin 

tapahtumaan.   

- 13.-14.9. kuntamarkkinat, lisäksi sovittiin ihmisten rekrytoimisesta markkinoille.   

- Proffasauna syyskuulle, mukaan kysytään muita ainejärjestöjä sekä KAJOn ja muiden 

opintosuuntien professoreita.   

- Syys/lokakuun viikonlopulle suunniteltiin Hallojen ruskaretkeä Tampereen lähimaastoon.   

- Marraskuulle suunniteltiin muun muassa Helsingin ekskursio ja alumnisauna sekä myös 

syyskokous.  

- Joulukuussa pidetään pikkujoulut.   

- Aloitettiin Hallojen 90-vuotisjuhlavuosien suunnittelu. Sovittiin Vuju-tiimin perustamisesta, 3−5 

henkilöä. Kaavailtiin juhlien järjestäminen noin 90:lle hengelle. Jatkopaikaksi suunniteltiin 

saunatilaa. Suunniteltiin vuosijuhlalehden toimittamista.   

  

9. Suhdeasiainministeriö   

- Suhdeasiainministeri Juulia Koivisto oli poissa kokouksesta.  

- Suunniteltiin yhteistyökuvioita Kumulan kanssa.   

  

 

 

 



10. META eli muut esille tulevat asiat   

- Kokouksessa ei ilmennyt muita esille tulevia asioita.   

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovittavissa tarpeen mukaan, ensi kuun puolella.   

 

12. Kokouksen päättäminen   

             Pääministeri Mäkinen päätti kokouksen ajassa 17.45.   

  

 

Tampereella 19.1.2017    

  

________________________________   _______________________________  

Linnea Mäkinen, pääministeri     Maija Sieppi, viestintäministeri ja sihteeri   


