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                     Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 

 

Aika: 9.12. klo 16.00 

 

Paikka: Hallojen toimisto 

 

Läsnäolijat:  

Anni Siirola 

Aino Laukkanen 

Heidi Huttunen 

Henna Koskelainen 

Emma Andersson 

 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Avasimme kokouksen ajassa 16.02. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Siirola, sihteeriksi Emma Andersson ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi Henna Koskelainen ja Heidi Huttunen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Aino Laukkanen ehdotti, että lisäämme esityslistan kohtaan 5 kohdan g “talouskatsaus”. 

Päätös: Ainon ehdotus hyväksyttiin ja näin myös esityslista hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. 

 

5. Yhteenveto loppuvuoden tapahtumista 



a. Linked-in koulutus 

• Tapahtuma oli onnistunut, mutta osallistujia olisi voinut olla enemmän. 

b. Halibernit 

• Kuluja 20€. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Järjestämme jatkossakin 

poikkitieteellisiä tapahtumia. 

c. Hallakahvit 

• Onnistunut konsepti, joka lähti syksyllä hyvin käyntiin. Tapahtumassa on 

saatu hyvin rakennettua yhteisöllisyyttä. 

d. Pikkujoulut 

• Järjestelyt onnistuivat hyvin ja saimme paljon väkeä paikalle. Samana iltana 

järjestetty alumni-illallinen lisäsi pikkujoulujen suosiota, joten ensi vuonna 

voisi kartoittaa jos saman tilaisuuden voisi järjestää uudelleen. Näimme että 

tilaisuuteen oli osallistumassa paljon porukkaa, joten vastasimme tähän 

lisäämällä tilaisuuden resursseja. Näin ylitimme budjetin 100€. 

e. Päivystys 

• Päivystykset koetaan yhdeksi tämän vuoden menestyksen avaimista. 

Päivystyksiin osallistui runsaasti väkeä ja ne lisäsivät yhteisöllisyyttä 

merkittävästi. 

f. Hallituksen Instagram- esittelyt 

• Saimme esittelyistä paljon positiivista palautetta. 

g. Talouskatsaus 

• Kävimme läpi loppuvuoden taloustilannetta. Sopimus- ja laskutusasiat alkavat 

olla tämän vuoden osalta hoidettuina. Keskustelimme talouden 

kehityskohteista ensi vuodelle. 

 

6. Edustus alumni-illallisella 



Aino Laukkanen esitti Anni Siirolalle maksettavaksi korvauksen kuluista, jotka tulivat 

alumni-illalliselle osallistumisesta Hallojen puheenjohtajan roolissa. Korvaus on 90€. 

Päätös: Hyväksyimme ehdotuksen. Hallat korvaavat Annille 90€. 

 

7. Varainhankinta 

Keskustelimme mahdollisuuksista ensi vuoden varainhankinnan suhteen. Kävimme läpi 

yhteistyökumppaneitamme ja pohdimme mahdollisia uusia tahoja, joiden kanssa voisi 

tehdä sopimuksen.  

Kävimme läpi Kuntarekryn kanssa tehdyn sopimuksen. 

 

8. Uuden hallituksen perehdyttäminen 

Järjestämme alkuvuodesta perehdytyksen uudelle hallitukselle, heti heidän 

järjestäydyttyään. Laadimme jokainen omille pesteillemme perehdyttämismateriaalit. 

Annamme kaikki materiaalit tikulla seuraavalle hallitukselle, jotta kaikki tärkeä 

informaatio on heti heidän saatavillaan ja turvassa yhdessä paikassa. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esiin tulevia asioita. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Vuoden 2020 hallitus järjestäytyy tammikuun alussa. Kokouksen tarkempi ajankohta 

sovitaan myöhemmin. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Päätimme kokouksen ajassa 17.16. 

 

 

 



 

 

 

Tampereella 9.12.2019 

 

 

 

________________________                                  _________________________ 

Anni Siirola                                                                 Emma Andersson 
Puheenjohtaja                                                            Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                 __________________________ 

Henna Koskelainen                                                  Heidi Huttunen 

Pöytäkirjan tarkastaja                                               Pöytäkirjan tarkastaja 
 

 

 

 

 


