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_______________________________________________________________________________________
Aika

22.2.2021 klo 10

Paikka

Zoom

Osallistujat

Katariina Jortikka, Ella Laakio, Petra Pohjonen, Aleksi Syrjä, Akseli Tiensuu ja Iiris Taubert

_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin ajassa 10.02

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen järjestäytyminen
a. Puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jortikka
b. Sihteeriksi valittiin Petra Pohjonen
c. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Akseli Tiensuu ja Aleksi Syrjä
4. Esityslistan hyväksyminen
-

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Talven ja kevään tapahtumia ja ehdotuksia
a. Uusien ilta
-

Uusien ilta suunnitteilla torstaille 11.3 klo 18 alkaen. Tarkemmat yksityiskohdat ja teema ovat
vielä avoinna ja näistä sovitaan myöhemmin. Toiveena järjestää etäpubivisa, jonka yhteydessä

on jotain osallistavaa, esimerkiksi jakaa osallistujia break out huoneisiin, joissa vapaamuotoista
keskustelua ja osallistumista visailuun.
b. Hallakahvit
-

Etätilaisuuden järjestämistä päätetään lähteä selvittämään kajon henkilöstön kanssa keskiviikolle
24.3; 31.3 tai 7.4. Tilaisuudelle on ehdotettu järjestettäväksi jotakin teemaa osallistujien paikalle
houkuttelemiseksi ja keskustelun herättämiseksi.

Iiris Taubert, Hallojen järjestökummi TREY:ltä liittyy kokoukseen 10.05 ja pitää esittelyn
järjestökummin tarkoituksesta ja toiminnasta. Iiris poistuu kokouksesta 10.25.
c. Kevään ekskursio
-

Keväälle lähdetään selvittämään ekskursiokohdetta. Mahdollisia vaihtoehto voisivat olla ELYkeskus, AVI tai Lahden ympäristöpääkaupunkiin liittyvä toiminta. Seuraavaa kokousta varten
päätetään alkaa selvittämään tarkkaa kohdetta yhteydenottoja varten.

6. Yhteistyö – tilannekuva
-

Aiemmin lähetettyihin yhteydenottoihin ei ole toistaiseksi saatu vastauksia. Mietitään uudelleen
hinnastoa ja lähiviikkoina lähestytään potentiaalisia yhteistyökumppaneita uusilla viesteillä.

7. Some ja viestintä
-

Keskustellaan aktiivisemmasta Hallojen somealustojen hyödyntämisestä jatkossa. Pyrkimyksenä
lisätä viestintää jäsenistölle muihinkin kuin järjestettäviin tapahtumiin liittyen.

8. Hallanvaara
-

Lehteen päätetään hakea kevätlukukauden aikana toimikuntaa ja aloittaa ideointia teemasta ja
aiheista.

9. Muut esille nousevat asiat
-

Sovitaan uudesta hallituksen kokouksesta 8.3 klo 12 tulevien tapahtumien yksityiskohtien
sopimiseen. Seuraavaa kokousta varten selvitetään aihe hallakahveille, ekskursiolle tahot, joihin
vierailu haluttaisiin järjestää, pohditaan Hallanvaaran teemoja sekä katsotaan uusien illan
toteuttamista käytännössä.

-

Työharjoitteluinfo yhteistyössä Kumulan kanssa järjestettiin viime viikolla 15.2. Tilaisuus oli
onnistunut ja sujui hyvin.

-

Puheenjohtajalla ja talousvastaavalla on sovittuna pankin kanssa tapaaminen pankkitunnuksiin
liittyen, jotta saadaan tili hallituksen käyttöön.

-

Edellisten hallitusjäsenten tulisi palauttaa toimiston avaimet. Nykyinen hallitus voi sitten noutaa
avaimet tarpeen tullen, kun tiedot on välitetty yliopistolle.

10. Kokouksen päättäminen
-

kokous päätettiin 11.22

Zoomissa 22.2.2021

____________________________________

________________________________________

Katariina Jortikka

Petra Pohjonen

Puheenjohtaja

Sihteeri

____________________________________

________________________________________

Akseli Tiensuu

Aleksi Syrjä

