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Yhdistyksen kevätkokous
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Läsnä Ville Rajahalme, puheenjohtaja
Turo Lähteelä, sihteeri
Kai Kinnunen, jäsen
Ville Happonen, jäsen
Mika Vertainen, jäsen
Henri Seppänen, jäsen
Anni Vainionpää, jäsen
Kaisa Okkeri, jäsen
Jere Laine, jäsen
Pekka Suhonen, jäsen
Jarno Moisala, jäsen
Anna Taivela, jäsen

Asiat

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ville Rajahalme avasi kokouksen  kello 19.05

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallat ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa. 
Sääntöjen 11 § mukaan kokouskutsun on oltava vähintään kuusi päivää ennen kokousta yhdistyksen  
ilmoitustaululla ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lehdessä.

Kokouskutus on julkaistu yhdistyksen ilmoitustaululla 18.3.2013 ja ylioppilaskunnan lehti Aviisissa 
15.3.

Kevätkokous totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 Kokouksen järjestyminen

Kevätkokous valitsi puheenjohtajaksi Ville Rajahalmeen ja Sihteeriksi Turo Lähteelän, sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi (2) Mika Vertaisen ja Kai Kinnusen, jotka toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina.

4 Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kevätkokous hyväksui asialistan kokouksen työjärjestykseksi muutosten jälkeen.
Korjattiin virheellinen ”hal. Kand.” ja korvattiin tradenomi Henri Seppänne kohdassa  7 ja 2 mom



5 Vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hallat ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden 
toimintakertomuksen.

Kevätkokous hyväksyi Hallat ry:n vuoden 2012 toimintakertomuksen liitteen 1 mukaisesti

6 Vuoden 2012 tilikertomuksen hyväksyminen

Hallat ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden 
tilikertomuksen.

Kevätkokous hyväksyi Hallat ry:n vuoden 2012 tilikertomuksen liitteen 2 mukaisesti 

Pantiin merkille tilikertomuksessa olevien budjetoitujen ja toteutumien useiden kymmenien 
prosenttien poikkeavuudet, mutta myös se että kokonaisarvio oli hyvin lähellä budjetoitua.

7 Vuoden 2012 toimintatarkastuksen käsittely

Hallat ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen kevätkokous käsittelee edellisen vuoden 
toiminnantarkastuskertomuksen.

Vuoden 2012 toiminnantarkastajana on toiminut tradenomi Henri Seppänen.
Toiminantarkastuskertomus on liitteenä.

Hallitus toteaa vastineenaan toiminnantarkastuskertoksen johdosta seuraavaa:

1/Toiminnan tarkastajan huomautus kevätkokoukselle:
”Huomautan yhdistyksen hallinnosta, että yhdistys on itsenäinen oikeushenkilö, jonka ei 
tule, eikä se voi ulkoistaa taloudellista päätäntävaltaa yhdistyksen ja sen jäsenten 
ulkopuolelle. Erityisesti yhdistyksen vuotuista talousarviota koottaessa on syytä neuvotella 
tarkasti sidosryhmien kanssa erilaisista kustannuksista ja toiminnanrajoista, sekä tehdä 
tarvittaessa sitovat kirjalliset puitesopimukset aiheesta. Siten yhdistyksen kokoukselle 
esitettävän talousarvion tulisi olla mahdollisimman realistinen ja ennustettava, jotta 
vältyttäisiin tilikauden 2011 toimintakertomuksen talous-kohdan tilanteelta ”vaikutti siten, 
että kaikki näistä aiheutuvat kustannukset eivät olleet Hallojen vaikutettavissa ja täten 
talousarvion tavoitteessa näiden osalta ei pysytty.””

1/Hallituksen vastine kevätkokoukselle:
”Toiminnantarkastajan huomautus koskee vakavaa puutetta yhdistyksen toiminnan 
järjestämisessä. Edellä kuvattu tilanne syntyi erityisesti vuoden 2012 tuutortoiminnan 
organisoinnin yhteydessä. Tuutortoiminta järjestettiin yhteistoiminnassa Staabi ry:n ja 
Spatikka ry:n kanssa.
 Tuutortoiminnan tulot ja menot jaettiin yhdistysten kesken erikseen sovittujen 
jakoperusteiden mukaan. Tulot ja menot eivät kuitenkaan olleet tarkoin tiedossa, eivätkä 
alkuperäiset arviot pitäneet täysin paikkaansa.
 Myöskään näitä yhteisiä, valitettavasti vain suullisia sopimuksia ei kirjattu 
yhdistyksen (hallituksen) päätöksenteossa riittävällä tarkkuudella, eikä niitä myöskään 
proaktiivisesti seurattu, jotta tuloihin ja menoihin oltaisiin voitu puuttua niiden 
ylittyessä/alittuessa. Ongelman poistumista ei edesauta se, että kuluvana vuonnakin 
tuutorointi ollaan järjestämässä vastaavien periaatteiden mukaisesti. Hallitus kuitenkin 
tulee erikseen varmistamaan kuluvana vuonna, ettei esitetyn kaltaista taloudellista 
päätäntävallan siirtymistä kolmannelle osapuolelle tapahdu.”



2/Toiminnantarkastajan huomautus kevätkokoukselle:
”Huomautan yhdistyksen jäsenmaksujen perinnästä sekä jäsenmaksuperiaatteista, että 
tämänhetkinen yhdistyksen toimintatapa yhdistyksen säännöissä mainittujen 
jäsenmaksuperiaatteiden noudattamisessa sekä jäsenmaksujen perinnässä, on osin 
moitteenvaraista. Jäsenmaksuperiaatteita ja perintää tulisi selkeyttää yhdistyksen 
säännöissä vastaamaan nykyistä todellista tilannetta. Nykyinen toimintatapa on ristiriidassa  
yhdistyksen sääntöjen kanssa, eivätkä yhdistyksen säännöt myöskään tunne monen 
ainejärjestön yhteisjäsenyyden mahdollisuutta. Nykyinen menettely tuonee vaikeuksia j 
ristiriitaisuutta myös muun muassa jäsenrekisterin ylläpitoon.”

2/ Hallituksen vastine kevätkokoukselle:
” Toiminnantarkastajan huomautus koskee vakavaa, paitsi vuoden 2011 syyskokouksen 
päätösten vastaista, myös Hallat ry:n sääntöjen vastaista menettelyä. Viime syksynä 
käynnistynyt kolmen yhdistyksen yhteisen ”yhteisjäsenmaksun” periminen on tapahtunut 
Hallat ry:n vuoden 2011 syyskokouksen päätöksen vataisesti (jäsenmaksu 30 euroa). 
Yhdistykset perivät ns. yhteisjäsenmaksua, jonka maksamalla pääsi kaikkien 3 yhdistyksen 
jäseneksi. Yhteisjäsenmaksun suuruus oli 30 euroa, josta Hallat ry sai suullisesti neuvotellun 
sopimuksen perusteella laskennallisen osuuden. Täten viime vuonna liittyneistä jäsenistä 
juuri kukaan ei ole edellenkään maksanut vuoden 2011 syyskokouksen määrittämää 
jäsenmaksua, vaan hallituksen erikseen neuvotteleman osuuden mukaisen jäsenmaksun. 
Hallitus on silti hyväksynyt nämä ”osuutensa” maksaneet jäsenet yhdistyksen uusiksi 
jäseniksi. Täten hallitus on toiminut sääntöjen ja syyskokouksen päätöksen vastaisesti. 
Kokonaisuuden huomioon ottaen kuitenkin viime vuonna vallalla ollut tilanne, ja 
päätyminen yhdistysten yhteisjäsenmaksun perimiseen, on toteutettu Hallat ry:n etujen 
mukaisella tavalla. Hallitus on osin ottanut huomioon jäsenmaksulajien kehittämisen osana 
sääntöuudistusta. Asian kuntoonsaattaminen vaatii kuitenkin edelleen jatkotarkastelua 
hallituksen toimesta.”

Edellä mainitun lisäksi esille nostettiin jäsenyyden kiinnostuksen osoittaminen, mistä ei ole ollut 
selvää linjausta ja tuutorointitoiminnan haasteellisuudet uudessa toimintakontekstissa.

Kevätkokous merkitsi tiedoksi liitteenä 3 olevan Hallat ry:n vuoden 2012 toiminnantarkastuksen 
sekä edellä esitetyn hallituksen vastineen toiminnantarkastuskertomuksen johdosta.

Kevätkokous merkitsi tiedoksi liitteenä olevan Hallat ry:n vuoden 2012 
toiminantarkastuskertomuksen sekä edellä esitetyn hallituksen vastineen 
toiminantarkastuskertomuksen johdosta.

8 Vastuuvapauden myöntaminen vuoden 2012 tilivelvollisille

Hallat ry:n sääntöjen 10 § mukaan yhdistyksen kevätkokous päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille.

Esteellisinä kohdan käsittelyn ajaksi poistuivat

Ville Happonen
Jarno Moisala
Kaisa Okkeri
Henri Seppänen
Pekka Suhonen
Anni Vainionpää



Kevätkokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2012 tilivelvollisille

9 Hallat ry:n sääntömuutoksen hyväksyminen

Kevätkokous hyväksyi Hallat ry:n uudet säännöt liitteen 4 mukaisesti seuraavilla muutoksilla. 

Ehdotukseen lisättiin 9 § 3 mom. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen jättää 
jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä kalenterivuotena.

Tehtiin ehdotuksen 15 § 1 mom tarkennus. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous 
sek ylimääräinen kokous. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 6 päivää 
aikaisemmin ylioppilaskunnan lehdessä ja yhdistyksen internetsivuilla. Kokouskutsussa on 
mainittava kokouspaikka ja -aika.

Muutettiin ehdotuksen 23 § mom. 3 seuraavanliseksi; Valitaan se tai ne ehdokkaat jotka saavat 
vaalissa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Tehtiin muutos ehdotuksen 24 § ”jos vähintään yksi (1) jäsen vaatii, on vaali suoritettava 
suljettuna lippuäänestyksenä.”

Tehtiin ehdotuksen 27 § toiseen lauseeseen lisäys. ” Hallituksen sihteerin ollessa poissa, esteellinen 
tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.” 

Anna Taivela poistui kokouksesta klo 20.59

Poistettiin ehdotuksen 28 § 2 mom. ”Yhdistyksen puheenjohtajalla on läsnäolo, puhe- ja 
äänestysoikeus hallituksen kokouksissa sekä yhdisyksen kokouksissa.”

Lisättiin uusi ehdotuksen 29 § 3 mom ”Hallitus on päätösvaltainen, kuin paikalla on pj tai vjp ja 
lisäksi vähintään puolet jäsenistä”, jolloin edellinen 3 mom. siirtyy 4 mom:ksi.

Poistettiin ehdotuksen 32 § 2 mom toinen lause ”Hallitus voi yksittäistapauksessa kieltää...”

Lisättiin lause ehdotuksen 35 § 2 mom ”Tilinpäätös on jätettävä syyskokouksen valitsemille tilin tai 
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikko ennen kevätkokousta.”

Poistettiin ehdotuksen 37 § 2 mom

Ville Happonen poistui kokouksesta klo 21.31

Muutettiin  ehdotuksen 38 § 2 mom muotoon ”Tampereen yliopiston kunnallistieteiden tukisäätiön 
tukirahastoon”  

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ville Rajahalme päätti kokouksen klo 21.35


