
Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat – Hallat ry. 
 
Hallat ry:n syyskokous      Pöytäkirja 
 
 
Aika: 25.11.2014 klo 19 
Paikka: Tamyn kokoushuone (Yliopiston katu 60 A, 2. krs) 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Maija Kuntsi avasi kokouksen 19:04. 
 

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Säännöt 15 §: Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 6 päivää 
aikaisemmin ylioppilaskunnan lehdessä ja yhdistyksen internet-sivuilla. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja -aika. 

 
Säännöt 16 §: Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti 
koolle kutsuttu. 

 
Kokouskutsu on julkaistu Aviisissa 24.10.2014 sekä Hallat.fi –sivustolla 
19.11.2014. 

 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 Osanottajista kerättiin nimilista, joka on liitteenä 1. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
a. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Maija Kuntsi. 
 

b. Kokouksen sihteerin valinta 
 
Valittiin kokouksen sihteeriksi Laura Lettenmeier. 
 

c. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2) 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Vertainen ja Carita Isomäki. 
 

d. Ääntenlaskijoiden valinta (2) 
 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

 
Säännöt 13 §: Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle. 
 



Kaikki paikallaolijat ovat Hallat ry:n jäseniä.  
 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

6. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 
Hallituksen esitys liitteenä 2. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 esityksen mukaan. 
 

7. Vuoden 2015 talousarvion hyväksyminen 
 
Hallituksen esitys liitteenä 3. 
 
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015 esityksen mukaan. 
 
Saara Asikainen saapui kohdan käsittelyn aikana. 
 

8. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2015 
 
Hallitus esittää vuodelle 2015 seuraavia jäsenmaksuja: 
Tutkinto-opiskelija 5€ (kertamaksu) 
Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu 10€ (vuotuinen maksu) 
Yhteisön kannatusjäsenmaksu 50€ (vuotuinen maksu) 

 
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2015 esityksen mukaan. 
 
Kaisa Okkeri saapui kohdan käsittelyn aikana. 
 

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 
 
Kokoustauko 19:16 – 19:29. 
 
Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 esitettiin Jere Lainetta sekä Jussi Mikkosta. 
Järjestettiin suljettu lippuäänestys. 
Vaalissa annettiin 29 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: 
Jere Laine 11 ääntä 
Jussi Mikkonen 18 ääntä 
 
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Jussi Mikkonen. 
 

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten määrä vuodelle 2015 
 
Hallitus tekee esityksensä kokouksessa. 
 
Säännöt 29 §: Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2-16 muuta varsinaista 
jäsentä. 
Hallituksen jäsenten määrä vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa hallituksen 
esityksestä ennen hallituksen valintaa. 



 
Hallituksen jäsenten määräksi esitettiin seitsemää jäsentä. 
Päätettiin valita esityksen mukainen määrä hallituksen jäseniä. 
 

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2015 
 
Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: 
Mikko Sarkkinen, Niko Halonen, Niina Hiltunen, Erno Heikkinen, Elisa 
Pakkanen, Marianna af Hallström, Jere Laine 
 
Valittiin hallituksen jäsenet esityksen mukaan. 
 
Varajäsenten valinnasta keskusteltiin, mutta todettiin ettei yhdistyksen 
säännöissä mainita varajäseniä. Varajäseniä ei valittu. 
 

12. Toiminnantarkastajien (1-2) ja varatoiminnantarkastajien (1-2) valinta 
vuodelle 2015 
 
Hallitus tekee esityksensä kokouksessa. 
 
Esitettiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Pekka Suhosta sekä 
varatoiminnantarkastajaksi Henri Seppästä. 
 
Valittiin toiminnantarkastajat esityksen mukaan. 
 

13. Ilmoitusasiat 
 
Ei esille tulevia asioita. 
 

14. Muut asiat 
 
Ei esille tulevia asioita. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:14. 
 
 
 
 
 
Tampereella 25.11.2014 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Maija Kuntsi, puheenjohtaja   Laura Lettenmeier, sihteeri 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mika Vertainen, pöytäkirjantarkastaja Carita Isomäki, pöytäkirjantarkastaja 





Hallat ry – Tampereen yliopiston kunnallistieteiden ainejärjestö 
 
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 
 
1. Johdanto 
  
Vuosi 2015 tulee olemaan käänteentekevä vuosi ainejärjestön historiassa. Tampereen 
yliopiston tutkintouudistuksen johdosta Hallat ry:n asema kunnallistieteiden ainejärjestönä 
on hämärtynyt. Tämä johtuu siitä, että vanhat kunnallistieteelliset pääaineet ovat, kunta- 
ja aluejohtamista lukuun ottamatta, siirtyneet uusien opintosuuntien alaisiksi. Tästä 
syystä ainejärjestön jäsenille pidettiin 2014 marraskuussa keskustelutilaisuus, jossa 
linjattiin ainejärjestön uudesta roolista. 
 
Vuoden 2015 hallituksen tärkein tehtävä on viedä muutosprosessi onnistuneesti läpi ja 
luoda uudet toimivat käytännöt ainejärjestön tulevaisuuden turvaamiseksi. Tuleva vuosi 
on ainejärjestön 87. toimintavuosi. Toimintasuunnitelma määrittelee toiminnan linjat, 
mutta mahdollistaa myös aktiivisemman toimintavuoden. 
 
2. Uusi Hallat ry 2015 
 
Hallat ry:n toiminta suunnataan jatkossa opintosuuntavalintansa tehneille opiskelijoille, 
erityisesti kolmannen vuoden opiskelijoista eteenpäin. Hallat ry ei osallistu jatkossa 
hallintotieteiden fuksien tutorointiin eikä fuksiviikkojen järjestämiseen. 
 
Hallat ry:n tärkein tehtävä jatkossa on toimia kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntauksen 
koulutuspoliittisena edunvalvojana. Erityistä huomiota kiinnitetään kunta-alan 
työelämäsuhteiden luomiseen, esimerkiksi aktiivisen alumni-toiminnan kautta. 
 
Hallat ry pyrkii toiminnallaan yhä edistämään kunta-alanopetuksen perinnettä ja asemaa 
Tampereen yliopistossa. Ainejärjestön jäseninä tulevat jatkossa olemaan erityisesti 
kunta- ja aluejohtamisen opiskelijat, mutta myös muut kunta-alasta kiinnostuneet ovat 
toimintaan tervetulleita. 
 
 
 
3. Alumni-toiminta ja työelämäkontaktit 
 
Tulevaisuudessa Hallat ry:n visiona on keskittyä toiminnassaan entistä enemmän 
työelämäyhteyksiin. Jäsenistölle halutaan mahdollistaa erilaisia vuotuisia 
työelämävierailuja ja toimintaa ylläpidetään yhteistyössä työelämän eri tahojen kanssa. 
Toiminnan kautta jäsenistölle luodaan matalan kynnyksen kohtaamisia, tarjotaan tietoa ja 
näköaloja sekä kontakteja työelämään. 
 
Toinen keskeinen painopiste on alumnitoiminta, sillä alumnit ovat työelämän edustajina 
tärkeä sidosryhmä. Hallat ry:n alumnit muodostavat laajan joukon kunta-alan 
ammattilaisia, joihin järjestömme pyrkii osaltaan pitämään aktiivisesti yhteyttä. 



Alumneihin tullaan jatkossakin pitämään yhteyttä niin sosiaalisen median kuin 
yhteistyössä järjestettyjen kokoontumisten ja työelämävierailujen kautta. Hallat ry pyrkii 
vahvistamaan työelämässä olevien alumnien ja kunnallisalaa opiskelevien välistä 
yhteistyötä synnyttämällä uusia kontakteja ja muita verkostoitumismahdollisuuksia 
jäsentensä välillä. Vuodesta 2015 alkaen Hallat ry:n alumnisuhdetoimintaa tullaan 
profiloimaan uudelleen. 
 
4. Tiedotus ja viestintä 
 
Tiedotuksen ja viestinnän rooli muutosprosessin läpiviemisessä on merkittävä. Hallat ry:n 
tiedotuskanavia ovat muun muassa Hallat ry ja Halla-alumnit -ryhmät sekä Hallat ry -sivu 
Facebookissa, Hallat ry:n Twitter-tili (Hallat_ry) sekä Hallat ry:n ryhmä LinkedIn –
palvelussa, nettisivut (www.hallat.fi) sekä sähköpostilista. Ainejärjestölehti Hallanvaara 
ilmestyy tarvittaessa. 
 
Hallat ry on jatkossa suoraan yhteydessä opintosuuntavalintansa tehneisiin kunta- ja 
aluejohtamisen opiskelijoihin. Muulla tiedotuksella pyritään samaan toimintaan mukaan 
myös muita kunta-alasta kiinnostuneita. 
 
5. Hallinto ja talous 
 
Hallitus on vastuussa yhdistyksen taloudesta. Taloudenhoidossa huolehditaan siitä, että 
se mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen, sekä turvaa ainejärjestön toiminnan 
jatkumisen tulevaisuuteen. 
Ainejärjestöä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu aktiivisesti 
opiskelukuukausien aikana ja tarpeen mukaan kesällä. Hallituksen tulee toimillaan osoittaa 
tasapuolisuutta ja avoimuutta ainejärjestön jäseniä kohtaan. 
 
Hallitus valmistelee vuoden 2015 aikana tarvittavat sääntömuutokset ja/tai nimimuutokset 
sekä tekee niistä esityksen ainejärjestön yleiselle kokoukselle. 
 
6. Yhteistyö 
  
Hallat ry:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita tulevaisuudessa ovat muut hallintotieteiden 
ainejärjestöt ja ainekerhot. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää hyvien yhteistyökanavien 
luomiseksi Staabi ry:n kanssa. Hallat ylläpitävät aktiivisesti suhteita myös 
Johtamiskorkeakouluun ja erityisesti kunta-alan opetusta toteuttavaan henkilökuntaan. 
Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Kuntaliitto, Kunnallistieteen 
yhdistys ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. 
 
7. Toimisto 
  
 
Toimisto on tärkeä jäsenistön kohtauspaikka ympäri lukukauden. Toimisto pidetään viihtyisänä ja 
siistinä paikkana, jonne jäsenistön on helppo tulla luentojen lomassa rentoutumaan. 



TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISALAN OPISKELIJOIDEN 
AINEJÄRJESTÖ HALLAT RY. 
 

 

TALOUSARVIO 1.1. -31.12.2015 
 
1. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
1.1. ALUMNITOIMINTA 
TUOTOT 
Sidosryhmäyhteistyö  900,00 
 
KULUT 
Tilojen vuokrat  1600,00 
Peruste: 3 illanviettoa maksullisessa tilassa 
Tarjoilut  500,00 
Peruste: 3 illanvieton tarjoilut á 100,00 e, muuta pientä 
Muut kulut  350,00 2450,00  
  -1550,00 
 

1.2 OHJELMA- JA TAPAHTUMATOIMINTA 
TUOTOT 
Osallistumismaksut/illanvietot  180,00 
Peruste: 2 pääsymaksullista illanviettoa, pääsymaksu 3 euroa, osallistujia keskim. 30 
Sidosryhmäyhteistyö/illanvietot  550,00 
Peruste: Yhteistyö/bilejärjestelyt/aj 
Excu/Osallistumismaksut  900,00 
Excu/Sidosryhmäyhteistyö  900,00  2530,00 
 
KULUT 
Tilojen vuokrat/illanvietot  900,00 
Peruste:2 illanviettoa maksullisessa tilassa 
Tarjoilut/illanvietot  270,00 
Peruste: 1 isompaa biletapahtumaa á 120 euroa, 3 muuta illanviettoa á 50 euroa 
Excun menot  1400,00  2570,00  
  -40,00 
 
1.3 TIEDOTUSTOIMINTA 
TUOTOT 
Hallanvaaran mainosmyynti  900,00 
 
KULUT 
Painatuskulut/Hallanvaarat  480,00 
Peruste: Ilmestyy 2 Hallanvaaraa, á 36 sivua, painos 80 kpl 
Nettisivujen ylläpito  80,00 
Peruste: Domain- ja ylläpitomaksut 
Postituskulut  25,00  585,00 
Peruste: Hallanvaaran postitus 8 kpl / numero á 1,05 e   +315,00 
 
1.4 HALLINTO- JA SUHDETOIMINTA 
KULUT 
Pankkikulut  200,00 
Yleisten kokouksien kulut  85,00 
Peruste: Syys- ja kevätkokousten tarjoilut 
Hallituksen kokous- ja seminaarikulut  400,00 
Peruste: Kokoustarjoilut, seminaarikulut 
Huomionosoitukset  80,00 



TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISALAN OPISKELIJOIDEN 
AINEJÄRJESTÖ HALLAT RY. 
 

 

Vakuutukset  90,00 
Edustus  90,00 
Peruste: Vuosijuhlien osallistumismaksut tms 
Pääministerin edustus  300,00 
Jäsenmaksut  15,00  -1260,00 
 
1.5 TOIMISTOKULUT 
Tarpeisto  50,00 
Peruste: toimiston kertakäyttöastiat tms 
Tarjoilut  300,00  -350,00 
Peruste: toimiston kahvit, pullat 
 
OMAN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ   -2885,00 
 
2. VARAINHANKINTA 
Talkoot/Yhteistyösopimus/KLKustannus 900,00 
Jäsenmaksut  400,00 
Muut talkoot  1200,00 
Peruste: Hullut päivät, inventaariot 
Bannerimyynti  300,00 
Haalarimerkkitulot  110,00  +2910,00 
 
3. TOIMINTAAVUSTUKSET 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta  +750,00 
Projektiavustus  +100,00  +850,00 
 
4. MUU RAHOITUS 
Edellisten vuosien ylijäämän purku  +0,00 
 
TILIKAUDEN TULOS   +875,00 


