HALLAT RY
Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijat
Kokous 4/2012
paikka: Linnan ryhmätyöhuone 3018
aika: 12.3.2012 klo 16

PÖYTÄKIRJA
12.3.2012

Läsnä: Matleena Mikkonen, Kaisa Okkeri (poistui 16.37), Erno Heikkinen, Ville Happonen, Elisa
Siipola, Sanna Aalto (saapui 16.37)

1. Kokouksen avaaminen 16.04
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että ei olla päätösvaltaisia, koska alle puolet hallituksen jäsenistä paikalla.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Sihteerinä ja puheenjohtajana toimii Elisa.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ok.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajat allekirjoittivat edellisen kokouksen pöytäkirjan.
6. Ilmoitusasiat ja posti:
Toivottiin, että hallitus olisi jatkossa aktiivisempi. Ymmärretään toki, että monille on muitakin
menoja, mutta tapahtumien järjestelyihin ja kokouksiin on suotavaa osallistua mahdollisuuksien
mukaan. Kiitosta siitä, että kaikki ovat yleensä ilmoittaneet esteensä.
7. Talousministeriö:
Ei pystytty hyväksymään maksuja, mutta hallojen taloustilanne ok.
8. Bileministeriö:
Etko-paikkana on Insinöörien kokoustila keskustassa, toimikunta vastaa järjestelyistä ja pyytää
tarvittaessa muilta apua. Otetaan 2 euron sisäänpääsymaksu, jotta kompensoidaan tilavuokraa.
Ehdotettiin, että tehtäisiin, joka bileitä varten budjetti paljonko käytetään, jotta ollaan paremmin
kartalla paljoko niihin kuluu rahaa.
9. Tuutorministeriö:
Neljä tuutorhakemusta saapunut., yritään saada syksyksi ainakin 10 tuutoria halloilta. Hallojen kvtuutorvastaavana on Paula Hintikka.

10. Kuntaexcu Kokemäelle
Pidetään palaveri tiistaina 20.3 excuun liittyen, aika ja paikka tarkentuu myöhemmin. Varattiin
linja-auto Sirpan bussimatkoilta, kustannus n. 495e. Ville kysyy jatkopaikoista tarjouksia, jotta
saataisiin ilmainen sisäänpääsy ja mahdollisesti drinkkilippuja.
11. Koulutuspoliittinen ministeriö
Sovittiin Staabin pj:n kanssa JKK:n työryhmien jäsenistä. Halloista Pekka Suhonen JKK:n julkisen
talousjohtamisen valmisteluryhmään varajäseneksi.

12. Strategiapalaverin satoa
Keskusteltiin kattojärjestön perustaminen –ajatuksesta. Matleena esitteli asiaa strategiapalaverin
suunnitelmien pohjalta. Pidetään ensi viikolla Staabin ja Spatikan kanssa palaveri, jossa esitellään
ideoita heille. Mukana ainakin pj:t, tuutorvastaavat kaikilta järjestöiltä.
13. Muut esille tulevat asiat
Elisa ja Ville suunnittelevat mahdollista Helsinki-excua huhtikuulle. Vierailukohteina esim.
Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Kumula. Hallat maksaisi osallistujilta osan junalipun hinnasta,
toteutetaan päivä-reissuna, iltapäivälle jotain rennompaa toimintaa.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta: 28.3.2012 klo 18 Tamyn kokoushuone, Kauppakatu 10
15. Kokouksen päättäminen: Päätettiin kokous 17.10

