
Hallat ry         Pöytäkirja 

Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijat    2.5.2011 

Hallituksen kokous 08/11 

Aika:  2.5.2011 klo 14.12 - 14.54 

Paikka:  Hallat ry:n toimisto 

Läsnä:  Anni Vainionpää, puheenjohtaja 

Pipsa Salkosalo, sihteeri 

Henri Yli-Salomäki, jäsen 

Henna Paananen, jäsen 

Ville Happonen, jäsen 

Jukka-Pekka Hannila, jäsen 

Jeremi Ignatius, jäsen 

 

Poissa: Paula Hintikka, jäsen 

Pekka Suhonen, varapuheenjohtaja 

Aleksi Saukkoriipi, jäsen 

Antti-Pekka Röntynen, jäsen 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaaminen 

 Pääministeri Anni Vainionpää avasi kokouksen ajassa 14.12. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Anni Vainionpää ja sihteerinä Pipsa Salkosalo.  

Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.  

 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Liitteenä 1 oleva asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisten kokouksien pöytäkirja (07/11) hyväksyttiin muutosten jälkeen.  

6. Ilmoitusasiat ja posti 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

7. Talousministeriö 

Talousministeriössä ei suurempia uutisia ollut näin kesän kynnyksellä! 

8. Viestintäministeriö 

Nettisivujen siirtämistä blogipohjaan jatketaan, viestintäministeriön toimesta. 



Hallanvaara ilmestyi ajallaan ja oli menestys. Painatuksen kanssa oli 

ongelmia, jonka vuoksi emme halua tulevaisuudessa käyttää enää Juvenes 

Printtiä.  

9. Liikuntaministeriö 

Tänään kevään viimeinen futsalvuoro. Vuoroilla on käynyt hyvin porukkaa ja 

urheiluministeri Ignatius aikoo tehdä aiheesta jutun syksyn 

fuksihallanvaaraan.  

Megazone oli menestys, sillä kaikilla oli hauskaa, vaikka liikuntaministeri sai 

pahasti takkiin pelissä.  Halloja oli 8 pelaajaa paikalla. 

10.  Tuutorministeriö 

Tuutorkoulutukset ovat käynnissä syksyä varten. Keskiviikkona JKK pitää 

oman infonsa tuutoreille. Tuutorministeriö kertoo huojentuneena, että kaikki 

tarvittavat tuutorit on saatu rekrytoitua ilman uhkailua ja kiristystä. Näillä 

eväin on hyvä odottaa syksyä! 

11. Bileministeriö 

Vappu meni vallan hyvin! Staabin kanssa luotiin Sorin klubilla 

ystävyyssuhteita, joita lämmiteltiin vielä lauantai-/sunnuntaiyönä. Kaikissa 

tapahtumissa oli hyvin väkeä, erityisesti Vappu-saunalla Koskikeskuksessa, 

jossa oli paikalla 35-40 hallaa.  

12. Avoimet ovet-päivä 

Vierun Anitalta on pyydetty esittely materiaalia hallojen ständille kyseisille 

päiville.   

13. Kuntamarkkinat 

Kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä kuntatalolla syyskuun 14.-15. päivä. 

Hallat menevät avustajien roolissa paikalle jo syyskuun 13. päivä, jolloin hallat 

saavat perehdytystä tehtäviinsä ja infoa työhön liittyvistä asioista. Osallistujia 

aletaan reksytoimaan nopealla aikataululla- 

14. Muut esille tulevat asiat 

Pohdiskeltiin ensi vuoden excursiota ja siihen liittyen mahdollisia 

matkakohteita. 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Selviää myöhemmin syksyllä! Pääministeri tiedottaa hallitusta. 

16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 14.54. 

 



Kokouksen puolesta     

 

            

Anni Vainionpää pj.    Pipsa Salkosalo, sihteeri 
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