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1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattiin ajassa 17.14 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokous 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 

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

5. Syksyn toiminta ja rajoitukset 

- Pohdimme ensimmäisen periodin rajoituksia ja hallojen toimintaa. Toimistopäivystystä ei koeta 

järkeväksi aloittaa, koska yliopiston linjauksen mukaan lähiopetusta ei järjestetä. 

- Harkitaan vielä jatkossa ulkotapahtumaa, joiden suhteen rajoitukset ovat vapaammat 

6. Hallanvaara 



- Haastateltavia ei ole vielä löydetty. Tätä varten ja tilannekatsauksen tekemiseksi päätetään 

järjestää vielä erillinen kokous lehtitoimikunnan kanssa. 

7. Syksyn tapahtumat 

➢ Elonkerjuupiknik 

- Pohdimme, järjestetäänkö syksyn aikana perinteinen piknik vai jonkinlainen ulkoilutapahtuma. 

Jäsenistöltä on tullut pyyntö urheilutapahtumasta, joten tätä harkitaan piknikin tilalle. Yhtenä 

vaihtoehtona aktiviteetille retki Hervannan Suolijärvellä, jonka yhteyteen voisi hankkia eväitä 

tarjottavaksi osallistujille. Niihamalla kota, jota voisi hyödyntää tarjottavien suhteen. Paikka 

tarjoaa myös valmiita paketteja eväiden osalta. Päätetään järjestää tapahtuma Niihaman 

luontopolulle keskiviikkona 22.9 klo 18 alkaen. Selvitämme rahoitusta vielä tarjottaviin ja 

luodaan tapahtumalle eventti ensi viikolla. 

➢ Hallakahvit 

- Henna Paananen luvannut kysellä opettajien aikatauluista, mutta asiasta ei ole vielä kuulunut. 

Jäsenistöltä tullut toive, että tapahtuma järjestetään klo 11-13, jotta työssäkäyvät voivat 

halutessaan osallistua lounastauolla. Jatketaan selvittelyä aikataulujen suhteen. 

➢ Alumnitapahtuma 

- Alumneille harkinnassa omaa tilaisuutta kokoontua. Sopiva ajankohta voisi olla joku syksyinen 

perjantai. Päätetään selvittää alumnien halukkuutta osallistua tämänlaiseen tapahtumaan. 

➢ Koulutus Kumulan kanssa 

- LinkedIn-koulutusta suunnitellaan marras-joulukuulle. Mahdollisuutta voidaan selvittää samalla, 

kun tiedustellaan ulkoilutapahtuman tarjoiluja Kumulan kanssa. 

➢ Excua marraskuulle 

- Lokakuulle ei toistaiseksi ole tiedossa tapahtumia, joten pohditaan mahdollisuutta uudelle 

etäexculle. Päätetään seuraavaa hallituksen kokousta varten pohtia mahdollisia kohteita. 

8. Maisterifuksit 

- Hallat on saanut kaksi uutta maisterifuksia, joille perustettu yhteinen WhatsApp-ryhmä. 

Pyydetään maisterifukseja osallistumaan hallojen tapahtumiin ja mahdollisesti heille voidaan 

järjestää oma tapahtuma. 



9. Syksyn viestintä 

- Harkkatarinoita suunniteltiin kesän alussa, mutta tämä asia ei ole edennyt 

➢ Mahdollinen jäsenkysely 

- Voisi ajoittaa lokakuun alkupuolelle tai syyskuun loppuun. Aletaan jatkossa valmistella kyselyä. 

- Hallitus voisi järjestää omat esittelypäivänsä Instagramissa, jossa jokainen voi kertoa itsestään, 

töistään, opinnoistaan tai haluamistaan aiheista. Palataan aiheiden tarkempaan valintaan 

myöhemmin. 

- Laitetaan mainos Finland works online- rekrymessuista syyskuun aikana 

- Keskustelua siitä, että yhdenvertaisuudesta ja häirinnästä voidaan jakaa tietoa myös hallojen 

viestinnän kautta ja tukea tällä hallojen työtä yhdenvertaisuuden puolesta järjestötoiminnassa. 

Esimerkiksi treyn materiaaleja aiheesta voisi jakaa. 

10. Taloustilanne 

- Yhdistyksen taloustilanne sama kuin aiemmin. Kaikki talousasiat ovat kunnossa. KAKSin 

palkkio tulossa vasta kun toimeksianto on kokonaan suoritettuna. Hallituksella jäljellä 

hyvinvointibudjettia 16 euroa. 

- Uusia jäseniä kolme, joilta saatu jäsenmaksut. 

11. Muut esille nousevat asiat 

- Yhdistysinfo järjestetään 13.9. johon hallat osallistuu. Puheenjohtaja ja viestintävastaava 

pääsevät osallistumaan hallojen edustajina. 

- Kastajaisrasti 17.9 noin klo 13, johon ainakin osa hallituksesta osallistuu 

- Pöytäkirjat hallituksen kokouksista saatava nettisivuille 

- FCG-sopimusta ei vieläkään saatu, joten yritystä pitää taas kontaktoida uudelleen 

- Hallintoakatemiaa voidaan lähestyä uudelleen yhteistyön osalta 

12. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin ajassa 18.40 

 

 



Zoomissa 30.9.2021 

 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Katariina Jortikka   Petra Pohjonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Akseli Tiensuu   Ella Laakio 

 


