
HALLAT RY  

Hallituksen kokous  

Pöytäkirja 5/22 

________________________________________________________________________________ 

Aika  13.7.2022 klo 18.00  

Paikka Ravintola Telakka & Zoom  

Osallistujat  Akseli Tiensuu, Petra Pohjonen, Mikaela Jalanne, Anastasiia Antokhina ja Aleksi Syrjä  

_______________________________________________________________________________________  

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattiin ajassa 18.18 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

• Puheenjohtajaksi valittiin Akseli Tiensuu 

• Sihteeriksi valittiin Petra Pohjonen 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anastasiia Antokhina ja Aleksi Syrjä 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Vuosijuhlat 2023, tilannekatsaus 

- Vuosijuhlatiimi kokoontui edellisen kerran 27.6. Tila-asia on ollut vuosijuhlatiimin 

akuutein asia toistaiseksi. Juhlatila varattu Hotelli Tammeriin 11.3.2023. Varainhankinta 

on myös aloitettu. Budjettia pitää hallituksen kesken vielä hioa jatkoa varten. Päätetään 

perustaa vuosijuhlatiimin johtoryhmä jatkon kommunikaatiota varten. 



6. Hallanvaara 2022 

- Hallanvaaran tekoa halutaan jatkaa tänäkin vuonna. Tiimiä pitäisi alkaa perustaa 

elokuussa. Siirretään lopullinen päätöksenteko kuitenkin vielä hieman myöhemmäksi. 

 

7. Elonkorjuu-tapahtuma 

- Keskustelua siitä, millainen tapahtuma on ollut edellisinä vuosina. Yleensä tapahtuma on 

ollut ulkona, mutta pohditaan myös sateen tai huonon sään varalle jonkin ilmaisen tilan 

varaamista. Keskustelua siitä, voisiko tapahtumaa yhdistää toiseen piknik-tilaisuuteen, 

koska alkusyksyn kalenteri on melko täynnä tapahtumia. Alustavasti suunniteltu 

tapahtumaa järjestettäväksi 7.9. Päätetään alkaa mainostaa tapahtumaa elokuun lopulla. 

 

8. Fuksiviikkojen rastikierrokseen osallistuminen 

- 31.8. on suunnitteilla Staabin järjestämä fuksipiknik, johon Hallat myös osallistuu 

omalla rastillaan. Tapahtumassa ovat haalarimerkit myynnissä, koska fuksit voivat 

samalla sovittaa haalareita, ja pientä naposteltavaa tarjolla osallistujilla. Aikatauluna 

olisi, että tapahtuma alkaa klo 17-18 aikaan, tarkoituksena toteuttaa rentoa olemista 

Toistaiseksi ei ole mitään suunniteltua aktiviteettia, mutta sellaista toivotaan 

järjestettävän. Keskustelua mahdollisen aktiviteetin sisällöstä. Pohdimme sitä, että 

kyseessä melko saman tapainen tapahtuma kuin Hallojen elonkorjuu, joten näiden 

kahden tapahtuman sijoittumista toisiinsa nähden tulee miettiä. Kohdeyleisöt voivat 

kuitenkin olla hieman erilaiset, koska Hallojen elonkorjuu suunnattu enemmän 

vanhemmille opiskelijoille.  

 

9. Talouden tila  

- Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ihan hyvä, tilillä rahaa noin 12 500 euroa. 

Avustuksia saatiin hieman odotettua vähemmän. Vappupiknikin ei tarvittu Hallojen 

omia varoja, vaikka tähän oli budjetoitu pieni summa. 

 

10. Muut esille nousevat asiat 

- Toimistopäivystys päätetään aloittaa syyskuussa, mutta rajoitetummin, koska hallitus 

suureksi osaksi estynyt päivystämään työtilanteiden takia. Suunnitellaan, että 

toimistopäivystystä tullaan pitämään syyskuussa kerran viikossa ja lokakuusta alkaen 

taas normaalisti kahdesti viikossa. Suunnitellaan toimistopäivystyksiä ja vuorojakoja 

hallituksen kesken ennakkoon myöhemmin. 



- Käymme läpi Hallojen esittelytekstiä, joka tullaan julkaisemaan uudessa Staabisessa. 

- Pohdinnassa syksylle viestinnän osalta teemaviikkoa Instagramiin, jolloin Pingu-

maskotti kiertää hallituslaisten mukana ja hallitus esittelee muuten yhdistyksen 

toimintaa, opiskeluasioita ja/tai harkkatarinoita. 

- Hallojen nettisivuja haluttaisiin tehdä kaksikieliseksi ja nettisivut ylipäänsä tarvitsisivat 

päivitystä. Jos hallitus ehtii ja osaamista riittää, niin yritetään päivittää sivuja syksyn 

aikana. 

- Luontoretkeä Suolijärvelle voitaisiin suunnitella syyskuun lopulle tai lokakuun alkuun, 

mutta palataan tämän suunnitteluun vielä myöhemmin. Alku syksy olisi hyvä ajankohta 

ulkoilulle. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin ajassa 19.35 

 

 

Tampereella 13.7.2022  

 

____________________________________  ________________________________________  

Akseli Tiensuu    Petra Pohjonen  

Puheenjohtaja     Sihteeri 

  

____________________________________  ________________________________________  

Aleksi Syrjä     Anastasiia Antokhina  

 


