HALLAT RY
Kokous
Pöytäkirja 7/21
_______________________________________________________________________________________
Aika

4.5.2021 klo 18

Paikka

Zoom

Osallistujat

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

_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin ajassa 18.06

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 Aleksi Syrjä
4. Esityslistan hyväksyminen
-

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5. TREY:n toiminta-avustushaku
-

Olemme päättäneet hakea toiminta-avustusta. Hakemus täytetään yhdessä kokouksen päätettyä

6. Hallanvaara 2021
-

Keskustelua siitä, että toimikunnan mainostus ei ole sujunut tavoitteiden mukaisesti, vaikka
hakuaikaa pidennettiin. Ilmoittautuneita ei ole, joten hallitus näyttää yksin olevan vastuussa

lehden koonnista. Päätämme pitää zoom-tapahtuman, johon kaikki halukkaat saavat osallistua
ideoimaan Hallanvaaraa. Pistetään tapahtumasta mainostusta laajemmin hallojen someissa.
Pohditaan samalla järjestettäväksi myös vapaamuotoisempaa oleilua zoomin välityksellä, jonka
yhtenä aiheena voisi olla lehtiteemojen ideointi. Keskustelua siitä, että tiedekunnan opettajia voi
pyytää mukaan sitten kun teema on keksitty. Pohdimme myös kuntien edustajien houkuttelua
mukaan kirjoittamaan juttuja. Ehdotuksiksi lehden teemoiksi nousee korona-aika tai hallojen
kuulumiset valmistumisen jälkeen. Nimeksi ehdotettu unelmia ja etätoimistohommia tai
alumneja ja toimistohommia. Päätämme järjestää Hallanvaara-iltaman tiistaina 18.5 klo 18
alkaen. Luodaan tätä varten Facebookiin tapahtuma ja ilmoitus hallojen nettisivuille. Sovimme,
että jokainen hallituksen jäsen ideoi vähintään yhden jutun tai idean lehteä varten.
7. Kannanotto ” Toimiva opintojaksopalautejärjestelmä on koko yliopiston etu”
-

Keskustelua pakollisen palautteen hyvistä ja huonoista puolista ja yleisesti kurssipalautteesta.
Hallituksen mielestä kannanotto ei esittänyt kovin selkeitä tavoitteita asian parantamisen
puolesta. Päätämme vielä perehtyä kannanoton tavoitteisiin ennen päätöstä.

8. Kannanotto ”Viestinnän täytyy tavoittaa kaikki opiskelijat”
-

Päätämme, että Hallat ry allekirjoittaa kannanoton

9. KAKS:in toimeksianto
-

Olivat olleet hallitukseen yhteydessä, että voisiko Hallat ry kerätä kaikkien valtuutettujen tiedot
elokuuhun mennessä. Toimeksiannosta tarjottu 1200 euron palkkiota. Päätämme pyytää
sopimusta kirjallisena, mikäli ehdotukseen suostutaan. Mahdollista saada apuja toimeksiantoon
hallituksen ulkopuoleltakin. Korvauksesta päätetään vielä keskustella, koska aikataulu noin 9000
valtuutetun yhteystietojen keräämiseen on tiukka.

10. Hallojen sometoiminta
-

Excusta saatava eventti ulos mahdollisimman pian. Päätämme olla yhteydessä asiasta JuJu
ry:hyn, koska he ovat luvanneet hoitaa tapahtuman luomisen. Kysytään myös esiintyjien
tarkempia tietoja.

-

Keskustelua hallojen twitter-tunnuksista ja sen aktivoinnista

11. Muut esille nousevat asiat

-

Toukokuun tapahtumista keskustelua. Päätämme jättää suunnitellun ulkoilutapahtuman syksylle,
koska aikataulu on tiukka ja tälle kuulle jo kaksi tapahtumaa tiedossa.

-

Yhdistyksen taloustilanne näyttää hyvältä

12. Kokouksen päättäminen
-

Päätetään kokous ajassa 19.19

Zoomissa 4.5.2021

____________________________________

________________________________________

Katariina Jortikka

Petra Pohjonen

Puheenjohtaja

Sihteeri

____________________________________

________________________________________

Aleksi Syrjä

Ella Laakio

