HALLAT RY
Kokous
Pöytäkirja 6/21
_______________________________________________________________________________________
Aika

15.4.2021, klo 17.30

Paikka

Zoom

Osallistujat

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

_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin ajassa 17.32

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
- Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Kevätkokous
-

Kokous sovitaan järjestettäväksi 22.4 klo 18.30. Julkaistaan tapahtuman eventti huomenna.

6. Hallanvaara-toimikunnan perustaminen
-

Lehden perustamista varten perustetaan toimikunta ja hakuaikaa päätettiin jatkaa. Hakuun ei ole
toistaiseksi kukaan vastannut, joten pidennetään aikaa ensi kuulle. Voidaan kuitenkin aloittaa

keväällä ja kesällä jo haastattelut tai muu valmistelutyö, mutta varsinainen lehden teko ja
kokoaminen vasta syksyllä.
7. Kevään tapahtumat
-

Kävimme lyhyesti läpi hallakahvien kulkua. Tapahtuma onnistui, mutta mainontaa tulee jatkossa
kehittää

-

Koulutus Kumulan kanssa suunnitteilla, mutta asia vielä epäselvä. Jäämme odottamaan vastausta
Kumulan suunnalta.

-

Kevään exculle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa pyydetty mukaan JuJu ry.
Selvitetään tarkemmin puhujia vielä ensi kuun alussa.

-

Päätimme, että koronatilanteen ja kiireellisen aikataulun takia Hallat ry ei järjestä tapahtumia
vapun ajalle.

8. Sähköinen allekirjoitusohjelma
-

Muille pikkuainejärjestöille lähetetty viesti asiasta, mutta asia ei ole vielä edennyt. Tietoon tullut
myös mahdollinen ilmainen ohjelma, jota voidaan selvittää.

9. Kevään viestintä
-

Viestintää halutaan kehittää niin, että somessa olisi muutakin kuin tapahtumien mainostusta.
Kesän ajalle ehdotettu harkkatarinoiden jakamista somessa. Päätetään kartoittaa osallistujia
harkkatarinoihin. Yhtenä kevään viestinnän teemana voisi olla hyvinvointi etäopiskelussa.
Sovitaan tämä järjestettäväksi viikolle 18.

10. Muut esille nousevat asiat
-

Keskustelua yhdistyksen taloustilanteesta

-

Hallinnon ja kuntatutkimusten juhlavuoden tapahtumaan voidaan pohtia

-

Kevaa voidaan yrittää lähestyä yhteistyösopimuksen osalta

11. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätettiin ajassa 18.50

Zoomissa 15.4.2021
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Katariina Jortikka

Petra Pohjonen

Puheenjohtaja
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Akseli Tiensuu

Ella Laakio

