
HALLAT RY  

Hallituksen kokous  

Pöytäkirja 6/22 

_______________________________________________________________________________________  

Aika  22.8.2022 klo 16.30  

Paikka  Zoom  

Osallistujat  Akseli Tiensuu, Petra Pohjonen, Aleksi Syrjä, Markus Rajahalme, Anastasiia Antokhina 

_______________________________________________________________________________________  

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattiin ajassa 16.35 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Ehdotetaan lisättäväksi esityslistaan pienjärjestöjen alumnitapahtuma kohdaksi 7. Hyväksytään 

muutos ja esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Kokouksen järjestäytyminen 

 

• Puheenjohtajaksi valittiin Akseli Tiensuu 

• Sihteeriksi valittiin Petra Pohjonen 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anastasiia Antokhina ja Markus Rajahalme 

 

5. Elonkorjuu-tapahtuma 

- Pohja tapahtumalle on tehty ja se on valmiina julkaistavaksi. Tapahtuma on sovittu 

järjestettäväksi keskiviikkona 7.9.2022 klo 17.30 Sorsapuistossa. Keskustelua tapahtuman 

kulusta ja mahdollisesta ohjelmasta. Suunnitellaan ruokatarjoilua, mutta tehdään ruokatilaus 

vasta tapahtuman aikana, kun tiedetään tarkka osallistujamäärä. Budjettia tapahtumalle varattu 

110 euroa. Päätetään julkaista tapahtuman ilmoitus Facebookiin tällä viikolla tai viimeistään ensi 

viikon alussa. 

 

6. Fuksipiknik ja siihen liittyvä arvonta 

- Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 31.8.2022 klo 17.30. Hallitukselta tarvitaan paikalle 

edustus ja haalarimerkkejä myyntiin. Päätetään järjestää Hallojen pisteelle jotain pientä ohjelmaa 

ja arvonta. Keskustelua arvonnan käytännön järjestelyistä ja palkinnoista. 

 



7. Pienainejärjestöjen alumnitapahtuma 

- Tiedossa alumnipaneeli, joka on suunnattu nuoremmille opiskelijoille. Suunnittelupalaveri 

tapahtumalle tiedossa viikolla 36. Tapahtuma suunniteltu järjestettäväksi 11.10.2022. Halloja on 

pyydetty jakamaan someissaan ilmoittautumislomaketta, jolla etsitään tapahtumaan panelisteja.  

 

8. Hallanvaara 2022 

- Keskustelua hallituksen halukkuudesta jatkaa projektia tänä vuonna. Yleisenä toiveena on jatkaa 

lehden julkaisua. Päätetään lähteä selvittämään jäsenistön halukkuutta osallistua projektiin. 

Julkaistaan ensi viikolla forms-lomake halukkaiden osallistujien selvittämistä varten. 

 

9. Toimistopäivystys 

- Päätetään aloittaa toimistopäivystykset taas syyslukukaudelle, mutta ainakin alkuun hieman 

kevennettynä hallituksen jäsenten haastavien työtilanteiden takia. Toimistopäivystys pidetään 

keskiviikkoisin 31.8. alkaen klo 12-14. 

 

10. Talouden tila  

- Talouden tila on hyvä, kuluja ollut vähän ja varoja vielä käytettävissä. 

 

Anastasiia Antokhina poistuu kokouksesta 17.35 

 

11. Muut esille nousevat asiat 

- Spatikka järjestämässä syksyllä excursiota FCG:lle ja he ovat tiedustelleet hallojen halukkuutta 

osallistua. Päätetään selvittää vielä tapahtumien yksityiskohtia. 

- Vihdin talousjohtaja ollut yhteydessä mahdollisesta excursiosta tai muusta yhteistapahtumasta 

hallojen kanssa. Kun tiedot tarkentuvat, selvitellään tapahtuman kuluja ja mahdollisuutta 

osallistua. 

- Järjestöä lähestytty logopaita-asialla. Selvitetään mahdollisia kustannuksia, jos tilausta päätetään 

tehdä. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin ajassa 17.42 

 

 

Tampereella 22.8.2022 

 

____________________________________  ________________________________________  

Akseli Tiensuu    Petra Pohjonen  

Puheenjohtaja     Sihteeri 

  

____________________________________  ________________________________________  

Markus Rajahalme   Anastasiia Antokhina  


