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Pöytäkirjan liitteessä 1 on valokuva osallistujilta kerätystä nimilistasta.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen
Aino Haaranen avasi kokouksen ajassa 18.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aino Haaranen, sihteeriksi Iina Tunkkari, pöytäkirjan
tarkastajiksi ja tarvittaessa kokouksen ääntenlaskijoiksi Saara Asikainen ja Aino Laukkanen.

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Kokouksessa ei ilmennyt tarvetta puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämiselle. Kaikki kokouksen
läsnäolijat olivat Hallat ry:n jäseniä.

5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan kohta 9 Sääntömuutosten hyväksyminen muutettiin kohdaksi 9 Sääntömuutoksista
keskustelu.
Esityslista hyväksyttiin esitetyin muutoksin.

6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2017 pääministeri Linnea Mäkinen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen (liite 2).
Vuosi 2017 oli onnistunut ja tärkeimmiksi nousivat työelämäpanotteisen tapahtumien
järjestäminen sekä vuosijuhliin valmistautuminen.
Vuoden 2017 toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

Sakari Kestinen saapui ajassa 18.22

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
Vuoden 2017 pääministeri Linnea Mäkinen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 3). Hallitus
2017 oli ollut tehokas varainhankinnassa ennakoiden vuoden 2018 vuosijuhlia.
Tilinpäätös hyväksyttiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle
Saara Asikainen, Linnea Mäkinen, Petteri Matintupa poistuivat ajassa 19.02.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle.
Saara Asikainen, Linnea Mäkinen, Petteri Matintupa saapuivat ajassa 19.03.

9. Sääntömuutoksista keskustelu
-

3 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) toimia Tampereen yliopistossa kunnallistieteitä, erityisesti kunta- ja aluejohtamista, julkista
talousjohtamista ja julkisoikeutta opiskelevien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä;
Muutos: ”toimia Tampereen yliopistossa kunnallistieteitä opiskelevien ja alasta kiinnostuneiden
edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä.”

-

4 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 6) voi järjestää johtamiskorkeakouluun pyrkiville
valmennuskursseja, joista saatavat varat on käytettävä yhdistyksen toiminnan tukemiseen.
Muutos: poistetaan kohta 6) kokonaan, sillä kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan ei enää
haeta suoraan. Kohta 6) sisältyy myös kohtaan 7). Tällöin poistuu päällekkäistä tietoa. Kohdasta
7) tulee kohta 6), jonka jälkeen kohdat numeroidaan juoksevasti.

-

5 § Varsinaiset jäsenet
"Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ja varsinaisena jäsenenä yhdistykseen kuulua

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa
suorittava opiskelija."
Muutos: Ilmaus "Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ylempää tai alempaa
korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija" korvataan ilmauksella "Tampereen yliopistossa
ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava, kunta-alasta kiinnostunut opiskelija."
-

15 § Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu
Lisätään kohtaan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etänä sähköisellä laitteella, videotai ääniyhteydellä.

-

17 § Kevätkokous
Muutos: “Helmi-maaliskuussa” muutetaan muotoon “tammi-huhtikuussa”.

-

18 § Syyskokous
Muutos: “Loka-marraskuussa” muutetaan muotoon “loka-joulukuussa”.

-

29 § Hallitus
Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 2–16 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–6 varajäsentä,
varajäsenten määrä ei saa kuitenkaan ylittää hallituksen varsinaisten jäsenten määrää.
Muutos: Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2
varajäsentä. Lisäksi muutetaan kohta “Hallituksen jäsenistä käytetään yhdistyksen toiminnassa
nimitystä ministeri.” muotoon ”Hallituksen jäsenistä voidaan yhdistyksen toiminnassa käyttää
nimitystä ministeri.”

-

37 § Sääntöjen muuttaminen
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään
kymmenen (10) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi
on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistö annetuista äänistä.
Muutos: Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä yhdistyksen
sääntömääräisessä kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen saatava vähintään
kahden kolmasosan (⅔) enemmistö annetuista äänistä.
Tämä kohta säilytetään alkuperäisessä muodossaan, jolloin muutosesitys hylätään.

Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

10. Muut esille tulevat asiat
-

Senni esitteli huhtikuussa järjestettävän Pirkkalan ekskursion.
Vuosijuhlat ja sillis onnistuivat loistavasti.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.50.
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