
Hallat ry      Pöytäkirja 

Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijat   28.3.2011 

Sääntömääräinen kevätkokous 

 

Aika:  28.3.2011 klo 18. 10–18.55 

Paikka:  Yo-talo, kokoushuone 

Läsnä:  Anni Vainionpää, pj 

Pipsa Salkosalo, sihteeri 

Antti Markkola, varajäsen 

Anni Lahdensivu, varajäsen 

Jeremi Ignatius, jäsen 

Jukka-Pekka Hannila, jäsen 

Henri Yli-Salomäki, jäsen 

Ville Happonen, jäsen 

Henna Paananen, jäsen 

Henri Seppänen, varajäsen 

Mika Vertainen, varajäsen 

Antti-Pekka Röntynen, jäsen 

 

 

Asiat  

 

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Anni Vainionpää avasi kokouksen ajassa 18.10. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin äänivaltaisia osal-

listujia olevan 12. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Anni Vainionpää ja sihteeriksi Pipsa Salkosalo, pöytäkirjantarkas-

tajiksi valittiin Henna Paananen ja Jeremi Ignatius. Henna Paananen ja Jeremi Ignatius toi-

mivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

4.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi, esityslistan käsiteltävien asioiden järjestyksen 

muuttamisen jälkeen. Esityslista on liitteenä 1. 

  



 

5.  Ilmoitusasiat  

Hallitus tiedottaa, että pornobileitä juhlitaan torstaina anniskeluravintola Rumassa.  

 

6.  Vahvistetaan Hallat ry:n toimintakertomus vuodelta 2010 

Edellisen vuoden puheenjohtaja Mika Vertainen esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen.  

Toimintakertomus hyväksyttiin.  

 

7.  Vahvistetaan Hallat ry:n tilinpäätös vuodelta 2010  

Edellisen vuoden talousministeri Henri Seppänen esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen.  Ta-

pahtumiin tuli ja meni rahaa yllättävän paljon, mutta kaiken kaikkiaan tilinpäätös oli ylijää-

mäinen. Ylijäämä syntyi siitä, että haalareita hankittiin vähemmän kuin edellisinä vuosina. 

Tilinpäätös hyväksyttiin. 

 

8.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä toimintavuoden 2010 tilivelvollisille ti-

lintarkastajien lausunnon perusteella  

Hallitus esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä toimintavuoden 2010 tilivelvollisille.  

Jääviyden vuoksi edellisen vuoden hallituksen jäsenet ja varajäsenet (Anni Vainionpää, Pipsa 

Salkosalo, Antti Markkola, Anni Lahdensivu, Henri Seppänen, Mika Vertainen) poistuivat ko-

kouksesta tili- ja vastuuvapaudenharkitsemisen ajaksi. Tämän ajaksi puheenjohtajaksi valit-

tiin Henri Yli-Salomäki ja sihteeriksi Antti-Pekka Röntynen. Puheenjohtaja Yli-Salomäki esit-

teli tilintarkastajan lausunnon. Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2010 hallitukselle. 

 

9. Hallat ry:n liittyminen Johtamiskorkeakoulun ylioppilaisiin 

Puheenjohtaja Vainionpää esitteli kevätkokoukselle, mitä Johtamiskorkakoulun ylioppilaisiin 

(JKY) liittyminen tarkoittaa käytännössä. JKY on johtamiskorkeakoulun kahdeksan ainejärjes-

tön katto-organisaatio, jonka ensisijaisena tarkoituksena on JKY:n opiskelijoiden edunval-

vonta. Aihe herätti runsaasti keskustelua. Hallat ry:n liittymistä johtamiskorkeakoulun yli-

oppilaisiin kannatettiin, sillä JKY:n kuuluminen luultavasti helpottaisi koulutuspoliittista 

edunvalvontaa.    Päätettiin että Hallat ry liittyy Johtamiskorkeakoulun ylioppilaisiin. 

 

10.  Muut esille tulevat asiat  

Hallitus nosti esiin suunnitellun sääntömuutoksen. Hallat ry:n sääntöjen muutosprosessiin ei 

ryhdytä heti, sillä ainejärjestön tulevaisuus on vielä epävarma tutkintouudistusten takia. 

Sääntöuudistuksen käsittelyä siirretään vuodelle 2012. 

  Hallat ry:n taloudellisen liikkumavaran, ”vesirajan”, selvittäminen nousi myös esille 

kokouksessa. Kokouksessa pohdittiin, että tällainen olisi toki hyvä Hallat ry:llä olla, sillä se 

toimisi ohjenuorana hallitustyöskentelyssä. Tutkintouudistus vaikeuttaa kuitenkin myös tä-

män ”vesirajan” arviointia, sillä merkittävä osa ainejärjestön tuloista tulee jäsenmaksuista. 

Tutkintouudistus taas vaikuttaa pääainekohtaisiin opiskelijoiden sisäänottoihin ja tätä kaut-

ta taas Hallojen jäsenmaksuihin.     

  Viestintäministeri Henna Paananen muistutti kokouksen läsnäolijoita Vappu-

Hallanvaaran tekemisestä. Viimeinen juttujen jättöpäivä on 10.4. 

  



 

11.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Anni Vainionpää päätti kokouksen ajassa 18.55 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Anni Vainionpää, puheenjohtaja   Pipsa Salkosalo, sihteeri 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Henna Paananen, pöytäkirjan tarkastaja  Jeremi Ignatius, pöytäkirjan tarkastaja  
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