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Hallituksen kokous
Pöytäkirja 10/21
_______________________________________________________________________________________
Aika

5.10.2021 klo 16.00

Paikka

Hallojen toimisto, Pinni A

Läsnäolijat

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

_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
-

Kokous avattiin ajassa 16.02

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. Tapahtumat
a. Kiekkoexcu
- Keskustelua siitä, että harkitaan lippujen hankkimista paikalliseen jääkiekko-otteluun
lokakuulle. Selvitetään lippujen saatavuutta toimistolta. Jäsenille voitaisiin myydä lippuja

alennettuun hintaan. 27.10 järjestetään haalarilöylyt, joten voidaan myös harkita lippujen
hankkimista halloille kyseiseen tapahtumaan.
b. Alumnitapahtuma
- Alumnit ovat ilmaisseet kiinnostusta omaan tapahtumaan. Tapahtuma voitaisiin järjestää ennen
pikkujouluja 19.11. Pohditaan vaihtoehdoiksi minigolfia tai keilailua. Päätetään selvittää myös
Kumulalta pikkujoulusponsorointia ja kutsua myös heidät mukaan tapahtumaan. Pidetään
myöhemmin vielä tarkempaa kokousta pikkujouluista.
- Ehdotettu järjestettäväksi leffailtaa, jonka yhteydessä voidaan vuokrata kerhohuone tai hankkia
Finnkinolle lippuja. Leffalippujen määrästä keskustelua, mahdollisuus hankkia lippuja ennakkoon.
Jos hankitaan ennakkoon lippuja, voidaan ylimääräiset arpoa jäsenistölle. Tarkastamme, että
opiskelijan sarjalippu Niagaraan maksaa 32 euroa. Jos osallistujat kartoitetaan ennakkoon, voidaan
myös harkita oman salin vuokrausta. Sopiviksi elokuviksi mietitään Dyyniä tai uutta James Bondia.
Päätetään ostaa sarjalippuja 24 kappaletta maanantaille 1.11 jos tämä käytännössä onnistuu, mutta
päätetään pitää elokuvavalinta vielä avoinna. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Finnkinolle ja tiedustelee
mahdollisuutta varata paikkoja ennakkoon. Myydään lippuja jäsenistölle puolella sarjalipun hinnasta
ja ei-jäsenille sarjalipun hintaan.
- Aiemmin suunniteltu trampoliinipuistotapahtuma peruuntui, mutta suunnitelmat ovat olemassa.
Keskustellaan yleisesti, että vanhoja suunnitelmia voi jatkossa hyödyntää, jos Hallat järjestää uutta
liikuntatapahtumaa.
6. Pikkujoulut
-

19.11 klo 17-01 varattu tila Ratinanlinnasta, mutta varausvahvistusta ei ole vielä saatu,
Tilavuokra on jo maksettu ennakkoon. Päätetään pitää tästä aiheesta vielä erikseen
suunnittelukokous myöhemmin. Päätetään tehdä tapahtumasta eventti someihin mahdollisimman
pian, vielä tämän kuun puolella.

7. Excursio
-

Pohditaan excun järjestämistä Lempäälään tai Kangasalle, joiden kanssa on ollut asiasta puhetta
ennen korona-aikaa. Keskustellaan siitä, jos tapahtuma on mahdollista järjestää paikan päällä

joulukuun alussa. Sovimme, että hallitus on yhteydessä aluksi Lempäälän kuntaan tapahtuman
järjestämiseen liittyen.
-

Akseli Tiensuu poistuu kokouksesta 17.04

8. Yhteistyökoulutus Kumulan kanssa
-

Kerrataan sitä, että olemme aiemmin suunnitelleet yhteiskoulutusta, mutta odotetaan vielä
Kumulan suunnalta vahvistusta ja tarkennusta asiasta. Työnhakukoulutus suunnitteilla.

9. Hallanvaara
-

Projekti etenee suunnitellusti. Haastattelut ja halla-muistot ovat vielä kesken, mutta muut aiheet
ovat jo valmiina. Tarkoitus kokoustaa vielä erikseen lehtitoimikunnan kanssa myöhemmin.

10. Toimistopäivystykset
-

Päätetään aloittaa toimistopäivystykset taas, kun yliopisto purkaa rajoitteita. Sovitaan
viikonpäivät vielä myöhemmin erikseen. Toimistopäivystysten alkuun harkitaan pullapäivää.

11. Muut esille nousevat asiat
-

KAKSin yhteistyösopimus on saapunut postitettuna toimistolle

-

FCG ei ole toimittanut sopimusta

-

Edellisessä kokouksessa päätettiin jäsenkyselyn toteuttamisesta. Laitetaan tämän kuun aikana
kysely jäsenistölle.

12. Kokouksen päättäminen
-

Kokous päätettiin ajassa 17.27

Tampereella 5.10.2021
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