Hallat ry

Pöytäkirja

Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijat
Hallituksen kokous 06/11

4.4.2011

Aika:

4.4.2011 klo 19.43–20.56

Paikka:

Bar Passion

Läsnä:

Anni Vainionpää, puheenjohtaja
Pipsa Salkosalo, sihteeri
Pekka Suhonen, varapuheenjohtaja
Antti-Pekka Röntynen, jäsen
Henri Yli-Salomäki, jäsen
Henna Paananen, jäsen
Jeremi Ignatius, jäsen
Ville Happonen, jäsen, poistui 20.37

Poissa:

Paula Hintikka, jäsen
Jukka-Pekka Hannila, jäsen
Aleksi Saukkoriipi, jäsen

Asiat
1. Kokouksen avaaminen
Pääministeri Anni Vainionpää avasi kokouksen ajassa 19.43.
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 pöytäkirjat (04/11 ja 05/11) hyväksyttiin.
6. Ilmoitusasiat ja posti
Tapasimme Tamyn ainejärjestökummimme ennen kokousta. Hän kertoi Tamyn tarjoamista
eduista, kuten projektituista ja yhteistyömahdollisuudesta Restamaxin kanssa. Myös
Juvenes tarjoaa etuja ainejärjestölle. Pohdimme yhdessä uusia yhteistyömahdollisuuksia
Tamyn kanssa. Esille nousi esimerkiksi alkusyksyn avoimet ovet, jotka suunnattaisiin
ensisijaisesti fukseille.
Pääministeri Vainionpää, sekä varajäsenet Reinikainen ja Kesseli osallistuivat Akavan
erityisalojen opiskelijatapahtumaan Hämeenlinnan Aulangossa viime viikolla.
Pornobileiden kunnalliseroottiset etkot olivat menestys. 16 hallaa saapui paikalle
Ilmarin punaiseen pornoluolaan.

7. Talousministeriö
Hyväksyttiin seuraavat maksut ajalta 28.3.-4.4.2011
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8. Koulutus- ja sosiaalipolitiikkaministeriö
JKK:n sähköpostilistalle oli tullut seuraavanlaista postia: maisteriohjelmat ovat menneet
jälleen kerran uusiksi. Entinen suunnitelma, jossa oli 14 eri maisteri ohjelmaa muutui
suunnitelmaksi, jossa on vain kolme ohjelmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
entisen suunnitelman 14 eri maisteriohjelmasta on muodostettu kolme suurempaa
kokonaisuutta, joiden sisältä voi valita eri opintosuuntia. Sotarauta esitteli
maisteriuudistusta asiaa 4.4.2011 haarukka IX:ssä. Alustavasti on suunniteltu, ettei uusiin
maisteriohjelmiin ole hakua, mutta haku saattaa olla mahdollinen pienemmissä
opintosuunnissa.
Jäsenistöltä on tullut palautetta, että tutkintouudistuksesta pitäisi tiedottaa
enemmän. Hallitus pohti, että Facebookia voisi hyödyntää enemmän tiedottamisen osalta.
Hallitus kiittää Pekkaa hyvin tehdystä työstä Kopo-sopo-sektorilla! <3
9. Viestintäministeriö
Vappu-Hallanvaaran juttuja on jo jonkin verran. Lehden toimittaminen etenee
aikataulussa!
Tapahtumakalenteria voisi päivittää nettisivuilla. Tenttiarkiston päivitys on tuottanut
ongelmia ja muummuassa näiden ongelmien vuoksi viestintäministeri ehdotti
tenttiarkiston siirtämistä blogipohjalle.
Facebookki sivut todettiin toimivaksi tiedotuskanavaksi ja, että sinne kannattaa
pistää enemmän event-tapahtumia.
10. Liikuntaministeriö
Megazone: 6,5 euroa pää, 20.4 ke klo 16.
Utasport apurahojen hakemuksien lähettämisestä tiedotetaan ensiviikolla sähköpostitse ja
ständillä.

11. Tuutorministeriö
Uusia tuutoreita on jo kasassa peräti 11 kappaletta. Tuutorministerit ovat saaneet
hankittua kunta- ja aluejohtamiseen viisi tuutoria, kunnallistalouteen kaksi ja
kunnallisoikeuteen 4. Näihin lukuihin ei ole laskettu mukaan itse ministereitä, jotka
toimivat myös tuutoreina. Tuutoritilanne on siis todella hyvä!
Viimeviikolla tuutorministerit osallistuivat JKK:n tuutorvastaavien tapaamiseen, jossa
tehtiin tuureillevastuunjako- ohjelistaa siitä, mitä tehtävät kuuluvat tuutoroinnissa
tuutoreille ja mitkä muille toimielimille. Tapaamisessa pohdittiin myös, että syksyllä
fukseille järjestetään JKK:n tilojen esittely yliopistolla.
Tuutorkoulutus starttaa ensi kuun alussa.
Kumulalla olisi kiinnostusta tulla mukaan järjestämään ensi syksyn fuksiaisia.
12. Bileministeriö
Vappuohjelma:
ke 27.4. Staabin kanssa Vapun aloittajais bileet Sorin saunalla ja jatkot volymessa. Kulut
puoliksi.
to 28.4. Haalarimerkkien ompelua ja puistopeliä. Sekä pääministerin 24v synttärit.
pe 29.4. Vappusauna. Kumula tarjoaa tilan ja gatering-palvelun.
la 30.4. La Tooren virkamies lounas klo 14. Klo 18 patsaan lakitus. Illalla grillausta ja laulua.
su 1.5. klo 12 Yo-talon Vappumatineassa Matti Servo ja Napander. Koskenranta.
13. Muut esille tulevat asiat
Vaalit tulossa! Hena nähtävillä linnassa. Äänestä samalla!
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pe 15.4. klo 14.00.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.56

Kokouksen puolesta

________________________
Anni Vainionpää, puheenjohtaja

_
Pipsa Salkosalo, sihteeri
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