
HALLAT RY 

Hallituksen kokous 

Pöytäkirja 1/22 

_______________________________________________________________________________________ 

Aika 14.1.2022 klo 12.30 

Paikka Tampereen yliopisto, Hallojen toimisto 

Osallistujat Akseli Tiensuu, Aleksi Syrjä, Petra Pohjonen, Markus Rajahalme, Mikaela Jalanne ja 

Anastasiia Antokhina 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattiin ajassa 12.35 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

a. Puheenjohtajaksi valittiin Akseli Tiensuu 

b. Sihteeriksi valittiin Petra Pohjonen 

c. Pöytäkirjan tarkastavat kaikki järjestäytymiskokoukseen osallistuvat 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

5. Vuoden 2022 hallituksen vastuualueiden päättäminen 

- Puheenjohtavaksi on valittu syyskokouksessa Akseli Tiensuu 

- Yrityssuhdevastaavaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Petra Pohjonen 

- Viestintävastaavaksi ja sihteeriksi valittiin Mikaela Jalanne 

- Koulutuspoliittiseksi- ja työelämävastaavaksi valittiin Aleksi Syrjä 



- Tapahtuma-, hyvinvointi- ja tuutorvastaavaksi valittiin Anastasiia Antokhina 

- Talousvastaavaksi valittiin Markus Rajahalme 

6. Alkuvuoden tehtävälistalla olevat asiat 

- Sovimme, että uuden hallituksen jäsenet ottavat yhteyttä aiempiin omien tehtäviensä osaajiin 

perehdytystä varten 

- Puheenjohtaja kertoo Treyn tarjoamista koulutuksista järjestötoimintaan 

- Päätämme hankkia lähtökohtaisesti kaksi pankkikorttia: puheenjohtajalle ja talousvastaavalle 

- Keskustelua hallituskuvien ottamisesta lähiviikkoina, jonka jälkeen voimme tehdä myös 

hallitusesittelyt someen. Hallitusesittelyt toteutetaan Instagramiin ja mahdollisesti Facebookiin 

lyhennetysti. 

- Keskustelua ministerititteleiden (pääministeri, varapääministeri, pääsihteeri ja viestintäministeri, 

talousministeri, bileministeri, tuutorministeri, kopoministeri ja suhdeasiainministeri) ottamisesta 

takaisin käyttöön. Titteleitä voi käyttää epävirallisissa konteksteissa, kuten somessa ilman 

virallisia muutoksia tai maksuja. 

- Ensimmäinen tapahtuma, uusien ilta, voisi olla Passionissa järjestettävä rikosmysteeripähkinä. 

Mikäli koronatilanne ei salli tapahtumaa baarissa, voidaan järjestää jonkinlainen ulko- tai 

etätapahtuma. Ulkotapahtumista vaihtoehtoja voisi olla pulkkailu tai luistelu yhdessä. Sovitaan 

myöhemmin uusi kokous vuoden ensimmäisen tapahtuman suunnittelua varten. 

7. Katsaus vuoden 2022 hallitusvuoteen: Mitä kaikkea on edessä? 

- Vuosijuhlien järjestäminen tulee olemaan iso osa kuluvaa hallitusvuotta. Tätä varten tullaan 

perustamaan vielä erillinen vuosijuhlatiimi. 

- Hallituksen whatsapp-ryhmää voidaan hyödyntää vapaamuotoiseen keskusteluun ja 

ryhmäytymiseen. Toivotaan myös tehtävien vapaata jakamista, jotta kukaan ei uuvu 

kiireisinäkään aikoina ja järjestötoiminta säilyy mukavana. 

- Uusien tapahtuma tullaan järjestämään ensimmäisenä. Puheenjohtaja ehdottaa hallakahvien 

järjestämisestä luopumista, koska kajokahvit ovat hyvin samanlainen tapahtuma. Päätetään 

toistaiseksi luopua hallakahveista. 

- Keväälle pyritään järjestämään yksi excursio, mahdollisesti johonkin lähikuntaan 



- Kevätkokous järjestetään huhti- toukokuussa 

- Urbanum-järjestön kanssa voidaan pohtia järjestettäväksi yhteistä tapahtumaa keväälle 

- Suolijärven kierrosta voidaan pohtia yhteiseksi ulkoilutapahtumaksi. Tähän yhteyteen voidaan 

vuokrata myös saunaa ja järjestää eväitä grillattavaksi. 

- Treyn toiminta-avustushakemuksen täyttö huhtikuussa 

- Hallanvaara-tiimin perustaminen myöhemmin keväällä 

- Ryhmäytyminen hallitukselle pyritään järjestämään pian. Tähän varattu budjetista varoja. 

Tämänhetkinen koronatilanne hieman rajoittaa mahdollisuuksia, joten päätetään siirtää asiasta 

tarkempi käsittely seuraavan kokouksen yhteyteen. 

- Yliopisto sallii tällä hetkellä ainejärjestötilojen aukiolon, joten toimistopäivystyksiä voidaan 

pitää heti alkuvuodesta alkaen. Päätämme aloittaa päivystykset heti ensi viikosta alkaen tiistaisin 

ja torstaihin klo 12-14. 

8. Muut esille nousevat asiat 

- Jäsenrekisterin ylläpitämisestä tulee sopia, koska viime vuonna järjestö sai enemmän uusia 

jäseniä kuin aiemmin 

9. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin ajassa 13.38  

 

Tampereella 14.1.2022 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Akseli Tiensuu   Petra Pohjonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Aleksi Syrjä   Markus Rajahalme 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Mikaela Jalanne  Anastasiia Antokhina 


