
Hallat ry  

03/2019                                                                                                                                              Pöytäkirja  

Hallituksen kokous  

  

Aika: 14.5. klo 13.00 

Paikka: Hallojen toimisto  

Läsnäolijat:  

Emma Andersson  

Anni Siirola  

Henna Koskelainen  

Aino Laukkanen  

Heidi Huttunen  

  

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

  

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin ajassa 13:18.  

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3. Kokouksen järjestäytyminen  

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Anni Siirola, sihteeriksi Emma Andersson ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi Aino Laukkanen ja Heidi Huttunen.  

  

  

4. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.  

  

5. Katsaus alkuvuoteen  

A. Tapahtumat  

- uusien ilta  

- Kumula koulutus -  Kaksin seminaari  

- itsepuolustuskurssi  

- 2 kpl herkkupäiviä  



- vappuhengailu  

- hallakahvit  

  

- Tapahtumat olivat onnistuneita ja kaikkiin on saatu hyvin osallistujia. Hallakahveja 

aiotaan jatkaa syksyllä ja panostetaan siihen, että saadaan myös vanhempia 

opiskelijoita mukaan. Syksyllä aiotaan myös kokoustaa useammin ja käsitellä ja 

suunnitella budjetit etukäteen ja kirjata ne pöytäkirjoihin.   

  

B. Työelämä  

- Excursio Tampereen kaupungille toteutui ja oli onnistunut  

- aikataulullisista syistä isompi excursio siirtyi syksylle  

  

C. Toimistopäivystys  

  

-  Päivystimme toimistolla keskiviikkoisin klo 10-14. Toimistoa on pidetty myös muulloin 

auki. Toimisto on elävöitynyt ja tietoisuus kasvanut. Toimiston teevalikoimaa ja sohvaa 

on markkinoitu ahkerasti. Saimme kävijöitä joka keskiviikko ja kokeilu oli todella 

onnistunut. Päivystyksiä tulemme jatkamaan myös syksyllä.  

  

  

D. Talous  

- pikkujoulusauna on maksettu  

- itsepuolustuskurssi on maksettu  

- toimistotarvikekaappeja täydennetty noin 10€/kk  

- tilillä on 6470€  

- aletaan etsiä sponsoreita excursioita varten, jotta nykyinen taloudellinen 

tilanne saadaan pidettyä myös jatkossa  

  

  

6. Hallojen kesätapahtuma  

-  Päätimme, että pidämme säävarauksella kesäpiknikin perjantaina 16.8. Ostamme 

tarjoiluiksi pizzaa ja viiniä. Tapahtuman budjetiksi päätimme n. 150€.  

  

7. Syksyn tapahtumat  

- Kuntamarkkinoilla alumni-ilta johonkin kuppilaan  

- Kiekkoexcu  

- Satakunnan, sekä Helsingin excursiot  

- Kumula yhteistyö  

- Hämeenkadun appro  



- Hallakahvit  

- Alumnisitsit/ Alumnitapahtuma  

- Kuntamarkkinat  

8. Muut esille tulevat asiat  

- Kuntamarkkinat ja Johtajuussymposium ovat syksyllä samaan aikaan joten, selvitetään 

miten saadaan järjestettyä sujuvasti.   

- Sponsoreiden hankinta johtajuussymposiumiin aloitetaan.  

- Hallojen nettisivut kaatuivat huhtikuussa ja syyksi selvisi joidenkin vuosien takainen 

uudistus, joka vaatii domain-välitysfirman jokaiselle nettisivulle. Halloille ei oltu 

hankittu ajoissa välittäjää. Teimme jatkuvan sopimuksen Louhen kanssa, jonka myös 

vuoden 2008 hallitus oli aikanaan palkannut. Heillä oli kilpailukykyinen hinta ja he 

pystyivät hoitamaan asian kuntoon nopealla aikataululla. Sopimus on siis jatkuva, ja 

lasku tulee huhti-toukokuun vaihteessa joka vuosi. Päätämme informoida ensi 

hallituskauden viestintävastaavaa tapahtumista ja ohjeistamme miten näin ei pääse 

tapahtumaan uudelleen.  

  

9. Seuraavan kokouksen ajankohta Sovimme uuden kokouksen tarvittaessa.  

  

10. Kokouksen päättäminen  

Päätämme kokouksen ajassa 13:55.  

 

  

 

 

Tampereella 14.5.2019 

 

 

 

 

_____________________________                                    _____________________________ 

Anni Siirola                                                                                 Emma Andersson 

Puheenjohtaja                                                                            Sihteeri 

 

 

 

 

 

_____________________________                                     _____________________________ 

Aino Laukkanen                                                                          Heidi Huttunen 

Pöytäkirjan tarkastaja                                                                Pöytäkirjan tarkastaja 

 


