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Nautintoa näköalapaikalla
”Cui semper dederis, ubi neges,
rapere imperes.
Jos sanot ei sellaiselle, joka on aina tottunut
saamaan, on se kuin kehottaisit häntä ottamaan väkisin.”
Publilius Syrus

me tarjoaa juuri tänä vuonna historialliselle
akselille sijoitettuna mahtavan näköalapaikan kuntakentän muutokseen puhumattakaan siitä, minkälainen kunniatehtävä tämä
on. Täytettävänä eivät kuitenkaan ole ihan
pienet piikkikorot/pikkukengät, sillä Halloja on viime vuosina johdettu taidolla ja
kaukokatseisesti, ja juhlavuoden tulisi olla
aivan erityinen.
Haasteita on tullut ja tulee vastaan, mutta
uskoni Halloihin on vahva. Loppujen lopuksi olen havainnut, että vaikka puheenjohtaminen onkin mielipidevaikuttamista, jää
tässä järjestössä varsinaiseksi tehtäväksi
ihmisten johtaminen. Tämän mahdollistavat fiksut ja humoristiset, uusia ideoita
täynnä olevat toimijat, joiden kanssa työskentely on lähinnä kuuntelua, johdattelua
sekä olennaisten asioiden poimimista. Upea
hallitus!
Toivon, että pystyn jotenkin vuoteni aikana
yltämään siihen, että antaisin Hallat ry:lle
yhtä paljon kuin se varmasti antaa minulle.

K

ohottakaa maljat ja virittäkää äänenne, sillä kunnallisalan opiskelijoiden
kunniakas ainejärjestö Hallat ry
täyttää 80 vuotta! Kaikki me osalliset saamme nauttia ennennäkemättömästä juhlahumusta ja iloita yhdessä suunnattomasta
merkkipaalusta. Omassa pestissäni Hallojen
pääministerinä en voi kuin nöyrtyä olemaan
kiitollinen tästä upeasta tilaisuudesta.
Oma järjestötaustani sijoittuu Suomen Lukiolaisten Liittoon ja erityisesti sen Varsinais-Suomen piiriin, jonka puheenjohtajana
toimin vuonna 2006. Suoraan lukiosta yliopistoon tulleena ja nyt toisen vuoden opiskelijana olenkin sekä noviisi että konkari.
Kokemukseni Halloista, yliopistomaailmasta ja ennen kaikkea itse elämästä ovat vielä
vajavaisia, sekä yritykseni opiskella uutta
haparoivia, mutta uteliaita, kuten ihmistä
metsätiellä pelästyneen kauriin liikehdintä.
Hallojen puheenjohtajuus ei olisi voinut sattua parempaan aikaan omalle kohdalleni.
Viriilin seniorin ikään ehtinyt ainejärjestöm-

”Benignus etiam causam dandi cogitat.
Kyllä antelias antamiseen syyn keksii.”
Publilius Syrus
Maria Teikari
Pääministeri (puheenjohtaja)
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Stallat - luonnon kutsu
romahdutti unelman?
Edellisessä
numerossamme
uutisoimme siitä, kuinka kaksi
yliopiston mahtavinta ainejärjestöä, Hallat ja Staabi olivat
yhdistymässä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mitä kulissien
takana oikein kähmittiin? Hallanvaara paljastaa kaiken - raadollisimmillaan!

vinkaan kauaa aikaa. Nyt saamme kurkistaa
rautaesiripun taakse ja pääsemme aitiopaikalle parin viime kuukauden tapahtumista.

Kuten moni jo edellisestä Pulitzer-palkinnon voittaneesta Hallanvaara-lehdestä luki, Stallojen yhdistymisen
piti konkretisoitua tammikuussa ja huhtikuussa oli suunnitelmissa viettää Stallojen
ensimmäisiä vuosijuhlia. Kuitenkin jo joulukuussa alkoi kasaantua ongelmia monelta
eri taholta, jotka ilmeisesti aiheuttivat erään
koalition synnyn. Nykyinen puheenjohtaja Maria Teikari kertoo tilanteesta, jonka hän kohtasi
allekirjoittaneen
kanssa joulukuussa.
– Eihän siinä
mitään
voinut
sitten tehdä! Kun asioita
yritetään laittaa
liikkeelle niin vastataan sellaista ympäripyöreää kattilaa. Kyllä meillä Porissa asiat
olisi hoidettu aivan toisella tavalla, tuhisee
nti Teikari etsiessään käsilaukustaan tupakansytytintä.
Hän viittaa ennen perioditaukoa tapahtuneeseen
insidenttiin,
”Kyllä meillä
jolloin Seinänkaato-operaaPorissa asiat olisi
tiota
vietiin
hoidettu aivan
eteenpäin. Yliopiston virastoisella tavalla!”
tomestarit olivat erityisesti
Maria Teikari
Hallojen puheenjohtaja
puheenjoh-
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Kylmä sota riehuu yliopistolla kun kaksi
mahtavinta ainejärjestöämme ovat yrittäneet lyöttäytyä yhteen jo vuoden ajan. Useat
ovat pohtineet mikä sai tämän mahtavan liitoksen ensiaskeleet pysähtymään ja mihin
tämä sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta lopulta
kariutui. Nyt otamme asiasta selvää!
Aluksi kaikki vaikutti hyvältä ja YYA-sopimuksen kaltainen julistus raikui käytävillä.
Molemminpuolinen into uudesta ainejärjestöstä ja uusista haasteista kutitteli niin
puheenjohtajien kuin rivijäsentenkin vatsanpohjia monen jännittävän kuukauden
ajan. Monet miettivät tulevia häikäilemättömän yybereitä bileitä ja toiset taas pohtivat
uuden ainejärjestön mahdollisia koulutuspoliittisia saavutuksia tiedekunnassa. Oli
kiinnostuksen kohteena sitten toimistojen
pullavastaavat tai hallopedi-ehdokkaat,
kaikki odottivat tätä liitosta kuin Euraasia
Intian mannerlaattaa. Kuitenkin jotain odottamatonta tapahtui ja siitä ei ole edes ko-
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den

reiden kanssa asioiminen tuli lähes mahdottomaksi joulun aikaan kun kaikki olivat
laatikoiden ja lasimestarisillin kimpussa
Vampulassa. Lisäksi he kaarrellen pyysivät
ottamaan yhteyden tiedekuntaan.
– Jokainen itseään arvostava opiskelija tietää mitä siitä seuraisi!, jatkaa nti Teikari tällä kertaa punainen Marlboro huulillaan.
Onko siis Kristuksemme syntymäpäivä todellakin Stallojen tyrehtymisen
perimmäinen syy?
Eikö virastomestarikaan
s a a
viettää
joulua?

joulu
sattui
raatio oli loistava
juuri samaan
aikaan, joten
keino parastaa
he pystyivät
ainejärjestöjen
naamioimaan
yhteishenkeä.”
aikeensa
tekaistun jouAnna Kultala
luilon taakse.
Staabin toimitusvastaava
– On se hävytöntä
miten
joulun sanomaa noin käytetään hyväksi!,
raivoaa nimeämätön Staabin edustaja.
Kuten jo olemme huomanneet ovat jouluperinteet varsin tärkeitä erityisesti hallintotieteilijöille, joten moni onkin tästä varsin tulistunut. Virastomestarit taas kiistävät koko

!
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U
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onneksi

”Seinänkaato-ope-

tajamme murheenkryyninä. Virastomesta-

Kun muu Suomi
katsoi YouTubesta The

Joulukalenterin jaksoja, ovat perimätiedon mukaan virastomestarit kokoontuneet salaiseen palaveriin, jossa he ilmeisesti
suunnittelivat yliopiston kaappaamista.
Näistä salaisista hankkeista pääsi Hallojen
toimistoministeri Joonas Yliluoma selville
kun hän todistetusti siivosi vanhoja arkistokaappeja. Kaappipölyn tahraama ministeri
soluttautui mappirivistöön ja jäi vakoilemaan kuin James Bond konsanaan. Hra Yliluoma kertoi myöhemmin kokemuksistaan
ja paljasti virastomestareiden hankkeista.
– Yliopiston kaappaaminen koskisi erityisesti Pinni A –rakennuksen alimpia kerroksia, joten Stallojen Seinänkaato-operaatio
oli siksi erittäin pahana uhkana virastomestareille, selventää hra Yliluoma.
Koska Stallojen yhdistyminen olisi kulminoitunut seinänkaatamiseen toimistojen väliltä ja sen symboliikka oli välttämätön, on
vaikea edes kuvitella miten yhdistyminen
ilman sitä olisi onnistunut. Virastomestarei-

Pääministeri Maria Teikarilla ei tässä kuvassa ole Marlboro-sätkää hampaissaan.
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Suora yhteydenotto virastomestareihin kertoo koko totuuden. Nöyrä

tapahtuneen ja kieltävät huhut yliopiston
kaappaamisesta. Kuitenkin jokin kolkuttaa
opiskelijan omatuntoa ja käskee ottamaan
asiasta selvää.

ääni Nokia E51:ssä paljastuu virastomestari
Pasi L:ksi (nimi muutettu) joka myöntää heti
tapahtuneen ja on asiasta hyvin pahoillaan.
Stallojen yhteiset univormut oli– Onhan se totta, että me noita kahvilan flikvat tilattuna jo tasan puoli vuotta sitten
koja ollaan vähän kosiskeltu meidän virre– tummanharmaana punaisin tehostuksin
jen pikkujouluihin joka vuosi, mutta eihän
– ja kaikki odottivat iloisina uutta kolmatta
ne tuu kun on noi Itellan miehetkin ravaavaltakuntaa, jolla mekastaa. Ainejärjestöjen
massa yliopistolla, toteaa ”virre-Pasi”.
toimistojen keskellä sojottava seinä oli kuin
Yliopiston käytävillä siis lentelivät Amorin
Berliinin muuri erottaen järnuolet, jotka eivät löytäneet
jestöt toisistaan.
kohdettaan ja sijaiskärsijäk”Onhan se totta,
– Seinänkaato-operaatio oli
si jouduimme me, Hallojen
että me noita kahsiksi aivan loistava keino paja Staabin opiskelijat.
rantaa myös ainejärjestöjen
vilan flikkoja ollaan Virastomestari Pasi L. taryhteishenkeä ja tutustuttaa
kentaa vielä, ettei Seinänvähän kosiskeltu..”
ihmiset toisiinsa, kommentoi
kaato-operaation olisi pinykyinen Staabin toimitustänyt keskeytyä, vaan jopa
Pasi L. (nimi muutettu)
vastaava Anna Kultala.
virastomestaritkin
pitävät
Pinni A:n virastomestari
Koko haave kuitenkin kariusitä hyvänä ideana.
tui yhtä nopeasti kuin Ope– Se oli vaan se joulun huuraatio Barbarossa. Saimme tietää virastoma mikä sai meidänkin päät ihan sekaisin,
mestareiden vehkeilystä, puheenjohtaja nti
toteaa ”virre-Pasi”.
Teikarin ja pääsihteeri Kuusiston aloitteesta
Pasi L. kertoo vielä koko suunnitelman likaiSeinänkaato-operaatiolle sekä toimistovasset yksityiskohdat kahvikupposen ääressä
taava hra Yliluoman vakoiluharrastuksesta.
seuraavana maanantaina.
Ainoana johtolankana tällä hetkellä ovat vi– Meidän piti kaivaa tunneli niiden teidän
rastot, kaiken pahan ruumiillistumat.
toimistojen vierestä sinne kahvilaan ja kaapata flikat pikkujouluihin. Oltiin tehty oiOttakaamme siis asiasta selvää. Hallojen vikeen joulumenuu tonne Vampulaan, sanoo
hikoira Yliluoma on saalistanut johtolankosalanimi Pasi L. juhlamokkaa hörppien. Toija virastomestareiden Pyhissä Huoneissa ja
mitus huomauttaa, että Saija Varjus on ehkä
raportoi salaisen toimituksen salaisessa kokotoisin Vampulasta.
kouksessa salaisena päivänä ravintola Passionissa, että virastomestareiden vehkeilyn
Juveneksen Café Pinnin henkilökunta on
takana onkin kauna Juveneksen kahvilahensaanut tiedotteen tapahtuneesta ja ilmoitkilökunnalle. Toimitus on myös yhtä äimän
tanut
virastomestareille
osallistuvansa
käkenä siitä, onko koko upea ainejärjestömielellään tuleviin pikkujouluihin. Myös
hankkeemme tuhoutunut vanhan kärhämän
toimitus on saanut kuulla, että kahvilatyönvuoksi?!
tekijät ovat olleet ihmeissään miksei heitä
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ole aiemmin pyydetty mukaan. Seuraavana
jouluna rauha on siis toivottavasti maassa
ja virastomestareiden pikkujoulut niittävät
mainetta ja kunniaa, samoin kuin Tampereen yliopiston mahtavin ainejärjestö.
– Tämän ei kuitenkaan tarvitse jäädä tähän,
lisää kunnallistalouden ensimmäisen vuoden opiskelija Jesse Marola.
Hallintotieteiden ylioppilas Marola viittaa

virastomestareiden romantiikan nälkään ja
erityisesti sen ruokkimiseen. Lukijat saavat
itse pohtia kenet Hra Marola on kuvitellut
sopivan virkaan, mutta feminiinisen lisäyksen jälkeen virastomestareiden pikkujoulut
ovat varmasti koko yliopiston suosituimmat.
Toimittaja Janika Kuusisto
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Hallinto- ja kuntaministerin
tervehdys juhlivalle ainejärjestölle

H

yvät kunnallisalan
opiskelijat,
olette
valinneet
mielenkiintoisen
opiskelualan.
Kunnallishallinto on muutosten keskiössä ikääntymisen ja
globalisaation kiihtyessä.

Paikallisidentiteetin kannalta on tärkeää, että kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa oman alueensa elämään
ja kehitykseen. Lähidemokratiaa pitää vahvistaa yhteisöllisyyttä
tukemalla.
Ajatuspaja e2:n tutkimuksen Kunnallinen vai kunnollinen kansanvalta mukaan
tehokas
tapauskohtainen
vaikuttaminen ja poliittinen
vapaa-ajantoiminta kiinnostaisivat kuntalaisia nykyistä
enemmän, jos oikeat kanavat vain löytyisivät.

Uusiin haasteisiin pyritään valtiovallan puolelta
vastaamaan muun muassa
kunta- ja palvelurakenneuudistuksella, jonka tarkoituksena on turvata palveluiden laatu ja
saatavuus tasapuolisesti koko maassa myös
tulevaisuudessa. Rinnalla kulkee jatkuva
debatti kuntademokratian tulevaisuudesta.

Onkin pohdittava, miten kunnallista päätöksentekoa saadaan muutosten keskellä
entistä lähemmäs kansalaisia sekä miten
kansalaisten perusvalmiudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen taataan myös jatkossa.
Olennaista on eri tahojen, niin puolueiden,
kansalaisjärjestöjen, virkamiesten, yliopistojen kuin tutkimuslaitostenkin, yhteistyö.

Vaikka kunnat ovat erilaisia, kunnallishallinnon ydin on yhteinen. Kunnat ovat lähiyhteisöjä ja paikallisen identiteetin perusta.
Tästä kumpuaa parhaimmillaan kehittämisvoimaa, jota eivät mitkään rakenteet tai
raha korvaa. Kunnat vastaavat itsehallintonsa puitteissa laajasti siitä, että ihmisten on
turvallista ja viihtyisää olla, asua ja tehdä
työtä.

Tämän ideoimisessa ja konkretisoimisessa
teillä tulevina tutkijoina, virkamiehinä, kuntapäättäjinä ja johtajina on keskeinen rooli.
Vaalikaa 80-vuotista perinnettänne samalla
ennakkoluulottomuudella kuin tähänkin
saakka.
Intoa opiskeluun!

Kunnallishallinnollamme on ollut ja tulee
olemaan ratkaiseva vaikutus maamme demokratian kehitykselle. Viime vuosina huolta on herättänyt laskeva äänestysvilkkaus,
joka olisikin korkea aika kääntää nousuun.
Kunnallisvaaleilla on väliä ja kunnissa riittää päätettävää arjen tärkeistä asioista jatkossakin.

Valtiovarainministeriössä 13.3.2008
Mari Kiviniemi
Hallinto- ja kuntaministeri
Helsingin kaupunginvaltuutettu
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Rehtorin tervehdys
juhlivalle ainejärjestölle

K

ymmenen vuotta
sitten minua pyydettiin puhumaan
Hallojen 70-vuotisjuhlassa. Ohjeeksi annettiin puhua yliopiston tilasta ja ilmassa liikkuvista suurista
ajatuksista. Sanoin silloin,
että Tampereen yliopisto
on kiinnostunut ihmisestä ja yhteiskunnasta, jossa ihmisen olisi parempi
elää. Tällainen painotus
ei välttämättä silloin sopinut teknologian nimeen vannovaan tietoyhteiskuntaan eikä sovi nytkään globaalia kilpailukykyä hokevaan retoriikkaan, mutta se
sopii yhä Tampereen yliopiston eetokseen
ja rooliin yliopistokentässämme.
Hallat yliopiston vanhimpana ainejärjestönä edustaa hienosti Tampereen yliopiston
ominta perintöä ja kehityshistoriaa. Viljo
Rasila toteaa Yhteiskunnallisen korkeakoulun historiaa käsittelevän teoksensa
loppusanoissa, että ”YKK jätti uuden, suomalaisissa oloissa omalaatuisen yliopiston,
jossa akateeminen opintie oli avarampi
kuin muualla, jossa puhtaasti ammatilliset
opinnot viihtyivät puhtaasti tieteellisen perustutkimuksen rinnalla ja jossa oli muista
yliopistoista poikkeavia oppiaineita ja tutkintoja”.

distuksen jälkeen sijoitettu
useampaan laitokseen. Toisaalta muutos kertoo yksityisen ja julkisen sektorin
toimintamallien lähentymisestä. Hallat on koko kunnallisalaa yhdistävä lenkki
ja opiskelijatoiminnan ydin.
Joka kunnassa on ainakin
yksi Halla, on ollut tapana
sanoa.
Kuntauudistuksen
myötä
Halla-veteraanien
tarve kasvaa entisestään.
Vielä opiskelevat Hallat näkevät itsensä tulevaisuuden hallinnon monitaitureina, mutta jos historiaan on uskomista, moni Halla päätyy myös politiikkaan ja
eduskuntaan. Tampereen yliopistolle tämä
on erinomainen asia. Hallojen ansiosta yliopisto tunnetaan hyvin koko maassa, ja sillä
on myös hyviä ja vaikutusvaltaisia ystäviä
kautta maan, jotka muistelevat lämpimästi
opiskeluaikojaan.
Ainejärjestön tehtävä on kuitenkin paljon
muutakin kuin opiskeluun liittyvää edunvalvonta. Ainejärjestön tehtävänä on sosiaalistaa uudet opiskelijapovet, välittää
vanhemman opiskelijan hiljaista tietoa
tuoreemmille, pitää hauskaa ja juhlia arvokkaasti ja arvonsa tuntien kun siihen
on aihetta. Nyt on. Lämpimät onnittelut
vanhimmalle ainejärjestöllemme. Aateluus
velvoittaa. Te olette myös tulevaisuutemme
tekijöitä.

Kunnallistieteet ovat luonteeltaan monialaisia ja monitieteisiä. Se näkyy siitäkin,
että ne on tiedekunnan hallinnollisen uu-
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80-VUOTISLIITE

Melkein kaikki vuosijuhlista
Hallojen juhlavuoden suurtapahtuma lähestyy vauhdilla.
Tämä ei ole yhdellekään hallalle uutinen, mutta nyt on aika
saada muutkin faktat kuntoon.
Hallanvaara muistaa lukijoitaan vuosijuhlien tietopaketilla, ja lopettaa rikkinäisen
puhelimen lailla kulkevan tiedonkulun.
Vuosijuhlat keräävät uudet ja vanhat hallat sekä arvoisat kutsuvieraat Olympiasaliin perjantaina 4.4.2008. Juhlat alkavat
cocktail-tilaisuudella, jossa yhteistyötahot
muistavat ainejärjestöämme. Varsinainen
pääjuhla alkaa kello 18.00 ja juhlijoiden on
hyvä olla ajoissa paikalla. Alkumaljaa nauttiessa on mahdollista latautua juhlatunnelmaan. Kepeää keskustelua, ihastelua ja
jännitystä on luvassa, kun opiskelijat ovat
läpikäyneet muodonmuutoksen arvokkaiksi, akateemisiksi juhlijoiksi.

taa, että puvussa täytyy pystyä liikkumaan,
ja juhlakengät jalassa on kestettävä valssit,
tangot ja foxit.
Moni kokenut juhlija pitää vaatetuksen keskeisenä tarkoituksena taskumatin asiallista
säilyttämistä.
Miehillä oma
”Omien juomien
tuttu taskari
nauttiminen itse
kulkee povitaskussa, naijuhlassa on kielletsilla
pullon
tyä, mutta tauoilla
voi piilottaa
iltalaukkuun.
huikkaa voi ottaa
Omien
juoulkona tai saniteetmien
nauttitiloissa.”
timinen itse
juhlassa
on
kiellettyä, mutta konferenssitauoilla huikkaa voi ottaa ulkona tai saniteettitiloissa.
Janoisen hallan ainoa lohtu ei ole oma pullo,
vaan illan menu sisältää kaksi snapsia, pari
kaatoa viiniä ja kahvin kanssa nautittavan
amareton. Lisäksi Olympiasalin baari on
auki konferenssitaukojen ajan.
Syöminen ei ole koskaan toissijaista ja juhlien arvokkuus näkyy myös illallismenussa.
Vuosijuhlien menu on seuraava:

Pukeutuminen on tärkeä osa juhlaa, ja pukeutumisen koodina on tumma puku. Pingviinitaustasta huolimatta miesten ei siis ole
pakko pukeutua frakkiin. Naiset voivat pukeutua täysipitkään iltapukuun tai he voivat
hieman tinkiä puvun pituudesta. Tärkeintä
on, että puku peittää polvet, eikä siinä ole
hihoja. Hartioiden ja käsien verhoaminen
tapahtuvat huivilla, shaalilla tai käsineillä.
Prinsessaunelmien keskellä on hyvä muis-
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Kirsikka-suklaamoussea
Viinit:
Mediterre Merlot Cabernet Sauvignon
Mediterre Chardonnay Viognier

Ruuasta ja juomasta nautitaan hyvässä seurassa. Välillä tunnelmaa kohotetaan juomalauluja laulaen. Sävelestä saa
kiinni laulujohtajan esimerkkiä seuraten.
Laulut ovat säveleltään tuttuja, mutta sanat
saattavat yllättää kokemattoman juhlijan.
Gaudeamus igiturin ja Maamme-laulun lisäksi illan muut laulut keskittyvät kohtuuttomaan juomiseen, seksuaaliseen holtittomuuteen
ja
poliittiseen
”..Illan muut laulut
kähmintään.
keskittyvät kohLaulut lakkaavat aina sotuuttomaan juomipivasti muun
seen, seksuaaliseen
ohjelman alla.
Illan huipenholtittomuuteen ja
tuma on mipoliittiseen kähnisteri
Mari
mintään.”
Kiviniemen
juhlapuhe.
Akateemiseen juhlaan kuuluu myös puheenjohtajan sananen 80-vuotiaalle ainejärjestöllemme, ja lisäksi puheilla muistetaan
erikseen juhlan naisväkeä ja herrasmiehiä.
Oman avecin ottaminen juhlaan on mahdollista tai avecin voi sopia hallojen keskuudesta. Juhlien henkeen kuuluvat vanhakantaiset
tavat, ja avecien on käyttäydyttävä kunnioittavasti toisiaan kohtaan. Miehet voivat
harjoitella jo ennen juhlaa ovien avaamista
yliopistolla tai kohteliaisuuksien lausumista
hallojen toimistolla. Avecien kanssa on tapana tanssia myös illan ensimmäinen tanssi.
Muun juhlaohjelman lakattua ovat viimeiset

Näin juhlittiin hallojen 75-vuotisjuhlissa.
hetket varattu musiikille ja tanssille. Juhlakansan hauskanpito ei lopu parketille, vaan
luvassa on jatkot Villa Vintissä, Kehräsaaressa. Loppuillan tunnelma on rento: juhlien
tanssimusiikki on muuttunut listahiteiksi,
menu sisältää huikopalaa, eikä juomiakaan
tarvitse enää piilotella puvun taskuissa. Jatkoilla on tarkoitus juhlia oman kunnon ja
omantunnon mukaan.

Seuraavana päivänä kollektiivinen aamiainen on katettu kello 11.00
Vanha Fennian saunalle. Sillikselle voi osallistua, vaikka edellisen illan vuosijuhlat olisivat jääneet juhlimatta. Suositeltavaa on
silti saapua paikalle krapulaisena. Saman
aaltopituuden saavuttaminen muiden kanssa on tällöin huomattavasti helpompaa. Silliaamiaisen yhteydessä ei voi puhua enää
juhlaetiketistä, mutta pukukoodi tällekin
tilaisuudelle on: haalarit. Sillisaamiaisella
voi kokeilla myös kunnallisalan opiskelijan
virastokuivaa huumoria ja pukeutua pilailuvetimiin. Ulkoiset tekijät eivät kuitenkaan
ole niin prikulleen, tule sellaisena kuin olet.
Pääasia, että tulet.
Toimittaja Lotta Mattsson
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Puhisten parhaimmat hallamuistot
Hallojen 80–vuotiaalle taipaleelle on mahtunut yhtä sun
toista kissanristiäistä ja muuta tapahtumaa. Muistavatko
männävuosien puheenjohtajat mitään viinanhuuruisesta
menneisyydestään vai onko aiemmilla vaikuttajilla ollut ympäri vuoden ja vuorokauden
tiukkaakin tiukempi asialinja?
Tiina Isot-Alushousut tutkii.

Toinen mieleen painunut muisto on 1998
toteutunut bussimatka Brysseliin.
– Laitoksen ja Hallojen yhteinen matka oli
kyllä mahtava kokemus. Linja-autossa on
oma tunnelmansa ja ulkomaille oli mukava
päästä opiskelukavereiden kanssa.
2. Koskelle on opiskeluajoista jäänyt useita
ystäviä ja hienoja muistoja hallojen tapahtumista. Yksi perinne nousee kuitenkin ylitse muiden:
– Itsenäisyys. Siitä on pidettävä kiinni, Koski
linjaa.

Lillimari Lehmijoki toimi Hallat
ry:n puheenjohtajana vuoden 2003.

1. Mikä on paras hallamuisto?
2. Mitä hallojen perinteitä tulisi erityisesti
vaalia?

Vuonna 1999 halloja puheenjohtanut Anssi Koski on menneisyydestään huolimatta onnistunut työllistymään
Pirkkalan kuntaan talousjohtajaksi. Koski
on kyennyt pimittämään synkän menneisyytensä työnantajilta jo 3 vuoden ajan ja on
viihtynyt Pirkkalassa mukavasti. Työnkuva
on Kosken mukaan monipuolinen ja haastava. 80–vuotisjuhliin Koski pyrkii osallistumaan kaikin keinoin.
1. – Hallamuistoja on laidasta laitaan. Monenmoisia kinkereitä on kyllä järjestetty.
Muistettavin tapahtuma oli varmaan 70–
vuotisjuhla, josta onkin jo vierähtänyt kymmenen vuotta. Ne olivat kyllä todella rattoisat juhlat, Koski kertoo myhäillen, nimiä tai
yksityiskohtia paljastamatta.

Nykyisin Lehmijoki toimii Pomarkun kunnansihteerinä. Jo vuoden Pomarkun asioita
luotsannut
Lehmijoki
”Hienoa halloissa oli
on viihtyyhteistoiminta muinyt moniden ainejärjestöjen
puolisissa
tehtävissä.
kanssa.”
Lehmijoki
jopa ylpeiLillimari Lehmijoki
lee kyseenHallojen puheenjohtaja 2003,
Pomarkun kunnansihteeri
alaisella
menneisyydellään:
– Hallojen puheenjohtajana toimiminen on
ollut hyvä lisä CV:ssä. Lisäksi toiminnasta
tuttu järjestely ja organisointi ovat työssäni
nyt tarpeellisia.
1. Lehmijoki on minuuttitolkulla häkellyksen vallassa, kun toimittaja kysyy hallamuistoista.
– Hmmm… voi jestas…. ei siis apua.
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Anssi Koski luotsasi halloja vuonna 1999.

Lillimari Lehmijoki toimi hallojen kapteenina vuonna 2003.

”Itsenäisyys. Siitä on
pidettävä kiinni.”

– Toinen mukava muisto on 75–vuotisjuhlista.
2. – Hienoa halloissa oli yhteistoiminta muiden ainejärjestöjen kanssa, Lehmijoki muistelee.
Myös ekskursioita pitäisi Lehmijoen mukaan järjestää:
– Pieniinkin kuntiin kannattaa tutustua. Ekskursiot ovat hieno mahdollisuus tutkailla
työllisyystilannetta jo koulusta käsin.
Ylipäätään Lehmijoki ei kannata kaikkien
perinteiden säilyttämistä. Museoitumiselta
on vältyttävä.
– Toimintaa kannattaa sopivassa määrin uudistaa ja säilyttää.

Viimein hän
kykenee kokoamaan itsensä:
Anssi Koski
Hauskoja
Hallojen puheenjohtaja 1999, –
Pirkkalan talousjohtaja o p i s k e l u t a pahtumia ja
hallojen bileitä oli niin monia. Mieleen tulevat ainakin
vuoden 2002 sitsit, joissa elvytettiin yhteistyötä Staabin ja Iltakoulun kanssa. Ne olivat
mieleenpainuvat iltamat.
Lehmijoki ei kykene muistamaan, missä
sitsit järjestettiin, eikä kommentoi sitä, johtuuko muistinmenetys railakkaasta alkoholinkäytöstä.
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Katsaus ainejärjestön
menneisyyteen
Tämä kirjoitus on tehty Hallojen 80-vuotisjuhlan aikoihin ilmestyvään Hallanvaara-julkaisuun. Kirjoitusta ei tule pitää
puhtaana historiikkina, koska
sitä se ei aukottomasti ole. Kirjoituksen alkuvaiheen sisältö
myötäilee Kari J. Hietalan ansiokasta historiikkia, joka julkaistiin Hallanvaarassa 1/1986.
Myöhempien aikojen tiedonlähteinä on käytetty saatavilla
olleita vuosikertomuksia, sekä
uudemmalta ajalta omakohtaisia kokemuksiani halla-aktiivina.

Elettiin vuotta 1928. Suomi oli nuori valtio,
joka oli käynyt kovan syntymätaistelunsa 10 vuotta aikaisemmin. Tuo vuosi oli
myös lentävien suomalaisten kulta-aikaa.
Nimet Ritola ja Nurmi hallitsivat Amsterdamin olympialaisten pitkiä juoksumatkoja. Lennokasta menoa nähtiin myös Claes
Thurnbergin toimesta jäällä St. Moritzin talviolympialaisissa. Tuona vuonna tapahtui
Helsingissä jotakin meitä koskettavaa.
Hallojen historia on kiinteässä yhteydessä
Kansalaiskorkeakouluun, joka sijaitsi Helsingissä. Siellä aloitettiin hallinnollis- ja
kunnallistutkinnon opettaminen vuonna
1926. Tarvitsihan nuori kansakunta päteviä
virkamiehiä ja -naisia hallintoonsa. Kaksi
vuotta myöhemmin, 12.2.1928, perustettiin
HLJ eli hallinnollis-lainopillinen jaosto. Siitä
voidaan katsoa Hallojen historian alkavan.
Opinto-jaoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Armas Liikanen ja sihteerinä oli
Uria Pälli.

Ainejärjestömme nimen alkuperä on kysymys, joka monesti nousee esiin. Monelle
nykyhallallekin nimen alkuperä on hämärän peitossa. Nimi Hallat juontaa juurensa silloisen opinto-osaston ensimmäisen
nimen eli Kansalaiskorkeakoulun Hallinnollis- Lainopillisen jaoston lyhenteeseen.
Aluksi lyhenne oli HLJ, mutta 1930–40-luvuilla opinto-osasto tunnettiin lyhenteellä
HAL-LAI. Vuonna 1948 opinto-osaston nimi
muutettiin virallisesti muotoon HALLAT. Jäseniä on todennäköisesti kutsuttu Halloiksi
alusta lähtien.

Toiminta oli aktiivista alusta lähtien. Ensimmäisenä vuotena pidettiin
kuusi yleistä kokousta. Seuraavana vuonna
kokoukset järjestettiin kuviteltuina kunnanvaltuuston kokouksina, jotta tulevat
kunnankirjurit saisivat harjoitusta työhönsä. Alkuvuosina jaoston tehtävänä oli myös
työmahdollisuuksien edistäminen. Uusi
tutkinto oli sen ajan työmarkkinoilla vielä
outo, joten silloinen HLJ:n johtokunta lähetti kirjeen Maakuntien liittoon, että se ottaisi
toimillaan huomioon myös Kansalaiskorkeakoulussa oppinsa saaneet. Alkuaikoina
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”Ajan käytäntöihin kuului
käyttää säästeliäästi nimitystä opiskelija. Jäseniä
kutsuttiin useimmiten
herroiksi, rouviksi tai neideiksi.”
yhteys opiskelijoiden ja opettajien kesken tuntuu olleen tiivistä.
Alkuvuosilta mainitaan illanviettotapoina keskustelutilaisuudet
ja teeillat.

Vuonna 1932 Kansalaiskorkeakoulu muutti nimensä Yhteiskunnalliseksi
korkeakouluksi.
Sijaintina oli edelleen Helsinki.
Samana vuonna alkoi Hallojen
kirjastotoiminta. Tuolloin välitettiin oppikirjoja opiskelijoille
ja tämä toiminta oli myös varainkeruumuoto jaostolle. Vuonna
1938 vietettiin Hallojen 10-vuotisjuhlia. Juhlille oli valittu isäntä
ja emäntä. Isäntänä toimi tuolloin
Kosti Herukka ja emäntänä Aili
Kunnalliskerho vieraili Helsingissä, ja eduskuntatalollakin
Pietarinen. Tuolloin oli tapana
valita vuodeksi kerrallaan isäntä
ja emäntä, jotka vastasivat erilaisten juhlien
toiminta jatkui sotavuosinakin. Tuolloin
järjestelyistä. Juhlien lukumäärän noustesvarmaan moni miespuolinen jäsen oli rinsa käytännöstä luovuttiin. Tuon ajan juhliktamalla ja naispuolisetkin jäsenet kantoisi mainitaan mm. tanssiaiset, karnevaalit ja
vat kortensa kekoon kansakunnan hyväksi.
naamiaiset. Ajan käytäntöihin kuului käytSotavuosilta kuitenkin käy ilmi, että Hallat
tää säästeliäästi nimitystä opiskelija. Jäsevalitsivat itselleen puheenjohtajan ja sihniä kutsuttiin useimmiten herroiksi, rouvikteerin. Vuosilta 1942 ja 1943 tietoa ei ole
si tai neideiksi.
saatavilla.
Sodan päätyttyä pidettiin elvytyskokous
Vaikka Suomi joutui maailmansodan melsvuonna 1944. Sodan jälkeistä aikaa kuvakeisiin mukaan vuonna 1939, niin Hallojen
taan vilkkaaksi. Tuolloin jopa toisen vuo-
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tuskilpailulajeina vuodelta 1947
mainitaan mm. plakaatti, lausunta
ja laulu henkilökohtaisina lajeina,
sekä lehti, kansantanhu, kokoustekniikka- ja illanviettokilpailut
ryhmälajeissa.

Opintoihinkin liittyvät asiat olivat toiminnassa lähei-

n 9.11.1962. Nimensä se muutti Staabiksi vuonna
sikurssin opiskelijat pyysivät vapautusta
johtokunnan toiminnasta, koska johtokuntatoiminnan katsottiin haittaavan heidän
etenemistään opiskeluissa. Sodan jälkeisestä vapaa-ajan toiminnasta mainitaan, että
silloin alkoivat ns. lakisääteiset tanssiaiset
ja Yhteiskunnallisen korkeakoulun harrastuskilpailut. Molemmat olivat vuosittaisia
tapahtumia, joihin valmistauduttiin tosissaan. Tuohon aikaan Hallat harrastivat
kansantanhua ja kuorolausuntaa. Harras-

sesti mukana. Tuolloin Hallat olivat esimerkiksi edesauttamassa
kannanotollaan sosionomi-tutkintonimikkeen käyttöönottoa. Hallat puolustivat myös ylioppilastutkinnon ulkopuolelta tulleiden
opiskeluoikeutta. Vuodelta 1947
on maininta myös siitä, että toisen
vuoden opiskelijoista nimettiin
henkilökohtainen valvoja ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tämä
voidaan nähdä tuutoritoiminnan
alkuna. Vuonna 1948 vietettiin
opinto-osaston
20-vuotisjuhlia.
Silloin kutsuttiin kunniajäseniksi
professori Yrjö Ruutu, yliopettaja
Vilho Linni ja lehtori Antti Kilpiö.
Tällaista kunnianosoitusta Hallat
eivät antaneet ennen vuotta 1986.
1966.
Tuon vuosijuhlan juhlapuheen teema kosketteli
opiskeluajan
”1950- ja 1960-lupidentymistä
vuilla Hallat niittivät hallatoiminnan
mainetta erityisesti varjopuolena.
Sodan jälkeenkokoustekniikkakil- kin tutkinnon
pailuissa.”
tunnetuksi
tekeminen
ja
harjoittelupaikkojen välittäminen kuului ainejärjestön tärkeisiin tehtäviin. Kesätyöpaikkojen saantia

| 17 |

Hallanvaara 01/08

80-VUOTISLIITE

juhla opiskelunsa päättävien Hallojen poispotkimiseksi.

Vuonna 1960 Yhteiskunnallinen
korkeakoulu muutti Tampereelle.

Hallojen hallitus vuodelta 2000 esittäytyy.
yritettiin edistää mm. julkaisemalla mainos
useina vuosina Maalaiskunta-lehdessä. Kesätöissä oltiin tuolloin usein muualla kuin
virastoissa.
Vuonna 1952 opinto-osaston nimeksi muutettiin Kunnallishallinnon opinto-osastoksi.
Syynä tähän oli, että kunnallistutkinto oli
tuolloin opinto-osaston ainoa tutkinto. Yksi
tuon ajan haasteista oli päättää ottaisivatko
Hallat käyttöön oman vai yleisen sosionominsormuksen. 1950-luvulla oli käytössä
myös aktiivitoimijoille rahapalkkiot. Tuolloin puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle ja kirjastonhoitajalle maksettiin
palkkio. 1950- ja 1960-luvuilla Hallat niittivät mainetta erityisesti kokoustekniikkakilpailuissa. Niissä pidettiin Mannakorven
kunnanvaltuuston leikkimielisiä kokouksia. Illanvietoista tärkeimmiksi mainitaan
monniaiset ja potkiaiset. Monniaiset oli
vanhemman vuosikurssin järjestämä tutustumisillanvietto ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille. Potkiaiset oli taas ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämä

Vuotta myöhemmin opinto-osastoon hyväksyttiin mukaan uuden verovirkamiestutkinnon
opiskelijat. Vuonna
”Muodista sen
1963
nimeä
muutettiin paverran, että Halremmin vasloilla on ollut ajan
taamaan opiskelijoidensa
hengen mukaan
oppialoja
ja
vuonna 1988
nimeksi tuli
college-puseroita,
Kunnallis- ja
Verohallinnon
joita on välitetty
opinto-osasto.
ensimmäisen vuoLisää jäseniä
tuli
vuonna
den opiskelijoille.”
1965, kun uuden hallintovirkamiestutkinnon opiskelijat hyväksyttiin
mukaan opinto-osastoon. Opinto-osaston
suuren koon nähtiin aiheuttavan tehottomuutta. Osallistuminen oli kuitenkin tuolloin vilkasta. Vuoden 1966 vuosikokouksen
osanottajamääräksi ilmoitettiin 96 läsnäolijaa. Vuonna 1996 julkaistussa Staabin
historiaa -jutussa Staabinen-lehdessä, on
maininta Kunnalliskerhosta, jonka perustaminen sijoittuu vuosiin 1960 ja 1961. Sen
perustivat kunnallispolitiikkaa opiskelevat.
Oppiaineiden lisääntyminen (kuten aluetieteen, julkishallinnon, julkisoikeuden sekä
sosiologian mukaantulo) sai Kunnalliskerhon muuttamaan nimensä Staabiksi vuonna
1966. Näin ollen on selvää, että ainejärjestö
Staabin juuret ovat kytköksissä Halloihin.
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Kunnallispolitiikan lukijoiden toiminta jatkui Staabista irrallaan ja he käyttivät nimeä
Kunnallisklubi. Kunnallispolitiikan lukijat
palasivat myöhemmin ruotuun, ja liittyivät
Halloihin. 1960-luvulla opinto-osaston lehteä julkaistiin myös nimellä Hallaviesti perinteisen Hallanvaaran sijaan.
Vuonna 1970 Hallojen silloinen kattojärjestö Oppilaskunta liitettiin Ylioppilaskuntaan.
Tämä aiheutti Halloissa vastarintaa. Olihan
Halloilla ollut monesti vahva edustus oppilaskunnan johtopaikoilla. Tuota vuosikymmentä pidetään opiskelutoiminnan politisoitumisen
aikana. Opinto”Vuoden 1994
osasto haki yhdistysaseman
toimintakertovuonna 1975 ja
muksessa käy ilmi
yhdistyksen nimyös jonkinlainen meksi tuli Hallat ry. Politisoitaantumus ainejär- tuminen näkyi
jestötoiminnassa.
osallistumisena
poliittisluonVuodelta 1993 totoisiin tempadetaan passiivisten uksiin. Näitä
jäsenten lukumäärä olivat esimerkiksi
vuonna
suureksi.”
1973 liittyminen Tampereen
seudun EEC:n vastaiseen rintamaan, Avustusjuna Vietnamiin-keräyksen tukeminen
sekä ainejärjestön liittyminen Suomi-Neuvostoliitto- ja Suomi-Vietnam- seuroihin. Poliittisuuden heikentyessä myös ainejärjestötoiminnan kerrotaan joutuneen lamatilaan.
Alennustilan aikoihin verovirkamiestutkintoa suorittavat opiskelijat perustivat oman
ainejärjestön VOO:n, eli Vero-oikeuden
opiskelijat ry:n vuonna 1978.

Pikkujoulutunnelmia vuodelta 1994.

Hallojen toiminta aktivoitui jälleen 1980-luvulla. Silloinkin rooli oli toimiminen opiskelijoiden etujärjestönä sekä
yhdessäolo- että illanviettojärjestönä. 1980luvulla Hallat ovat pyrkineet myös edistämään kunnallis- ja virkamiestutkinnon tunnettuutta. Tutkinnoista julkaistiin vuoden
1987 Hallanvaarassa dekaani Aatto Hosiaisluoman pureva artikkeli opetusjaostoista.
Artikkelin otsikko oli ”Opetusjaostotutkinto
eilen, tänään ja huomenna”. Huoli tutkintojen tulevaisuudesta jatkui myös Hallanvaarassa 2/1988, kun silloisessa pääkirjoituksessa kommentoitiin seuraavasti: ”Ei voi
kiistää sitä tosiasiaa, että kunnallistutkinto
on ammattitutkinto ja tiedekuntaopiskelijat
tekevät samoista asioista tieteellisempää tutkimusta”. Pääkirjoituksessa jatketaan vielä:
”Tästä huolimatta ei tutkintojen nimikkeissä
oleva ero voi tehdä samoja kursseja suoritettaessa toisia opiskelijoita jotenkin huonommiksi”.
1980-luvun vapaa-ajanviettotavat eivät poikenneet suuresti tästä päivästä. Toki pu-
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Hallojen vapaa-ajantoiminta on ollut vuosien saatossa aktiivista. Saunailloissa posket
ovat punottaneet - viimeistään loppuillasta...
keutuminen ja tyyli ylipäätään olivat hurjan
muodikasta tuohon aikaan, mitä sen ajan
kuvista voi päätellä nykyopiskelijan silmin.
Muodista sen verran, että Halloilla on ollut
ajan hengen mukaan vuonna 1988 collegepuseroita, joita on välitetty ensimmäisen
vuoden opiskelijoille. Hallat tekivät excursioita esimerkiksi Leningradiin vuonna 1983,
Sahalahdelle vuonna 1985, Helsinkiin OKOpankin Kuntapankkiin vuonna 1988, Jyväskylään ja Poriin vuonna 1989. Hämeenkadun Appro sekä helsinkiläinen Akateeminen
Wartti olivat ohjelmistossa tuolloinkin.
Urheilulajit, joita Hallat harrastivat, olivat
lentopallo, kaukalopallo, sähly ja jalkapallo. Vapaa-ajan toiminnan aktiivisuudesta
kuitenkin eräässä 1980-luvun Hallanvaaran
pääkirjoituksessa avaudutaan seuraavast:
”Voisiko joku vaikka nimimerkillä kertoa

mikä on ainejärjestömme pippaloissa vikana, kun niihin ei haluta osallistua”. Samassa kirjoituksessa vielä vuodatetaan: ”On se
kumma, kun Yo-talolle pääsee ilman opiskelijakorttia”. Vuosijuhlia ei juhlittu vuonna 1988. Syynä lienee Kunnallistutkinnon
60-vuotisjuhlien juhliminen kahta vuotta
aikaisemmin. Yhteistyötä juhlatoiminnassa
tehtiin ainakin Staabin ja Nursojen kanssa.

Ulkomaailman melskeet eivät
voineet olla vaikuttamatta myös ainejärjestötoimintaan. Suomi ajautui syvään
lamaan 1990-luvun alkupuolella. Vuoden
1994 toimintakertomuksessa käy ilmi myös
jonkinlainen taantuma ainejärjestötoiminnassa. Passiivisten jäsen määrä koettiin ongelmaksi. Lisäksi katsottiin jäsenten suuren
ikäjakauman haittaavan toimintaa. Erään-
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Halloilla on ollut vuosien saatossa joukkueita useissa eri lajeissa, mm. pesäpallossa.
laista taantumaa todistaa se, ettei vuonna
1993 ilmestynyt ainuttakaan Hallanvaaraa.
Tämä käy ilmi vuoden 1994 Tamy:n toiminta-avustushakemuksesta. Saman vuoden
dokumenteista käy myös ilmi, että Hallat
olivat neuvotelleet Staabin kanssa yhteenliittymisestä.
Lamavuosista
huolimatta
vuonna 1993 juhlittiin 65-vuotiasta ainejärjestöä ravintola Myllärissä.
Vuoteen 1994 sijoittuu myös tutkintorakenneuudistus, jossa oppiaineemme siirtyivät osaksi Talous- ja hallintotieteiden
tiedekuntaa. Tuona vuonna Hallat saivat
myös päivitetyt säännöt järjestölleen. Hallojen toimistokin muutti uusiin tiloihin
nykyiseen Pinni A:han. 1990-luvulla Hallat
otti käyttöön myös ajan hengen mukaisesti uusia menetelmiä tiedotuksessa. Vuoden
1995 dokumenteissa kerrotaan hallituksen

käyttävän sähköpostia keskinäisessä viestinnässään. Samassa dokumentissa myös
suunnitellaan oman sähköpostilistan käyttöönottoa. Hallojen ensimmäiset www-sivut
saivat päivänvalon 1990-luvun loppupuolella, sillä vuoden 1999 toimintakertomuksessa on maininta www-sivujen muutoksista.
Tulonlähteinä tuolta ajalta mainitaan muun
muassa kuntien lahjoitukset sekä tärkeimpinä jäsentulot ja Tamy:n avustus.
Vuosituhannen lähestyessä loppuaan Hallat viettivät 70-vuotisjuhliaan Tampereen
työväentalolla. Juhlapuhujana tuolloin oli
puhemies Erkki Pystynen. Vuosituhannen
viimeinen puheenjohtaja Anssi Koski mietti vuoden 1999 toimintakertomuksessa ainejärjestön tulevaisuutta seuraavasti: ”Ellei
seuraavina vuosina sisään tulevien opiskelijoiden keski-ikä laske ja sitä kautta osallis-
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tumisaktiivisuus ainejärjestön toimintaan

uuden haasteen loi vuonna 2003 toteutet-

selkeästi lisäänny, on valitettavasti Hallojen
tulevaisuus vaakalaudalla”.

tu laitosuudistus, jonka seurauksena Kunnallistieteiden laitos lakkautettiin. Laitosuudistuksessa Hallojen opiskelijat jaettiin
kolmelle eri laitokselle pääaineen mukaan.
Kunnallispolitiikka siirtyi yhdyskuntatieteiden laitokselle, kunnallistalous taloustieteiden laitokselle ja kunnallisoikeus oikeustieteiden laitokselle. Tämän seurauksena
Hallatkin luopuivat
käyt”Vuoden 2007 pikku- t ä m ä s t ä
nimitystä Kunjoulut saavuttivat
nallistieteiden
50 hengen kävijän
opiskelijoiden
rajan, mikä on hyvä a i n e j ä r j e s t ö .
Sen jälkeen vasaavutus tämän
kiintui nimitys
ajan Halloille.”
Kunnallisalan
opiskelijoiden
ainejärjestöstä. Tässä tilanteessa ainejärjestön merkitys alaa opiskelevien yhteisenä
taustavoimana korostui. Monelle ainejärjestön järjestämät yhteiset tapahtumat olivat
ainoita tilaisuuksia tavata muita kunnallisalan aineita lukevia. Vuonna 2008 suoritetaan jälleen uusi tutkintorakenneuudistus.
Tämä uudistus toi entisen kunnallistutkinnon suorittaneita takaisin opin pariin
ja jotkut heistä päätyivät mukaan Hallojen
toimintaan tuoden piristävät terveiset menneiltä Hallavuosilta.

Vapaa-ajantoiminta 1990-luvulla
näyttäytyy aktiivisena. Hallat järjestivät vuosittain erilaisia excursioita. Niistä
monet suuntautuivat Helsinkiin ja erityisesti Kuntatalolle. Hämeenlinnaankin tehtiin
useampi tutustumismatka. Eksoottisempia
kohteita olivat muun muassa Bryssel vuonna 1998 ja Tukholma jääkiekon MM-kisojen
aikana legendaarisena vuonna 1995. Myös
ostosmatkalla Tallinnassa ja vierailulla Porissa käytiin. Ei tarvitse olla kansantalouden opiskelija arvatakseen, että Tallinnan
tuliaisia on nautittu Hallojen illanvietoissa.
Vakioillanviettoina olivat syksyn tutustumisillat, pikkujoulut sekä erilaiset vapunvietot. Parhaimmillaan kävijöitä kerrotaan
olleen eräässä saunaillassa 60–70 henkeä.
Tampereen teatteritarjonnasta nauttiminen
näyttää olleen myös yksi ajanviettotapa.
Liikuntapuolella sählyn nousu opiskelijoiden ykköslajiksi näkyy myös Hallojen
liikuntaharrastuksissa.
Parhaimmillaan
Halloilla oli kolme liikuntavuoroa viikossa,
joissa pääosin pelattiin sählyä. Muina lajeina oli mm. kaukalopallo, josta Hallat saivat
yliopiston sarjassa pronssia vuonna 1995.
Perimätiedon mukaan mitali oli Hallojen
ensimmäisiä 35 vuoteen. Lentopalloakin pelattiin ja myös siinä päästiin mitalikantaan
vuonna 1995. Kansallispeli pesäpallossa pelattiin vuotuinen ystävyyspeli Nursoa vastaan vappuisin. Myös jalkapallo oli Hallojen
vakioliikuntamuotoja.
Ainejärjestön perustoiminta ei muuttunut
radikaalisti 2000-luvulle tultaessa, mutta

Vuonna 2003 ainejärjestö juhli
75-vuotista taivaltaan Vapriikissa.
Juhlapuheet pitivät opetusneuvos Aatto Hosiaisluoma ja kunnallisoikeuden professori
Aimo Ryynänen. Ilmeisesti vuosijuhlat ovat
kova ponnistus mille tahansa ainejärjestölle
ja niin myös Hallojen taloudelle. Tämä käy
ilmi kyseisen vuoden tilinpäätöksestä. Tuon
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Brysseliin vuonna 1998 tehdyllä excursiolla ehdittiin virallisen ohjelman ulkopuolella
nauttia myös isäntämaan antimista (kuvat yllä).
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Hallanvaara sekä ainejärjestön ilmoitustaulut.
Vuonna 2003 Hallojen toimistolle hankittiin
tulevan puheenjohtajan (2004) Anni Jäntin
vanha sohva. Tämä sohva on kuullut hallojen murheet vuosien varrella, sekä toiminut
väsyneiden hallojen lepuuttajana näihin
päiviin asti. Tosin tätä kirjoittaessa toimisto
on jälleen saamassa uuden sohvan. Hallojen toimisto muutti nykyiseen paikkaansa
vuonna 2006. Pienen hiljaiselon jälkeen
toimistosta on tullut sellainen kokoontumispaikka, että erilaiset suunnitelmat seinien kaatamisesta ovat jokapäiväinen aihe,
koska istumapaikkoja ei kaikille aina riitä ja
tunnelma on välillä kuin turkkilaisessa saunassa. Tähän toki Senaattikiinteistölläkin
voisi olla sanansa sanottavana. Toimistosta
sen verran vielä mainittakoon, että vuonna
2008 Hallojen toimisto sai ansiokkaiden
emäntiensä jatkoksi harvinaisen isännän.
Tiernapojat viihdyttivät pikkujouluissa
2003.

Opiskelutoiminnassa laitoksien
tuki ja yhteistyö Hallojen kanssa on

ajan hallituskin toteaa tilanteen olleen ”ei
paras mahdollinen”. Hallatoiminta oli kuitenkin eloisaa ja uudet opiskelijat saatiin
mukaan laajalla rintamalla. Siitä lähtien Hallojen ”pieni renessanssi” on ollut huomattavissa. Kävijämäärät yhdistyksen virallisissa
kokouksissa ovat tasaisesti nousseet. Vuoden 2007 syyskokouksessa oli paikalla 32
henkeä. Tämä oli noin kaksi kertaa enemmän kuin kahta vuotta aikaisemmin. Myös
hallituksen koko on kasvanut vuoden 2003
kahdeksasta hengestä viime vuosien 13:een.
Ainejärjestön tiedotuskanavina toimivat
2000-luvulla sähköpostilistan lisäksi wwwsivut, jotka uusittiin viimeisimmän kerran
vuonna 2007. Perinteisistä tiedotuskanavista toimivat edelleen ainejärjestöjulkaisu

jatkunut merkittävänä myös 2000–luvulla.
Vuosittain on järjestetty Kunnalliskahvit,
missä opiskelijat ja opetushenkilökunta
ovat saaneet vaihtaa kuulumisia. Tampereen
yliopiston Kunnallistieteiden keskus edesauttaa Halloja saamaan harjoittelupaikkoja. Hallat vaikuttavat opiskelijaedustajiensa
kautta laitos- ja tiedekuntatasolla. Lisäksi
Halloilla on edustus opintosuunnitelmatyöryhmissä. Ylioppilaskuntataso on 2000–luvulla saanut nauttia Hallaväristä. Vuonna
2007 edustajistoon vaaleissa äänivyöryllä
läpimennyt halla, Juho Järvenpää, valittiin
myös Tamy:n hallitukseen. Toinenkin halla,
Carita Maisila, valittiin hallitukseen edustajiston ulkopuolelta. Tämä on jatkumoa
vuodelle 2005 jolloin Hallojen jäsen, Mikko
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Kaupinojan saunalla on vietetty monet tutustumisiltamat vuosien varrelta. Kuva vuodelta 2001.
Kähkönen, oli Tamy:n hallituksessa. Harvalla muulla ainejärjestöllä on näin vahvaa
edustusta ylioppilaskunnan päättävässä elimessä vuonna 2008.
Vapaa-ajan toiminnassa Hallat ovat olleet
ahkeria excursiolla kävijöitä. Kotimaassa
vierailtiin esimerkiksi
Hämeenlinnassa,
Helsingissä ja Iisalmessa. Mittavin excursio
järjestettiin vuonna 2005. Tuolloin retki
suuntautui Baltiaan. Ensimmäisenä kohteena oli Latvian pääkaupunki Riika, jossa
vierailukohteina olivat esimerkiksi Riikan
yliopiston kunnallisalan laitos, Riikan kaupungintalo ja Suomen Latvian suurlähetystö. Sieltä matka jatkui linja-autolla Tarttoon,
jossa tutustuttiin Tarton yliopiston paikallishallinnon opiskeluun sekä vierailtiin Tarton pormestarin vieraina. Myös Tallinna on
tullut Halloille tutuksi ja merihenkisyyttä

on osoitettu useilla risteilyillä kauniilla Itämerellä.
Vuonna 2004 perustettiin pubivisajoukkue
Kunnallistietäjät. Sen jälkeen pubivisailusta
on tullut yksi Hallojen suosikkiajanviettotavoista. Kova harjoittelu on poikinut lukuisia voittoja varsinkin Gastropub Prahan visoissa. Kunnallistietäjien kovin suoritus oli
vuonna 2007 Tamy:n Trivial Pursuit -turnauksen voitto, jossa kylmähermoiset Hallat
pudottivat heti alkuerässä hallitsevan mestarin. Hallat ovat myös vuosittain vierailleet
erilaisissa teatterinäytöksissä ja konserteissa. Uuden ajan kulttuuria edustavat vierailut useissa stand up -illoissa.

Illanvietoista suurimman suosion
on säilyttänyt tutustumisillanvietto,
joka avaa uuden opiskeluvuoden ja saattaa yhteen fuksit ja vanhemmat opiskelijat.
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Menestystä on tullut kirkkovenesoudussa,
jossa vuonna 2000 Hallajoukkue toi ”pojan”
kotiin. Sählyssäkin kunniaa on tullut, sillä
Yösählyissä 2001 innovatiivinen hallajoukkue Yökiitäjät sai parhaan asun palkinnon.
Toinen menestystarina alkoi vuonna 2004,
jolloin muutama nokkela halla loi perustan
kunnallistieteilijöiden omalle jalkapallojoukkueelle. Jalkapallo oli ennenkin ollut
Hallojen ohjelmassa, mutta nyt sai alkunsa
KunnPa eli Kunnallispalloilijat. Kunnallispalloilijoiden suurin saavutus tähän asti
on vuonna 2005 saavutettu voitto kovatasoisessa yliopiston harrastefutsal-sarjassa. Nykyisin Hallat pelaa yhteisjoukkueella
KunnPa-Regio aluetieteilijöiden kanssa.
2000-luvulla on myös ratkottu muutamaan
otteeseen Hallojen sulkapallomestaruudet
ja keilaustakin on harrastettu säännöllisesti.
Ulkoilmaan ihastuneet Hallat olivat 2000luvulla innokkaita kalastajia, ja he käyttivät
itsestään nimeä Kunnalliskalastajat. Useat
retket luontoonkin todistavat, sen etteivät
Hallat ole täysin urbanisoituneet.

Hallat eivät ole kavahtaneet myöskään
pääkaupungin opiskelijatapahtumia.
Toinen kestosuosikki on ollut pikkujoulut.
Vuoden 2007 pikkujoulut saavuttivat 50
hengen kävijän rajan, mikä on hyvä saavutus tämän ajan Halloille. Muita illanviettoja
ovat olleet laskiaisjuhla ja vapputapahtuma.
Myös muiden ainejärjestöjen kanssa on iltoja vietetty sekä tapahtumia järjestetty. Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Staabi,
Iltakoulu, Indecs, Perusvoima ja Regio. Boomi ry:n jokasyksyiseen ravintolakulttuuriin
tutustuttavaan tapahtumaan Hämeenkadun
Approonkin Hallat ovat osallistuneet suurella joukolla 2000-luvulla. Liikunnallisuus
tuntuu olleen verissä Hallatytöillä ja -pojilla jo alusta lähtien. Tahti ei ole hiljentynyt 2000-luvulla; Liikuntaa on harrastettu
omilla vuoroilla ja erilaisissa kilpailuissa.

2000-luvulla Suomi on ollut naispresidentin
alaisuudessa. Niin myös Halloja on johtanut
lähes joka vuosi pätevä naispuheenjohtaja.
Joukosta löytyy tasa-arvon nimissä myös
yksi tilastokummajainen, eli miespuheenjohtaja. Taloudellinen tilannekin Suomessa
on melkein parempi kuin koskaan. Samoin
ainejärjestön varainkäyttö on ollut 2000luvulla järkevää ja talous on kohentunut
hiljalleen.
Varainhankintamuodot
ovat
pakostakin olleet monipuolisia. Tamy:n
avustus ei ole enää elinehto, vaikka tärkeä
onkin. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat
sponsoritulot, joita Hallat ovat saaneet osallistumalla kunta-alan messutapahtumaan,
Kuntamarkkinoille. Toinen sponsoritulojen
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Kunnallistieteitä koulutusalana on oltu esittelemässä erilaisissa opiskelijatapahtumissa.
lähde on ollut opiskelijahaalareihin tulevien mainosten myynti. Viime vuosina näillä
keinoilla on pystytty kehittämään ja vakauttamaan taloudellista tilannetta. Halloissa on
aina pidetty huolta uusista opiskelijoista ja
viime vuosina onkin korostunut tuutoroinnin merkitys. Tämä on näkynyt aktiivisuutena ainejärjestössä.

Tässä voi lopuksi vielä ruotia muutamalla sanalla tulevaisuuden näkymiä. Hallojen tulevaisuus riippuu täysin siitä, miten
kunnallisalan koulutuksen käy Tampereen
yliopistossa ja Suomessa. Tällä hetkellä ei
mustia pilviä ole taivaalla nähtävissä, mutta korkeakouluopetuksen tehostamishankkeet voivat jonain päivänä koskea myös
kunnallisalan opetusta. Ainejärjestön rooli yhdistävänä tekijänä ja opiskelijoiden
edunvalvojana jatkuu, koska opiskelijat
ovat hajaantuneet kolmelle eri laitokselle.
Ainejärjestön on pystyttävä tarjoamaan jatkossakin houkuttelevia tapahtumia jäsenil-

leen, kun tänä päivänä ja tulevaisuudessa
kilpailevia ajanviettotapoja löytyy kasvavissa määrin. Ainejärjestötoiminnan pitää
pystyä pysymään tarpeeksi houkuttelevana
niille jäsenille, jotka päätyvät mukaan hallitustoimintaan. Vanha sanonta historiansa
tuntemisesta ja tulevaisuuden ennustamisesta sopii tähänkin kirjoitukseen. Kuten
tässä katsauksessa olemme huomanneet,
ainejärjestötoiminta on kokenut niin lihavia
kuin laihojakin vuosia. Näin tulee olemaan
jatkossakin. Keskustelut ainejärjestön olemassaolosta ja fuusioista ovat olleet esillä
aikaisemminkin ja tulevat varmasti olemaan
tulevaisuudessa. Uskon kuitenkin vakaasti,
että tulevat kuntapäättäjät ja kunta-asiantuntijat juhlivat myös 85- ja 90-vuotisvuosisijuhlia Hallat-nimikkeen alla.
Tampereella 5.3.2008
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Hallojen puheenjohtajat
kautta aikojen
Tähän on koottu hallojen puheenjohtajien nimet vuosien
varrelta. Lähteitä ovat olleet
arkistosta löytyneet toimintakertomukset, pöytäkirjat ja
Hallanvaarat. Puutteellisten arkistojen takia kaikkia puheenjohtajien nimiä ei ole saatu selvitettyä. Toimitus ottaa vastaan
edelleen täydennyksiä.
1920-luku
1928 Armas Liikanen
1929 Arvo Kola
1930-luku
1930 Olli Launis
1931 V. J. Niittylä
1932 Väinö Niva
1933
1934
1935
1936
1937
1938 Leo Ekblom
1939 Leo Ekblom
1940-luku
1940 Leo Ekblom
1941 Kaarlo Lahdenperä
1942
1943

1944
1945
1946
1947
1948
1949

Olavi Hietala
Olavi Hietala
Raimo Kaarlehto
Jussi Murros
Mikko Kassila
Paavo Myllymäki

1950-luku
1950 Antero Karres
1951 Toivo Kovanen
1952 Erkki Linturi
1953 Pauli Poussu
1954 Aulis Vintturi
1955 Tarmo Palonen
1956 Terho Eloranta
1957 Aarne Viitanen
1958 Esko Kantonen
1959 Eero Kaakkolampi
1960-luku
1960 Esko vartiainen
1961 Olavi Järvinen
1962 Samuli Niemi
1963 Mauno Korhonen
1964 kevät Pentti Leppänen
1964 syys Paavo Järvenpää
1965 Paavo Järvenpää
1966 Antti Välkki
1967 Juhani Kunnari
1968 Pentti Hakulinen
1969 Ossi Fluuri
1970-luku
1970 Kari Penttinen
1971 Juhani Suikkanen
1972 Pertti Humppila
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1973 Walter Tammisto

1991 Ulla Mikkanen

1974
1975
1976
1977
1978
1979

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Walter Tammisto
Martti Varanka
Esko Lehtisalo
Jarmo Niitynperä
Kari Kuisti

1980-luku
1980 Tapio Kangas
1981 Raija-Liisa Niemi
1982 Harri Anttila
1983 Risto Nylund
1984 Esa Laukkanen
1985 Ilpo Lehtinen
1986 Tapio Tähtinen
1987
1988 Jussi Lehtinen
1989 Aulikki Mäkitalo

Mauno Iskala
Sami Niemi
Jukka-Pekka Koivumäki
Terhi Julkunen
Saila Grav
Antti Korteniemi
Laura Kauppinen
Anssi Koski

2000-luku
2000 Soile Strander
2001 Mira Turva
2002 Terhi Källi
2003 Lillimari Lehmijoki
2004 Anni Jäntti
2005 Heli Huhtala
2006 Kati Paunonen
2007 Niku Latva-Pukkila
2008 Maria Teikari

1990-luku
1990

Kasasi kokoon Joonas Yliluoma

- Anna tänne se p**keleen nuija, jyrisee pääministeri Maria Teikari (kuvassa oikealla)
edeltäjälleen Niku Latva-Pukkilalle.
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Poimintoja Hallanvaaroista
Hallanvaara-lehti on avartanut näkemyksiämme hallinnosta, elämästä ja kaikesta
siltä väliltä jo vuosikymmenien ajan. Tässä
on vain muutamia poimintoja Hallanvaaroista viime vuosisadalta suorin lainauksin
ilmaistuina, mutta uskon vakaasti toimiston
pian täyttyvän innokkaista halloista, jotka
janoavat lisää Hallanvaarojen ehtymätöntä
viisautta.
1949: HALLAT YK:n Hallinnollis-lainopillisen Opinto-osaston lehti N:o 1 (20-vuotisjuhlanumero)
”Hallojen johtokunta on juuri saanut uudet
kasvot. Jotta kansan syvät rivit saisivat tietää, millaisten naisten ja miesten harteilla
on meidän opinto osastomme tulevaisuus ja
vastainen toiminta sälytetty, sai allekirjoittanut kunnian tehdä syväluotauksen uusien
kasvojen sielunelämästä asettamalla heille
muutamia kysymyksiä perustärkeistä asioista kuten syömisestä, juomisesta, onnesta
ja rakkaudesta ym. harrastuksista.” Tässä
poimintoja muutamista kysymyksistä ja vastauksista:
Mikä on tuonut sinut YK:hon?
”Tulin kävellen asemalta.” (Pauli Sutela)
Oletko taikauskoinen? Miten?
”Olen. Pelkään skorpioni-naisia.” (Pauli Sutela)
Mitä on perheonni mielestäsi?
”Sitä minäkin kysyisin!” (Mikko Kasila)
Mitä mieltä olet naisten pidentyneestä hamemuodista?
”Naisten pidentyneistä hameista ei ole itselleni ollut mitään haitallisia vaikutuksia.”
(Tapio Holja)
1953: Hallanvaara Kunnallishallinnon

Opinto-osaston lehti N:o 1
”Kaarina: Ajatuksia miehen ja naisen yhteiskunnallisesta tasa-arvoisuudesta, nähtynä
kunnallisnaisen näkökulmasta.”
”Kuunneltuaan päiväkauden luentoja kunnallisalalta ja keskusteltuaan väliajan jostakin lakipykälästä tahtoo tulevan kunnallisnaisen mieli joskus masentua.”
1985: Hallanvaara N:o 1
”TSAUKKIS, Kaksi kertaa elämänsä aikana
mies ei ymmärrä naista – ennen ja jälkeen
vihkimisen. Mutta miten se tähän juttuun
liittyy? Ei mitenkään, mutta naisista on niin
kiva jutella JA katsominen se vasta kivaa
on… Kun vaan uskaltais joskus jutella tai
peräti koskettaa. Meinaan oikein niinku niitten kanssa.”
1988: Hallanvaara N:o 2
”Hallintotieteilijän mietelause: Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen jälkeen ei saa
valittaa kuin hiljaa itsekseen.”
Kasasi kokoon Sanna Marin

Virkamiehen elämää erään muinaisen
Hallanvaaran näkökulmasta.
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Putkesta putkeen
Yliopisto-opiskelu
tarjoaa
monenlaisia
mahdollisuuksia, mutta oleellisin tavoite on
kuitenkin varmasti jokaisella
kouluttautuminen tulevaa työelämää varten. Hallayhteisömme jäsen Iida Vuokko on astumassa varsinaisen työelämän
haasteisiin ja nyt kuulemmekin
24-vuotiaan kunnallistalouden
opiskelijan mietteitä asiasta.
Muutit työn perässä Tampereelta Helsingin hulinaan ja uusi elämänvaihe on edessä. Miltä nyt tuntuu?
”Olkaa
– Mukavaa palata
rohkeita!”
Helsingin maisemiin muutaman
Iida Vuokko
vuoden jälkeen ja
työelämään vaihtanut
ehdottomasti jänhalla
nittävää päästä
työelämään. Tietysti hieman haikeaa jättää
taakse Tampere ja opiskeluympyrät.
Koska työsi virallisesti alkoi?
– Työt alkoivat maanantaina 17.3.2008.
Kerrohan meille, kuka on työnantajasi?
– Työnantajani on FCG Efeko.
Mikä sai sinut hakemaan juuri kyseistä
paikkaa?
– Ilmoitus tuli vastaan hyvään saumaan ja
kyseinen paikka kiinnosti minua nimenäkin.
Lisäksi ilmoituksessa haettiin juuri koulutukseni mukaista henkilöä.

Iida Vuokko sylissään kiintoisaa materiaalia..
Oliko helppo päätös ottaa kyseisen paikan
työtarjous vastaan vai jouduitko punnitsemaan valintaa eri paikkojen välillä?
– Hain vain tätä yhtä paikkaa nyt.
Minkälainen on toimenkuvasi ?
– Toimin FCG Efekon talous- ja hallinto-osastolla. Nimikkeeni on koulutuskoordinaattori
ja tulen työskentelemään laskentatoimen ja
talouden ohjaukseen liittyvien koulutusten
ja verkkokurssien parissa.
Aiotko työskennellä pitkään kyseisessä
työpaikassa vai ajattelitko etsiä jossain
vaiheessa tulevaisuutta uutta työpaikkaa?
– Työsuhteeni on vakinainen ja työtehtävät
tulevat varmasti kehittymään muun muassa
omien ominaisuuksieni puitteissa.
Opiskelun tutkintovaatimuksiin liittyy
työharjoittelua. Oliko sillä yhteyksiä tä-
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hän saamaasi työpaikkaan?

Entä kuinka paljon kunnallisalan yliopis-

– En työllistynyt harjoittelupaikkaani, mutta varmasti silläkin on merkitystä, että olen
tehnyt kaksi harjoittelua eri kaupungeille.
Lisäksi pro gradu -tutkielmani aihe tukee
työtäni monessa mielessä.
Mitä mieltä olet vastavalmistuneiden työllistymismahdollisuuksista?
– Uskon hyviin työllistymismahdollisuuksiin
niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille
kunnallisalaan liittyviin tehtäviin. Oma aktiivisuus on tässä suhteessa ratkaisevaa.

to-opetus antaa valmiuksia pärjätä oman
alan työssä heti valmistumisen jälkeen?
– Kyllä se antaa ihan hyvät valmiudet. Kaikkea käytännön asioitahan ei kuitenkaan voi
oppia koulunpenkillä, vaan vasta tekemällä
oppii.
Terveisesi kaikille aikanansa työelämään
siirtyville Hallatovereille.
– Olkaa rohkeita ja tarttukaa erilaisiin mahdollisuuksiin!
Toimittaja Juha Yli-Salomäki
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Agenttimme kesätöissä: Tienaahan
sitä palkkansa pornollakin
Reportterin tarkkaan valittu
otos paljastaa lukijalle, mitä
Hallat tekevät kesällä, ja missä
voit heihin törmätä. Hallat paljastavat unelmakesätyöpaikkansa ja keskustelevat myös
vakavasti siitä, mikä on voinut
mennä vikaan töitä tehdessä.
Ilman meitä työelämässä Pate
Mustajärvikään ei ehkä olisi
saanut pöksyjään ostettua tai
herrasmiehet viihdettään.
Kysyimme seuraavaa:
1. Onko sinulla jo kesätyöpaikka?
2. Oletko ollut töissä aikaisemmin/opiskelun ohella/muina kesinä?
3. Vastaako opiskeluja?
4. Unelmakesätyöpaikkasi?
5. Mistä haet töitä?
6. Noloin kesätyömokasi?
7 Ja kaikkee muuta mitä sydämellä on.

Ulla Tirronen
3. vuoden kunnallisoikeuden opiskelija
1. On kyllä, harjoittelupaikka Tampereen
kaupungilla (sivistyspalveluissa).
2. En ole ollut.
3. Vastaa.
4. Etätyökesäpaikka? Siis sellanen, jossa
vois vain laiturilla läppärille naputella juttuja samalla kun ottaa aurinkoa, eikä tarvitsisi

Reportteri Meri Ruuskanen ja opiskeluajan työpäivät..
kahdeksaan herätä. Vähän niin kuin tulevaisuuden freelance-virkamies.
5. Kotikunnassa oon aiempina kesinä ollut
töissä, eli yleensä sieltä, mutta tänä kesänä
Tampereelta hain.
6. Ehkä se kun yritin ”erinomaisella” virkamiesruotsillani kääntää ystävyyskuntalaisille vieraille kunnanvaltuuston pj:n kiitospuhetta vierailusta suomesta ruotsiksi. Ei ehkä
mennyt niin kovin hyvin se käännös!
7. Kesätöitä hakiessa verkostoituminen kannattaa, erityisesti kun etsii oman alan kesätöitä. Eli siis kaikki mukaan joka järjestöön
hep hep. Niissä on sitä paitsi kivaakin.
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Juha Yli-Salomäki painaa töitä siihen asti kun voittava lottokuponki on kädessä.

Maria Teikari
2. vuoden kunnallispolitiikan opiskelija
1. Yes indeed. Keskon talouden palvelukeskuksessa.
2. Myös viime kesä kului siellä.
3. Ei vastaa opintoja, vaikka hallintoa onkin.
Kielitaitoa ja asiakaspalvelukykyä saa harjoittaa.
4. Ranskassa, Suomen suurlähetystössä.
Kopisevat korot Pariisin keväisillä kaduilla,
très bien.
5. Työt hakivat minut.
6. Ei todellakaan mitään elämää suurempaa.
Vantaan pisteestämme soitettiin kerran vihaisina, että ”kuka idiootti yrittää faksata
puhelimeemme?”.

Eero Vainio
1. vuoden kunnallispolitiikan opiskelija
1. Kyllä löytyy. Olen työskennellyt ja työs-

kentelen Hartwallilla, mutta nyt pääsen kesäksi Nastolan kunnantalolle ähkimään.
2. En ole ollut aikaisemmin.
3. Vastaa täydellisesti. Luvassa pitäisi olla
ainakin muutamien selvitysten teko liittyen
esimerkiksi strategioiden toteutumiseen ja
seudullisesti kilpailutettujen hankintojen
käyttöön. Lisäksi mahdollisesti osallistuminen esim. kunnanhallituksen asioiden valmisteluun.
4. Nykyisellä kompetenssilla tämä on unelmakesäduuni. Tosin Hartwallilla saisi tuplapalkkaa ja korillisen viinaa juhannuksena,
mutta..
5. Olemassa olevan työn lisäksi hain kesäduunia Kuntaliitosta ja parista kunnasta.
6. Kesätyömokiin nyt voisi ehkä lukea muutamien tuhansien alkoholilitrojen tuhoamisen trukilla..
6/7. Hauskinta ja kauheinta oli kuitenkin
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aikanaan kirpputorin myyjänä vaihtaa hä-

100 kilometriä kotiinsa ja huomaa siellä

peästä punottavien setien hetero/lesboaikuisviihdelevyjen sisältö kassalla miesrakkauteen.. Asiakkaat huomasivat asian
aina viimeistään parkkipaikalla, ja tulivat
noloina kassalle kuiskailemaan josko saisivat sen toivomansa, Aku Ankka-lehden alle
piilotetun Österreischische Mechanische
Ahtungtungtung BängVol3-elokuvan, eikä
sitä Göran och ung blond, Max pussar och
”trallallallal” i Jyllands natur -elokuvaa..

iloksensa saaneensa tyhjän pakkauksen ilman kameraa. Hämmennys oli molemminpuolinen, voin kertoa.

Heini Aspelin
1. vuoden kunnallisoikeuden opiskelija
1. Ei ole vielä. Nykyiseen työpaikkaan en aio
jäädä kesäksi, kun palkka on surkea eikä
työtunteja ole kuin 10 viikossa.
2. Tampereen kaupungilla olin töissä 2,5
vuotta. Sinne tahtoo uudestaan!
4. Unelmakesätyöpaikka olisi Tampereen
kaupungin talous- ja strategiaryhmässä.
5. Tampereen kaupungilta, mutta myös ympäristökunnista.
6. Työskennellessäni laskutuksessa laitoin
rahat menemään väärällä valuutalla.

Juha Yli-Salomäki
1. vuoden kunnallisoikeuden opiskelija
1. Kesätyö löytyy, paikkana Ideaparkin Expert.
2. Olen ollut itse firmassa pitemmän aikaa,
Ideaparkin liikkeessä sen avaamisesta lähtien.
3. Ei vastaa, mutta sosiaalisen kanssakäynnin taidot ovat tässäkin avainasemassa.
4. Voittavien lottokuponkien täyttäminen
Rosendahlin vihreällä ruohikolla pehmis kädessä - se olisi se mun juttu!
5. Ei tarvitse hakea, nykyinen työpaikka on
myös kesäduunipaikka.
6. Asiakas ostaa digikameran, ajaa reilun

Krista Koivisto
1. vuoden kunnallistalouden opiskelija
1. Ompi kyllä, Dressmann.
2. Jep, toinen kesä alkaa! Vaatemyynti hyvin
tuttua hommaa.
3. No ei ehkä ihan, mutta voi tehdä ennen
oman alan töitä.. Ja tietää ainakin puvuista
yhtä jos toista.
4. Missä sais kunnolla ottaa aurinkoa ja
drinkki kädessä, no ei, eihän se mikään kesätyö olis! Tää on ollut aika kivaa hommaa,
paitsi et farkut painaa paljon.
5. No tänä kesänä en ole hakenut töitä..
6. Vaikka viime kesänä kun en tunnistanut
pukua ostamaan tullutta Pate Mustajärveä,
jos sitä nyt mokaksi voidaan laskea.
7. Kaikki pukuetiketeissä ja asioissa voi yrittää kysyä ja vetää hihasta.

Janika Kuusisto
2. vuoden kunnallistalouden opiskelija
1. Jään huoraamaan itseäni Staffpointin listoille eli ensi kesän myyn baareissa edelleen
alkoholituotteita.
2. Aloitin baarityöt kaksi kesää sitten ja olen
tehnyt niitä siitä asti ympäri vuoden vaihdellen.
3. Hmm.. no onhan siellä niitä sosiaalitapauksia aika paljon näkyvillä!
4. Kai se olisi kaupungin tai kunnan hallinnolliset askat, sellasta perusbyrokratia settiä. Ihan unelmaunelmatyö olisi EU:ssa.
5. Kesätöitä en ole hakenut mistään, tulevia
töitä valtiolta tai Unionilta.
6. Ei tuu mitään mieleen!
Toimittaja Meri Ruuskanen
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Hallalla on asiaa
Vali, vali, vali. Käytävillä ja luennoilla kuulee vain turhautuneita ruikutuksia yliopiston
ja maailman menoista. Tänne
on kerätty niistä kultaisimmat
ja lisää saa lähettää toimitukseen. Anna siis mielipiteesi tulla kuulluksi ja sano se. Mielipiteet voi toimittaa sähköpostilla
toimittaja Janika Kuusistolle
janika.kuusisto@uta.fi
TALVI! Miksi se on tullut takaisin? Juuri kun
pääsi lumesta ja sohjosta eroon. Missä on
kevät kysynpähän vain?
Varpunen
Kummaa kun kaikki opiskelijat palloilevat yksin yliopistolla eivätkä kavereidensa
kanssa. Ryhmittykää ihmiset! Joukossa on
valtaa!
Laumahenki rulez
Olisi erittäin toivottavaa että myös opiskelijat saavat kuohuviinitarjoilun päätalolla. Se
sopisi juuri kätevästi pubivisatiistaiden ja
kolmiotorstaiden jälkeisiin krapula-aamuihin.
Aamupala on päivän tärkein ateria
Tosi kiva pakkasella tuhota keuhkojaan seisomalla ulkona kun voisi saman tehdä sen
sisätiloissa? Nopeampaa ne keuhkopussukat ulkona sairastuvat. Edelläänkään tätä

tekniikan ihmelaatikkoa ei yliopiston tiloista löydy! Ja miksei luennoilla saa polttaa?
Röökiä, tupakkaa, norttia – kaik käy
Koska yrityksetkin panostaa nyt työntekijöiden hyvinvointiin ja liikkumiseen niin
myös yliopiston pitäisi tehdä sama askel ja
mahdollistaa Atalpan liikuntamaksu verovähennyskelpoiseksi!
Ikiliikkuja
No on se kumma kun ei mikroluokassa voi
puhua puhelimessa! Just olin tuolla oikiksen mikroluokassa kun Pirre soitti ja kerrattiin viime Salkkareiden tapahtumat ja
eikös joku yli-innokas nörttiopiskelija (jolla
ei varmasti ole elämää) ala mulkoilemaan et
mun pitäis muka lopettaa puhelu. Siitä sitten todellakin aloin puhua vielä kovenpaa ja
oikeen tahallani pidensin puhelua. Hah!
Silence is golden
En tajuu miksi mulla ei oo rahaa. Tosi kummallista. Onkohan muut huomanneet saman
ongelman? Jotenkin vaan ne rahat aina menee johonkin ja sit huomaan taas seisovani
kirkon ruoka-apujonossa seiskalta aamulla
ennen sopimusoikeuden tenttiä.
Visa Electron
Hmm. En tajuu että kuka on tutustuttanut
Siitos-Penalle PowerPointin, mutta voi herra
ie ne kaaviot on hepreaa! Melkein otin kielikeskuksesta tuntiopettaja Sikhrin arabian
alkeet –kurssin että pääsisin Kunta2-kurssista läpi. Nuolia! Viivoja! Kolmioita! Neliöitä! Tekstiä! Ja vielä lisää nuolia! Koko ajan
odottaa että taululla alkaa hyppimään kol-
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me jänistä tonttulakit päässä ja laulamaan

nyt kuukausien vieriessä olen huomannut

S.O.A.P:n This is how we party –biisiä.
Dimmu Borgir

kuinka sisäänpäin kääntyneitä ja lokeroituneita nämä kunnallisalan mentorit ovat.
Miksi näin? Vaadin sosiaalisia tuutoreita,
jotka ottavat osaa!
Anti-social behaviour detected

”Kaikille fuksipojille
vain tiedoksi, ettei
se Staabin poikien
tarjonta ole niin
kutkuttavaa kuin
voisi luulla.”

Oon nyt tsekkaillut
uusia
fuksipoikia
”sillä silmällä”
ja
harmikseni
huomasin
heidän kaikonneen kokonaan
pois!
Huhu
kertoo jotain
Chickz -88
lautapeleistä
ja koti-illoista muttei niistä koskaan tiedä.
Kummallista ettei oma ainejärjestöseura
kiinnosta. Kaikille fuksipojille vain tiedoksi etttei se Staabin poikien tarjonta ole niin
kutkuttavaa kuin voisi luulla.
Chickz -88
Syksyllä tulin intoa puhkuen uuteen opinahjooni ja odotin tapaaavani monta uutta
kasvoa, mm. aina auttavia tutoreita. Mutta

Täytyy nyt avata sanainen arkkuni toimiston
sisustuksesta. Kun uudeksi toimistoministeriksi paljastui Ylivieskan Martha Stewart
odotin jotain käsittämättömän upeata maalaissisustusta, mutta toimisto on vieläkin
sama vanha mappien säilytystila.
Verhotanko
Täytyy rutista nyt käänteisesti ja kehua Hallojen todella hyviä nettisivuja! Kyllä silmä
lepää niitä katsellessa, toisin kuin kilpailevan ainejärjestön nettisivuja tutkiessa. Uutisosiossa on kaikki tärkeimmät tapahtumat
koottu kätevästi ja sivujen ajankohtaisuus
on veitsen terävä.
Staabz
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Turmion kätyrit haussa
Tuutorit ovat yliopiston opiskelijoita, joiden tehtävänä on
opastaa uusia opiskelijoita
opintojensa alkuun. Tuutoroinnin funktio on monialainen;
opiskeluun liittyvien asioiden
ohella tuutorien eräs tärkeä
tehtävä on tutustua uusiin opiskelijoihin ja edesauttaa heidän
tutustumista toisiinsa.
Oleellista on myös monelle täysin uudesta
paikkakunnasta kertominen ja kaupungin
esittely. Tuutori on siis juuri se henkilö, kehen fuksi voi ottaa yhteyttä missä tahansa
mieltään askarruttavassa asiassa. Tuutori
opastaa fuksin yliopistomaailmaan ja yleensä hän myös viitoittaa tien parhaimpiin bileisiin.

Kuka voi lähteä tuutoriksi?

Tuutoriksi voi lähteä kuka tahansa kyseisen alan
opiskelija, joka on kiinnostunut uusista
opiskelijoista ja on valmis viettämään aikaa
heidän kanssaan myös vapaa-ajallaan. Tuutoreita valitaan esimerkiksi kunnallistalouden opiskelijoita ohjaamaan arviolta kolme.
Uudet pääaineopiskelijat jaetaan kolmeen
ryhmään, ja jokaista ryhmää ohjaa kolme
tuutoria. Kunnallisalan tuutoreiksi otetaan
9 henkilöä. Antoisan kokemuksen ja uusiin
ihmisiin tutustumisen lisäksi tuutoriksi lähtenyt saa myös kokonaiset kaksi opintopis-

tettä palkaksi vaivannäöstään!

Miten tuutoriksi?

Tampereen yliopistossa ainejärjestöjen tuutorivastaavat valitaan alkuvuodesta ja muut tuutorit viimeistään huhtikuussa. Tuutorivastaaville on
oma koulutuksensa yleensä maaliskuussa
Tamyn ja opiskelijaopinto-ohjaajien organisoimana. Kaikille tuutoreille järjestetään elokuussa Tuuke -ryhmän toimesta noin neljän
tunnin koulutuspaketti, jossa käydään läpi
tuutorin toiminnan kannalta olennaisia asioita. Tuutorivastaavien tehtävänä on mm.
opastaa uudet opiskelijat oman laitoksen/
pääaineen opintoihin ja laitoksen toimintatapoihin sekä tehdä yhteistyötä opiskelijatuutoreiden kanssa uusien opiskelijoiden
perehdyttämissä yliopisto-opintoihin.
Vuonna 2008 hallojen tuutoriministerit ovat
Juho Järvenpää, Jarno Moisala ja Laura Mäkivirta. Tuutoriministereihin voi ottaa yhteyttä kaikissa kunnallisalan tuutorointiin
liittyvissä asioissa. Hallojen tuutorivärväjäiset pidetään torstaina 27.3.2008, jolloin
toivotaan kaikkien tuutoreiksi halajavien ilmestyvän pippaloihin. Samalla on myös hieno tilaisuus juhlistaa hallojen pääministerin
syntymäpäivää! Lisätiedon päivittymistä
tuutorien värväysiltamista voi seurata Hallojen nettisivuilta.

Tulevan syksyn tuutorointiohjelmistoa. Me tuutoriministerit olemme
lyöneet kovat päämme yhteen ja ideoineet
hieman tulevan syksyn tuutorointiohjelmaa. Luvassa ovat ainakin Hallojen tuutorien värväysiltamat, fuksien tutustumisbi-
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leet, Hallojen ja henkilökunnan saunailta,

Hallojen nettisivuilta. Innolla jään odottele-

Päiväristeily Viikinsaareen, Kastajaiset sekä
ilta Kaupinojan saunalla. Kaikenlaista mukavaa on siis tiedossa! Tuutorointiohjelma
päivittyy kevään kuluessa ja sitä voi seurata

maan tulevia tuutorvärväjäisiä ja mukavia
illanistujaisia hallaystävien seurassa!
Toimittaja Laura Mäkivirta

Vallalle persot jakoivat kakun
Vuoden vaihteesta alkaen on
Hallojen uusi hallitus toiminut
ahkerasti ja opiskelijoidensa
asioista kiinnostuen. Nyt esittelemme hallituksen jäsenet ja
heidän ministeriönsä.

kaan ottaa vastuuta mistään, mutta silti tunkee
nokkansa kaikkialle.
Tiina Isotalus, tapahtuma- ja excursioministeri
Tapahtuma- ja excursioministerille osuu tapahtumien ja excursioiden järjestämisen ilo. Tiinalle
tämä sopii kuin nakki silmään, sillä onhan hän jo
niittänyt mainetta erilaisissa toimissa, ja tapahtumat ovat hänen sydäntään lähellä. Tiina on tavat-

Maria Teikari, pääministeri

tu myös monesti ulkomailla!

Pääministeri toimii kuten puheenjohtaja, mutta
alalle sopivammalla tittelillä. Pääministerin tehtä-

Juho Järvenpää, tuutoriministeri

viin kuuluvat mm. ainejärjestön edustaminen, ko-

Tuutoriministeri kaitsee ja huolehtii uusista opiske-

kousten johtaminen, esityslistojen valmisteleminen

lijoista syksyllä, mutta työ alkaa jo keväällä suun-

ja milloin mikäkin, kuten esimerkiksi pullavastaa-

nittelun ja tuutoreiden hankkimisen muodossa.

van yöllisien tekstaritilityksien kestäminen.

Sosiaalisena eläimenä Juho hakeutui tuutoriministerin pestiin..

Juha Yli-Salomäki, varapääministeri & urheiluministeri

Olli Jylhä, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaministe-

Varapääministerinä ei tehtävää kerry, ellei päämi-

ri sekä ympäristöministeri

nisteri ole estyneenä. Riskinä poikanahan Juha oli

Koposopo-ministeri toimii koulutus- ja sosiaalipoli-

ilmeinen valinta urheiluministeriksi, eikä monista

tiikan alati muuttuvalla toimikentällä. Ympäristö-

urheiluharrastuksista ollut haittaa. Hallat ovat Ju-

ministeri vastaa ainejärjestönsä ympäristötietoi-

han ansiosta eläneet erityisen terveellisesti!

suudesta. Olli koposopo-haukkana toivoi saavansa
ko. ministeripaikat ja saikin, koska hän ansioitu-

Janika Kuusisto, pääsihteeri

neesti hoiti niitä jo viime kaudella.

Pääsihteeri tekee pääasiallisesti pöytäkirjat ja kirjoittaa puhtaaksi asioita ja dokumentteja. Pääsih-

Mikko Löfbacka, bileministeri

teerin toimialaan kuuluvat myös kaikki muut asiat,

Bileministerin tehtävänä on pitää opiskelijoiden

joita kukaan muu ei halua tehdä. Janika halusi

ajatukset muuallakin kuin tenttikirjoissa ja jär-

pääsihteeriksi varmaankin siksi, ettei halua kos-

jestää biletapahtumia. Löfbacka kinui tehtävään
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vanhana sieppona ja hallitus koki hänet oivaksi

Teemu Nurmi, talousministeri

valinnaksi järjestämään bileitä. Olihan Mikkoa jo

Tämä pesti ei ole nimestään huolimatta hallituk-

jouduttu kestämään tovi syyskauden erinäisissä

sen tylsin tehtävä. Kuuluuhan talousministerin

bileissä.

tehtäviin mm. kirjanpito, laskujen maksaminen ja
järjestön taloudesta huolehtiminen. Teemu oivana

Sanna Marin, bileministeri

kirstunvartijana ja monen vuoden kokemuksen ta-

Sannan tehtävät eivät poikkea bileministerinä Mi-

loudesta omaavana yksilönä vaati haluavansa teh-

kon tehtävistä. Sanna halusi bailuministerin pai-

tävän. Kumma kyllä, kilpailua ei syntynyt.. Toisin

kalle halusta bilettää ja kukaan ei epäillyt Sannan

kuin kollegansa, Teemu on muuten jo maisteri.

taipumusta ministeriön alaan.
Meri Ruuskanen, kulttuuri- ja kv-ministeri
Jarno Moisala, propagandaministeri

Kulttuuri- ja kansainvälisyysministeri hoitaa aine-

Propagandaministeri vastaa ainejärjestön tiedo-

järjestön kulttuurisesta saannista ja huolehtii vaih-

tuksesta ja sen sensuroimisesta. Propagandaminis-

tareista, joita kunnallisalalla pyörii kun kärpäsiä

teri myös toimittaa Hallanvaara-lehteä, päivittää

kesällä! Meri ekstroverttinä ja sosiaalisena tapauk-

nettisivuja ja ilmoitustauluja sekä tekee muita asi-

sena päätyi hoitamaan tehtävää.

oita tiedotukseen liittyen. Jarno ylipätevänä lähes
pakotettiin hoitamaan tehtävää ja hän on viihty-

Joonas Yliluoma, toimistoministeri

nyt sen parissa erittäin hyvin.

Toimistoministeri on hallituksen lungein pesti.
Tehtäviin kuuluu toimistosta huolehtiminen ja sii-

Laura Mäkivirta, tuutoriministeri

voaminen sekä postin järjestäminen ja yleinen asi-

Tuutoriministerin tehtävät olivat Lauralle ainut-

allisuus. Varsinkin yleinen asiallisuus oli suurena

laatuinen tilaisuus astua ensimmäisen vuoden

kriteerinä toimistoministeriä etsiessä ja Joonas sopi

opiskelijana yhteen hallituksen tärkeimmistä mi-

muottiin kuin pipari jouluna.

nisteriöistä. Tuutoriministeriössä saa aitiopaikalta

Toimittaja Janika Kuusisto

silmäillä heti uudet opiskelijat.

Ollin oppivuosi Kosovossa

H

oy lads!
Hei te kaikki opiskelutoverini siellä
Mansessa! Nyt kerron teille tarinan
RT-miehen elämästä Kosovossa. Tätä kirjoittaessa olen juuri tekemässä sitä alkuperäisintä rauhanturvaajan dutya (työtehtävää)
eli pykälää. Pykälä on korkealle ulottuva
tolppa, jonka päässä on koppi. Sieltä tämä
”faitteri” tarkkailee ympäristöä ja suorittaa
kulunvalvontaa Camppiin ja Campista ulos.

Alustus on tehty. Pienen pojan pää oli melko sekaisin 9.5.2007, kun saavuttiin poikaporukalla Kosovoon – no oli siinä muutama
tyttökin. Jännitti, ihmetytti, odotti – hikoili
ja janotti! Jännitti, että minkälaiseen paikkaan sitä on vuodeksi tultu töitä tekemään.
Jännitti, että minkälaiseen sotkuun sitä jätti
oman oikean elämänsä Suomeen, puhtaaseen kotimaahani. Ihmetytti erilainen elä-
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mänmeno Kosovossa, jota kuitenkin olin

paikallisten huonoja elinolosuhteita. Täällä

nähnyt vasta muutaman minuutin. Odotukset olivat myös seuraavista 365 päivästä
melko korkealla.

ei ole paikallisilla juuri minkäänlaista terveyden-, sosiaali- eikä jätehuoltoa saati koulujärjestelmää tai selkeää lainsäädäntöä.
Puhumattakaan sähköstä, jota tulee paikallisten koteihin muutama tunti päivässä.

Nyt on reissusta 10 kuukautta

takana ja sen verran voin sanoa, että ajatukset tästä maailmasta
ovat
”Jos joku on varma,
muuttuneet.
niin se on aivan
Maailmankuva
varma, että suomaon avartunut –
niin myös ajalaiset ovat univertukset elämässumin vaatimattotä ylipäätään.
Paras anti tässä
minta kansaa.”
reissussa ovat
ehdottomasti
Olli Marjalaakso
hallamme Kosovossa
työkaverit, joiden kanssa on
kyllä tehty jos jonkinmoista dutya. Kolikon
kääntöpuolella näissä hommissa löytyy sitten erilaisia kokemuksia, mutta niitä ei voi
sanoa huonoiksi kokemuksiksi. Ne ovat vain
erilaisia, kasvattavia kokemuksia tällaiselle
keskenkasvuiselle rääpäleelle. Jos joku on
varma, niin se on aivan varma, että suomalaiset ovat universumin vaatimattominta
kansaa. Sen olen täällä huomannut. Toisaalta Balkanin asukit osaavat luottaa itseensä.
Ei sekään väärin voi olla! Vuosi rauhanturvaajana Kosovossa ei ole minulle ollut ainakaan huono irtiotto opiskeluihin ja oikeaan
elämään Suomessa. Sen verran sekaisin sitä
oli omat ajatukset ja elämä lähtöhetkellä
Suomessa, että täällä on voinut suhteuttaa
omia murheita ja ajatuksia oikeisiin mittasuhteisiin. Arvostus omaa isänmaata kohtaan on päivä päivältä vain kasvanut. Tämä
johtuu jo pelkästään siitä, että joka päivä
olen täällä 2000 km päässä saanut todistaa

Palvelusvuorokaudet Kosovossa
vähenevät ja alan pikkuhiljaa miettimään, että minkälainen paikka se Manse on,
kun takaisin sinne tulen. Kaikki normaalin
siviilielämän askareet iskevät päin naamaa,
mutta onhan minulla ehkä muutama ystävä, jotka auttavat – toivottavasti!? Aurinko
alkaa laskea vuorien taa ja pykälävuorokin
alkaa olla lopuillaan. Ehkäpä päätän myös
tilitykseni oppivuodestani täällä kaukana
isänmaastani. Sitä ei ensin uskonut, kuinka
tärkeä asia se yksittäiselle nuorellekin ihmiselle on. Sen ymmärtää vasta, kun lähtee
esim. vuodeksi rauhanturvaajan tehtäviin
ja Suomen lippu on 24/7 oikeassa hihassa.
Kannattaa kokeilla! Muistakaa: 9.5. alkaa vapun jatkot!
Olli Marjalaakso
Kirjoittaja on Suomen toistaiseksi nuorin
kunnanvaltuutettu, 2. vuoden kunnallispolitiikan opiskelija, joka viettää välivuotta rauhanturvatehtävissä Kosovossa.
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Kukkona tunkiolla
Pitkän ja feminiinisen kauden
jälkeen on toimistolle saatu
kunnon miesvahvistusta, kun
Pohjois-Pohjanmaalta saapui
Joonas Yliluoma pitämään jöötä toimiston kahvinkeittimen
ja keksipurkin paikasta. Tietenkin toimistoministerin työhön
kuuluu muutakin mielekästä.
Tutustukaamme.
1. Mitä toimisto symboloi sinulle, Joonas?
– Hengähdystaukoa koulupäivän keskellä.
2. Muistoja vanhasta toimistosta?
–?
(Nuoresta iästään johtuen Joonaksella ei ollut muistoja vanhasta toimistosta)
3. Kumpi on parempi kahvin kanssa, keksi
vai pulla?
– Kyllä se pulla on, koska siitä riittää kauemmaksi aikaa. Toisaalta maku on ratkaiseva
tekijä. Kyllä maukas keksi voittaa kuivan
pullan. Mutta kyllähän sitä kuivaa pullaakin
voi syödä kahviin kastettuna. Mummon leipomat pullat ovat parhaita! Tosin en usko,
että niitä saadaan nauttia toimistolla.
4. Toimiston tulevaisuus Joonaksen näkökulmasta?
– Tulevaisuuden näen hyvänä. Toimistotilojen maantieteellinen pinta-ala on pienehkö,
joten näkisin tulevaisuudessa tarpeen laa-

jentaa toimistotiloja. Tätä kautta saataisiin
enemmän hallaväkeä toimistolle ja kehitettyä toimiston toimintaa. Monivuotisena, selvänä ilmiönä on ollut, että fuksit ujostelevat
ahdasta toimistohuonetta. Yleensä vasta
seuraavana syksynä he oppivat hyödyntämään toimiston tarjontaa. Uskoisin, että
suuremmat tilat madaltaisivat toimistolle
tulon kynnystä. Voihan se tietysti olla, että
pitäisi harkita
deodorantin
”Sain muuten
vaihtoa Rexonaan.
abivuonna pulla-

poika-diplomin,
kun lukion ruokalan pullat vissiin
maistui mulle.”

5. Tulevia tapahtumia toimistolla?
– Opiskelijat
lähtevät muutaman
kuuJoonas Yliluoma
kauden sisällä
hallojen toimistoministeri
kesälaitumille, joten kai
tässä jonkin näköiset laidunkauden avajaiset on syytä pitää.
6. Mikä oli ensimmäinen asia, jonka hävitit
toimistosta?
– Kirjahyllyssä ainakin oli vanhoja valtion
budjettiesityksiä 1960-luvulta, jotka löysivät uuden tukikohdan roskiksesta. Ensimmäinen tärkeä käytännön muutos oli
se, kun nostin kahvinkeittimen yläpuolella
olevaa hyllyä yhden pykälän ylöspäin, koska
kahvinkeittimen kansi osui aina siihen. En
usko, että nainen olisi pystynyt siihen.
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7. Koska saadaan
maistaa
Joonaksen itse leipomia
munkkeja?
– Kun hallayhteisö
on siihen kypsä.
8. Asia, jonka muuttaisit toimistossa?
– Toimiston taustamusiikiksi
voisi
laittaa vaikka Hey
Jude!
9. Mitä mieltä olet
seinänaapurista,
kärhämää?
– Ihan hyvin on toimeen tultu. Näkyy
se Sasin poika norkoilevan usein siinä
hallojen ovella. Viittaako se, että meillä
on jotain, mitä Staabilla ei ole?
10. Miten suhtaudut
väitteeseen,
että
Joonas Yliluoma lupaa, etteivät Hänen valtakunnassaan keksit
toimistovastaavat
pääse (enää?) loppumaan. Saakutarallaa!
ovat aina ylikoulutettuja naisia, jotka
vain keittävät kahvia ja juoruavat?
Tuo juoruaminen kai liittyy enemmän nai– Tarkoitat toimistoministerit, vastaaviahan
siin, joten siihen en ota kantaa.
ei ole ollut pariin vuoteen.
Illan pienien tuntien kääntyessä kasvuun
– Kaiken kaikkiaan tuo stereotyyppinen väite
paljastui vielä salaisuus Joonaksen menneion vanhakantainen, ajalta ennen kuin DDR:
syydestä sähköpostitse. Joonas on saanut
n naisurheilijat menestyivät. Noista tehtälukiossa abi-vuotenaan pullapoika-diplovistä haluan kommentoida vielä sen verran,
min! Ilmeisesti ruokalan pullat on maistuetteivät asiat ole noin mustavalkoisia. Esineet Joonakselle suurissa määrin.
merkiksi pelkkä kahvinkeitto ei riitä, vaan
sitä kahvia on pystyttävä myös juomaan.
Toimittaja Janika Kuusisto
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Sinipukuiset soturimme
Kuka olet?
– Jorma Siponen

”Kansantaloustieteilijöitä, eikö
vaan?”

Työhistoriasi?
– Yliopistolla
Virastomestari Jorma
olen ollut viisi
Siponen halloista
vuotta
töissä. Sitä ennen
täytin eläimiä parikymmentä vuotta.
Tuleeko mieleen mitään opiskelijoiden
tempauksia?
– Niitä sattuu joka päivä, joten ei tule mitään
yksittäistä mieleen. Pääsääntöisesti nämä
opiskelijat ovat fiksua porukkaa. Eipä tänne
yliopistoon kai ihan tyhmät pääsekään.
Mitä tiedät Halloista?
– No ne on tuolla Pinnin A-puolella. Kansantaloustieteilijöitä, eikö vaan?
Mikä on horoskooppimerkkisi ja koetko
sen vaikuttavan työhösi?
– Se on jousimies, mutta en koe sen vaikuttavan.

Virastomestarimme Jorma Siponen.

Keitä ovat virastomestarit?
Onko kyseessä oma rotunsa vai
joukko satunnaisesti valikoituneita ihmisiä? Miten virastomestariksi itse asiassa päädytään?

Millaiseksi kuvailisit Tampereen yliopistoa työpaikkana?
– Täällä oon tykännyt olla. Enpä oikeastaan
ole aikaisemmin ollutkaan oikeissa töissä.
Onhan tämä ihan erilainen ympäristö kuin
omissa oloissa työskennellessä.

Muun muassa työllistymisen ihmeelliset
polut – jotka ehkä jossain vaiheessa kutsuvat jokaista Hallaa, tosin vain ehkä – olivat
puheenaiheena, kun Hallanvaara hyökkäsi
haastattelemaan virastomestari Jorma Siposta.
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Kevään kiihkeät äksönit
Tuutorien värväys- ja
saunailtamat (ilman saunaa)
Torstai 27.3. kello 19.00
Kuninkaankadun pornoluola
Tulevan syksyn fuksit kaipaavat hellää,
karvaistakin kättä. Tulevien tuutorien metsästys käynnistyy illanvietolla, jonne ovat
tervetulleita kaikki tuutoriuden kunniakkaasta tehtävästä kiinnostuneet. Kahden
opintopisteen lisäksi tuutorin pesti on homma, joka kannattaa kokea vähintään kerran
elämässään.

Ainejärjestön
80-vuotisvuosijuhla

Hallat ry järjestää yhteistyössä
muiden ainejärjestöjen kanssa
teemabileet.
Tiedossa
riehakkaat juhlat
ja teemaan liittyvää ohjelmaa
ja leikkejä.
Tarkempi aika
ja muuta lisäinformaatiota seuraa lähempänä.

Vappurieha

Perjantai 4.4. kello 18.00
Cumulus Pinjan Olympia-Sali
Hallat täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja on
samalla maan 3. vanhin ainejärjestö.
Juhlien pääosuus tapahtuu Cumulus Pinjan Olympia-salissa (kuvassa). Olympia-sali
sijaitsee Tampereelle osoitteessa Satakunnankatu 10. Juhla alkaa perjantaina 4. huhtikuuta kello 18.00.
Siirtyminen jatkoille tapahtuu kello 23.00
jälkeen. Jatkoja vietetään Villa Vintissä Kehräsaaressa. Jatkolle ovat tervetulleita myös
ne, jotka eivät osallistu varsinaiseen vuosijuhlaan.
Juhlat jatkuvat lauantaina 5. huhtikuuta Silliksen merkeissä kello 11 alkaen Vanha Fennian saunatiloissa.

Keskiviikko 30.4.
Vanha Fennian saunatilat
Hallat juhlistavat vappua saunaillan merkeissä. Myös muuta vapputoimintaa tiedossa. Tarkempaa informaatiota seuraa jäljempänä.

Muuta
Huhtikuussa on lisäksi tiedossa liikuntailottelu-päivä. Tällöin hauskaa pidetään urheilullisissa merkeissä, hymy suupielissä.
Kaiken yllä olevan lisäksi Hallat osallistuvat
Gastropub Prahassa joka tiistaina järjestettävään pubivisaan. Kunnallistietäjien joukkueeseen ovat tervetulleita niin uudet, kuin
vanhatkin hallat!
Ajantasainen ohjelma löytyy netistä, osoitteesta www.hallat.org

Pornobileet
Viikko 16
Ravintola Ruma

Kasaan kokosi Mikko Löfbacka
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Kumula ry:n järjestösihteeri Jussi Näri.

Tunne oikeutesi yksi näkökulma kentälle
Ammatillinen järjestäytyminen
tai ylipäätänsä mikään omien
tai kanssaihmisten oikeuksien
perääminen ei tunnu näinä
päivinä olevan muodikasta tai
edes tarpeelliseksi koettua.

Jussi Näriä.
Mikä on Kumula?
- Kumula, eli Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry on nimensä mukaisesti kunta-alalla
työskentelevien tai kunta-alalle opiskelevien korkeakoulutettujen ammattijärjestö.
Kumula on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys ja meitä on kolmisten tuhatta jäsentä.

Hallanvaara kuitenkin kantaa vastuuta
pienen opiskelijan asemasta ja sen vuoksi
haastatteli KUMULA ry:n järjestösihteeri

Miksi Hallan pitäisi olla kiinnostunut Kumulasta tai ammatillisesta järjestäytymisestä ylipäänsä?
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- Ammatillista järjestäytymistä ja oman

tyisaloissa on hyvin välitöntä. Me KUMULAs-

edunvalvontansa turvaamista ei kannata
ajatella ”sitten joskus työelämässä” -meiningillä. Liittymällä jo opiskeluaikana ammattijärjestöön pääsee kiinni hyviin etuihin
sekä aloittaa ajoissa omasta edunvalvonnasta huolehtimisen. Täytyy muistaa, että
opiskeljoille jäsenyys ei maksa mitään vaan
jäsenmaksulla parannat omaa asemaasi
vain niiltä osin kun olet ansiotyössä. Miksi
siis olla liittymättä?

sa olemme kunta-alan opiskelijoita varten,
ja aiomme aktiivisesti kehittää omaa opiskelijatoimintaamme myös Halloja varten.
Tähän toimintaan haluamme innostunutta
väkeä joten surffatkaapa vaikka KUMULAn
tai Akavan Erityisalojen verkkosivuille ja vilkaiskaapa lisätietoja.

Mitä näkyy Kumulan tulevaisuudessa?
- Aktiivista eteenpäin menoa, kehittymistä,
uusia aktiivisia jäseniä sekä jäsenistä huolehtimista. Kuntasektori on melkoisessa
muutoksessa tällä hetkellä ja omalta osaltamme pidämme huolen jäsentemme eduvalvonnasta sekä pyrimme järjestämään
välillä jotain mukavaa ohjelmaakin.

Kuntien
asiantuntijat
– KUMULA ry
on
vuodesta
1995 toiminut
akavalainen
kunta-alan ammattijärjestö.
KUMULA:
aan kuuluu n. 3000 korkeasti koulutettua,
kuntasektorin johto- ja asiatuntijatehtävissä toimivaa tai näille aloille opiskelevaa
jäsentä. He ovat kirjastonhoitajia, koulu- ja
sivistystoimen hallinnossa toimivia, keskushallinnon johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä olevia sekä nuoriso-, liikuntaja ruokapalvelualan asiantuntijoita.

Oma taustasi?
- Hallintotieteiden maisteri vuosimallia 2001
opinahjona Vaasan yliopisto.
Parasta työssäsi?
- Opiskelijayhteistyön kehittäminen. Olin
aikanaan itse ainejärjestö- ja opiskeljatoiminta-aktiivi ja on erityisen hauskaa, että
pääsen nykyisessä työssäni kehittämään
sellaisia juttuja, joita itse olisin aikaan toivonut. Muita tärkeitä asioita on tottakai
se päivittäinen jäsenistä huolehtiminen eli
tunne siitä, että on avuksi niille jäsenille,
jotka meidän apua tarvitsevat.
Viestisi Halloille?
- Järjestötoiminnasta on ehkä hieman vanhahtava kuva. ehkä ajatellaan että se on sellaista ”vakavaa pönötystä” mutta tosiasiassa
meininki sekä KUMULAssa että Akavan Eri-

Toimittaja Maria Teikari

Kumula-faktaa

KUMULA kuuluu AKAVA:aan Akavan Erityisalojen kautta. Akavan Erityisalat on 22
jäsenyhdistyksen muodostama katto-organisaatio hallinnon, kulttuurin ja liike-elämän esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville akavalaisille. Akavan Erityisalat on
AKAVAn kuudenneksi suurin jäsenliitto ja
edustettuna kaikissa keskusjärjestön ja sen
neuvottelujärjestöjen toimielimissä.
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TAMPEREEN YLIOPISTON
KUNNALLISALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ HALLAT RY
- byrokratian ammattilaisia vuodesta 1928 www.hallat.org

