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1. Kokouksen avaus 

-  Kokous avattiin ajassa 17.19 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

a. Puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jortikka 

b. Sihteeriksi valittiin Petra Pohjonen 

c. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ella Laakio ja Akseli Tiensuu 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohdaksi 10 talousasiat ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

5. Kevätkokous 

- Hallitukselle on selvinnyt, että joudutaan ottamaan yhteys varatoiminnantarkastajaan, koska 

toiminnantarkastaja on nykyisen työsuhteensa takia estynyt. Koska yhteyttä 

varatoiminnantarkastajaan ei vielä ole niin siirretään kevätkokouksen ajankohdan päätöstä. 

6. Kevään tapahtumat 



Ø Hallakahvit 

- Sovitaan hallakahvit järjestettäväksi keskiviikkona 7.4 klo 12-14. Hallahybridikahvit teemana eli 

keskustelua vapaasti mistä vain aiheesta. 

- Keskustelua LinkedIn- koulutuksen järjestämisestä Kumulan kanssa syyslukukaudelle. Kumula 

on kiinnostunut yhteisen koulutustilaisuuden järjestämisestä. Aihe koulutukselle voidaan keksiä, 

esille nousee muun muassa kuinka jaksaa etätöissä ja hyvinvointi etäaikana. 

7. Hallanvaara 

- Päätetään toimikunnan haun avaamisesta ja sen mainostamisesta. Avataan haku viikolla 14 ja 

laitetaan siitä infoa Hallojen sosiaalisen median kautta samalla viikolla. Päätetään haun jälkeen 

huhtikuun lopussa/toukokuun alussa järjestää asiasta uuden toimikunnan kanssa kokous, jossa 

voidaan alkaa keskustella lehden teemasta ja aiheista. 

8. Kevään excursio 

- Excursio sovittu järjestettäväksi 25.5 klo 14-16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Kysytään jujua mukaan osallistumaan, jotta paikalle saataisiin mahdollisimman monta 

toiminnasta kiinnostunutta. 

9. Sähköinen allekirjoitusohjelma 

- Harkitaan sähköisen allekirjoitusohjelman ostoa helpottamaan toimintaa etäaikana. Voidaan harkita 

yhden tai useamman hallintotieteiden ainejärjestön kanssa yhteistä ostoa, koska käyttäjämäärää ei 

ole rajattu. Lähdetään selvittämään muiden kiinnostusta yhteisostoon. 

10. Talousasiat  

- Kirjanpito ja talousasiat ovat nyt ajan tasalla. Keskustelua siitä, tarvitseeko kevätkokousta varten 

tehdä lisätalousarviota. 

11. Muut esille nousevat asiat 

- Fcg-sopimusta ei vieläkään ole allekirjoitettu 

- Alumnitapahtumaa voisi pohtia syksylle, koska useammalta taholta on osoitettu kiinnostusta 

vanhojen hallojen yhteiselle tapahtumalle. 

12. Kokouksen sulkeminen 

-  Kokous päätettiin ajassa 18.12 
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