HALLAT RY
Hallituksen kokous
Pöytäkirja 2/22
_______________________________________________________________________________________
Aika 17.2.2022 klo 10.00
Paikka Tampereen yliopisto, Hallojen toimisto & Zoom
Osallistujat Akseli Tiensuu, Petra Pohjonen, Mikaela Jalanne, Anastasiia Antokhina, Markus Rajahalme,
Aleksi Syrjä
_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin ajassa 10.13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
•
•
•

Puheenjohtajaksi valittiin Akseli Tiensuu
Sihteeriksi valittiin Mikaela Jalanne
Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Petra Pohjonen ja Anastasiia Antokhina

4. Esityslistan hyväksyminen
-

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
Puheenjohtaja ehdottaa muutosta kohdan 6 ja 7 väliin kohdaksi ”Leffailta”. Halloilla on
leffalippuja käyttämättä.

5. Excursio Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle
-

Toteutetaan yhteistyössä Fiskus ry:n kanssa zoomissa.
Ehdotettu ajankohta torstai 10.3. tai perjantai 18.3.
Sovimme, että torstai 10.3. klo 10 alkaen on hyvä ajankohta.

6. Vuosijuhlatoimikunnan perustaminen
-

Ehdotettiin, että tehdään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa esim. Fiskuksen kanssa
vuosijuhlatoimikuntien osalta. Esim. toinen ainejärjestö auttaa toista ja toinen toista.
Sovimme, että ei vaadita jäsenyyttä vuosijuhlatoimikunnassa toimimiseen.

-

-

Sovimme, että kutsuvieraslippu on luvassa heille, jotka osallistuvat vuosijuhlatoimikuntaan.
Puheenjohtaja on ottaa yhteyttä alumniin, joka tietää Hallojen vuosijuhlien järjestämisestä.
Sovimme, että ensin kokoamme vuosijuhlatoimikunnan suunnitteluryhmän ja tämän lisäksi pitää
sopia työryhmä, jotka työskentelevät vuosijuhlien ajan.
Sovimme, että teemme Forms-lomakkeen (Petra) ja avaamme ilmoittautumisen
vuosijuhlatoimikuntaan. Forms-lomake ja tämän mainostaminen somessa (Mikaela ja
Anastasiia) ja Telegramissa on tarkoitus aloittaa 21.2. Forms-lomakkeessa täytyy muistaa
GDPR-asiat.
Tarkoitus on, että maaliskuussa saadaan vuosijuhlatoimikunnan toiminta käyntiin.

7. Leffailta
-

Halloilla Finnkinon leffalippuja, vanhenevat kesäkuuhun mennessä.
Akseli ehdottaa, että ”Liity nyt Hallojen jäseneksi pääset leffaan ilmaiseksi.” Jäsenmaksu 10e ja
pääset ilmaiseksi elokuviin.
Sovimme, että huhtikuulle suunnitellaan leffailta jäsenistölle.

8. Uusien ilta
-

Ehdotettu ajankohta tiistai 15.3. Tapahtuman nimeksi ehdotettu ”Tutustumisilta”.
Tapahtumapaikaksi päätettiin Bar Passion. Kyseessä pubivisa-tyylinen tapahtuma.
Sovittiin, että heti maaliskuun alkuun tapahtumajulkaisu someissa. Sovittiin, että tapahtuma
jaetaan myös Staabin Facebookissa, jotta tapahtuma tavoittaa myös tulevat Hallat.

9. Seuraava mahdollinen ulkoilutapahtuma
-

Sovimme, että tapahtuma siirretään syksylle, koska keväälle on jo paljon aktiviteetteja/toimintaa.

10. Haalarimerkit
-

Nykyiset haalarimerkit ovat aika vanhoja. Ehdotettu, että haalarimerkkejä uudistetaan.
Sovimme, että otetaan työn alle vuosijuhlamerkki ja perus Hallojen haalarimerkki.
Vuosijuhlamerkki on vujutoimikunnan aiheena.

11. Mahdollinen alumnitapahtuma
-

Asiantuntijuus kunta- ja aluekehittämisessä -kurssin yhteydessä to 7.4. tulossa alumneja
yliopistolle klo 12–15.
Sovimme, että alustavasti selvitämme alumnitapahtuman järjestämistä tämän kurssin merkeissä
tapahtuvan tapaamisen yhteyteen. Esimerkiksi illanviettoa Tampereella, keilailu yms.

12. Hallitussitsit
-

Hallitussitsien päivämäärä ja tapahtumapaikka päätetty. Ma 28.3. Klubi 57. Tapahtumalipun
hinta varmistuu, kun osallistujamäärä selvillä.

13. Hallituksen virkistäytyminen
-

Budjetti 150e eli 25e/hlö.
Sovimme, että menemme Zarilloon syömään ja budjetista jää rahaa muutamaan juomaan.
Sovimme päivämääräksi ma 14.3. ja ajankohdaksi alkuilta.

14. Muut esille nousevat asiat
-

Ei muita esille nousevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätettiin ajassa 11.35

Tampereella 17.2.2022

____________________________________ ________________________________________
Akseli Tiensuu
Puheenjohtaja

Mikaela Jalanne
Sihteeri

____________________________________ ________________________________________
Petra Pohjonen

Anastasiia Antokhina

