TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT - HALLAT RY

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika

Keskiviikko 23.11.2016 klo 18.05–19.02

Paikka
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Kokouksen läsnäolijat:
Saara Asikainen
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Kai Kinnunen
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Juulia Koivisto
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Henrik Koivula
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Petteri Matintupa

Matias Vitikkala

1. Kokouksen avaus
Hallat ry:n puheenjohtaja (pääministeri) Linnea Mäkinen avasi kokouksen ajassa
18.05.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Säännöt 15 §: Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu.
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 6 päivää aikaisemmin yhdistyksen
internet-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.
Säännöt 16 §: Päätösvaltaisuus.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
Kokouskutsu oli julkaistu Hallojen internet-sivuilla, Facebook-kanavissa ja
sähköpostilistalla torstaina 17.11. eli kuusi päivää kokousta aiemmin. Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) sekä
ääntenlaskijoiden (2) valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ari Niemensivu, sihteeriksi Matias
Vitikkala, pöytäkirjan tarkastajiksi Saara Asikainen ja Juulia Koivisto sekä
ääntenlaskijoiksi Anna Taivela ja Henrik Koivula.
4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Säännöt 13 §: Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden
yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle.
Kaikki kokouksessa läsnä olleet olivat Hallat ry:n jäseniä.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelma löytyy pöytäkirjan liitteestä 1.
7. Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi.
8. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2017
Säännöt 12 §: Jäsenten suoritettavat maksut.
Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaisen
jäsenen jäsenmaksu on kertaluonteinen. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vuotuinen.
Yhdistyksen kokous voi päättää erillisestä jäsenmaksuvelvollisuudesta yhdistyksen
taloudellisen tilan tai muun painavan syyn sitä edellyttäessä.
Hallitus esittää vuodelle 2017 seuraavia jäsenmaksuja:
-

Varsinainen jäsen 10€ (kertamaksu)

-

Kannatusjäsenmaksu 100€ (vuotuinen maksu)

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017.
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
Päätös: Valittiin yksimielisesti Linnea Mäkinen Hallat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi
eli pääministeriksi vuodelle 2017. Vastaehdokkaita ei ollut.
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten määrä vuodelle 2017

Säännöt 29 §: Hallitus.
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2–16 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten määrä vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa hallituksen
esityksestä ennen hallituksen valintaa.
Hallitus esittää hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 3–6 varsinaista jäsentä.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2017 hallituksen jäsenten määrästä
yksimielisesti.
11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2017
Päätös: Valittiin yksimielisesti vuoden 2017 hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Saara
Asikainen, Aila Halsinaho, Juulia Koivisto, Petteri Matintupa, Maija Sieppi ja Jesse
Tauriainen. Varajäseniksi valittiin Outi Suppanen ja Anna Taivela.
12. Toiminnantarkastajien (1-2) ja varatoiminnantarkastajien (1-2) valinta vuodelle
2017
Hallitus

esitti

vuoden

2017

toiminnantarkastajaksi

Pekka

Suhosta

ja

varatoiminnantarkastajaksi Ville Happosta, perusteina osaaminen alalta ja Hallojen
toiminnan vankka tunteminen.
13. Ilmoitusasiat
Kokouksessa ei tullut esille ilmoitusluonteisia asioista.
14. Muut esille tulevat asiat
Ehdotettiin hallituksen kaatajaiskekkereitä. Ideaa pidettiin hyvänä, ja asiaan päätettiin
palata myöhemmin uudestaan.
15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ari Niemensivu päätti kokouksen ajassa 19.02.
_______________________________________

_______________________________________

Ari Niemensivu, puheenjohtaja

Matias Vitikkala, sihteeri

__________________________________________

___________________________________________

Saara Asikainen, pöytäkirjan tarkastaja

Juulia Koivisto, pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1. JOHDANTO
Tuleva vuosi 2017 on Hallat ry:n 89. toimintavuosi, jonka aikana järjestö alkaa vähitellen
laskeutua kohti 90-vuotisjuhlavuottaan. Toimintasuunnitelma määrittelee toiminnan
päälinjat, mutta se mahdollistaa myös suunnitelmassa kaavailtua aktiivisemman
toimintavuoden. Työelämäpainotteisuus leimaa kahden edellisen toimintavuoden tapaan
myös vuoden 2017 toimintaa, mikä tarkoittaa käytännössä aktiivista otetta suhteiden
luomisessa alumnien ja muiden työelämäkontaktien kanssa. Vuoden 2017 hallituksen
tärkeimmät tehtävät ovat paitsi ainejärjestön tunnettuuden lisääminen kunta-alasta
kiinnostuneiden opiskelijoiden ja kunta-alan toimijoiden keskuudessa, myös pitää yllä ja
kehittää vahvasti vuonna 2015 alkanutta alumnitoimintaa sekä tuoda yhteen nykyiset
opiskelijat, alumnit ja kunnallisalan työelämätoimijat.
2. HALLAT RY VUONNA 2017
Hallat ry:n toiminta suunnataan eritoten opintosuuntavalintansa tehneille opiskelijoille,
erityisesti kolmannen vuoden opiskelijoista eteenpäin. Toimintaamme ovat kuitenkin
tervetulleita

kaikki

kiinnostuneet,

myös

ne

jotka

eivät

vielä

ole

tehneet

opintosuuntavalintaansa. Hallat ry ei kuitenkaan osallistu hallintotieteiden fuksien
tuutorointiin eikä fuksiviikkojen järjestämiseen, mikä ei kuitenkaan sulje pois
mahdollisuutta tehdä Hallojen toimintaa tunnetuksi myös fuksien keskuudessa.
Hallat ry:n tärkein tehtävä jatkossa on toimia kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan
opiskelijoiden koulutuspoliittisena edunvalvojana sekä toimia viestinviejänä opiskelijoiden
ja opintosuunnan välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään kunta-alan työelämäsuhteiden
luomiseen ja ylläpitoon, sekä vahvasti alkaneeseen alumnitoimintaan.
Hallat ry pyrkii toiminnallaan yhä edistämään kunta-alan opetuksen perinnettä ja asemaa
Tampereen yliopistossa. Ainejärjestön jäseninä tulevat jatkossa olemaan erityisesti kuntaja aluejohtamisen opiskelijat, mutta myös muut kunta-alasta kiinnostuneet Tampereen
yliopiston Johtamiskorkeakoulun opiskelijat ovat tervetulleita mukaan järjestön
toimintaan.

3. ALUMNITOIMINTA JA TYÖELÄMÄKONTAKTIT
Tulevaisuudessa Hallat ry:n visiona on keskittyä toiminnassaan entistä enemmän
työelämäyhteyksiin ja -vierailuihin sekä alumnitoiminnan kehittämiseen. 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.
Vuoden 2017 yksi keskeinen toiminnan painopiste on alumnitoiminnassa. Hallat ry:n
alumnit muodostuvat laajasta joukosta kunta-alan ja muun julkisen hallinnon
ammattilaisia. Hallat ry:n hallitus pyrkii osaltaan edesauttamaan alumnitoiminnan
kehittymistä sekä vahvistamaan työelämässä olevien alumnien ja kunnallisalaa
opiskelevien

välistä

yhteistyötä

synnyttämällä

uusia

kontakteja

ja

muita

verkostoitumismahdollisuuksia jäsentensä välillä. Vuonna 2017 annetaan vuoden 2016
tapaan alumneille mahdollisuus erillisen alumnitoimikunnan perustamiseen laajemman
alumnitoiminnan mahdollistamiseksi. Alumnitoimikunta edellyttää kuitenkin alumnien
omaa aktiivisuutta ja vastuunottoa niin sen alulle panemisessa kuin toiminnassakin.
Hallojen tapahtumat ovat avoimia niin nykyisille opiskelijoille kuin alumneillekin.
4. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Aktiivisella tiedotuksella ja viestinnällä on erityisen tärkeä rooli Hallojen toiminnassa ja
ainejärjestön tunnetuksi tekemisessä. Hallat ry:n tiedotuskanavia sosiaalisessa mediassa
ovat Facebookin Hallat ry ja Hallat-alumni -ryhmät sekä Hallat ry -sivu, Twitter-tili
(Hallat_ry), vuonna 2016 perustettu uusi Instagram-tili (@Hallat_ry) sekä Hallat ry:n ryhmä
LinkedIn -palvelussa. Lisäksi nettisivut (www.hallat.fi) sekä jäsenistön ja alumnien
sähköpostilistat ovat olennaisia tiedotuskanavia. Ainejärjestölehti Hallanvaara ilmestyy
tarvittaessa.
Hallat

ry

on

jatkossa

mahdollisuuksien

mukaan

suoraan

yhteydessä

opintosuuntavalintansa tehneisiin kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoihin. Hallojen
hallituksen edustajan/edustajien tulee osallistua myös kunta- ja aluejohtamisen
opintosuunnan järjestämille KAJO-kahveille, joissa on mahdollisuus levittää tietoutta
ainejärjestön toiminnasta niin KAJO-opiskelijoiden kuin opintosuunnan henkilökunnankin
keskuuteen. Muulla tiedotuksella pyritään samaan toimintaan mukaan myös muita kuntaalasta kiinnostuneita opintosuuntavalinnasta huolimatta.

5. HALLINTO JA TALOUS
Ainejä rjestö ä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu aktiivisesti
opiskelukuukausien aikana ja tarpeen mukaan kesä llä . Hallituksen tulee toimillaan osoittaa
tasapuolisuutta ja avoimuutta ainejä rjestö n jä seniä kohtaan.
Hyvin ja vastuullisesti hoidettu talous on edellytys yhdistyksen pitkän aikavälin
menestykselle.

Hallitus

on

vastuussa

yhdistyksen

taloudesta.

Taloudenhoidossa

huolehditaan siitä , että se mahdollistaa monipuolisen toiminnan jä rjestä misen sekä turvaa
ainejä rjestö n

toiminnan

neljännesvuosittaisin

jatkumisen

yhdistyksen

myös

tulevaisuudessa.

hallitukselle

Taloutta

toimitettavalla

seurataan

talousarvion

toteumaraportilla.
Hallitus valmistelee vuoden 2017 aikana tarvittavat sääntömuutokset ja/tai nimimuutokset
sekä tekee niistä esityksen ainejärjestön yleiselle kokoukselle.
Vuonna

2017

perustetaan

vuosijuhlatoimikunta

vuonna

2018

pidettävien

90-

vuotisjuhlallisuuksien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Vuosijuhlajärjestelyt ovat
suuri menoerä vuonna 2018, mihin vuoden 2017 hallituksen on valmistauduttava
tehostamalla varainhankintaa entisestään ja etsimällä uusia sponsoreita Hallojen
toiminnalle. Vaikka yleishyödyllisen yhdistystoiminnan tarkoituksena ei olekaan tuottaa
voittoa, pyritään vuodesta 2017 saamaan ylijäämäinen tulevan vuosijuhlavuoden
järjestelyjen vuoksi.
6. YHTEISTYÖ
Hallat ry:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muut hallintotieteiden ainejärjestöt ja
ainekerhot. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää hyvien yhteistyökanavien ylläpitämiseksi
Staabi ry:n kanssa, mikä on toteutunut vuonna 2016 kiitettävästi esimerkiksi yhdessä
järjestettyjen tapahtumien muodossa. Hallat ry ylläpitää aktiivisesti suhteita myös
Johtamiskorkeakouluun ja erityisesti kunta-alan opetusta toteuttavaan henkilökuntaan.
Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Kumula - Kuntien asiantuntijat, Kuntaliitto,
Kuntarekry, Kunnallistieteen yhdistys ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Myös uusien
yhteistyösuhteiden luominen on suotavaa.
7. TOIMISTO
Hallojen toimisto on ja pysyy jatkossakin jäsenistömme rentoutumis- ja kohtaamispaikkana
ympäri lukukauden. Toimisto pidetään siistinä ja viihtyisänä paikkana, johon jäsenten on
helppo ja mukava tulla. Vuonna 2017 on syytä levittää aiempaa enemmän tietoutta

toimistosta, jotta yhä uudet opiskelijat löytävät sen. Toimistolla on myös mahdollista
järjestää pienimuotoisia teematapahtumia, kuten tenttikahveja.

LIITE 2
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY

TALOUSARVIO 1.1.–31.12.2017
1. VARSINAINEN TOIMINTA
1.1. OHJELMA- JA TAPAHTUMATOIMINTA SISÄLTÄEN ALUMNITOIMINNAN
TUOTOT
Sidosryhmäyhteistyö

1500,00

Peruste: Yhteistyö/aj

Excu/Sidosryhmäyhteistyö

500,00

+2000,00

KULUT
Tilojen vuokrat

1100,00

Peruste: 2 illanviettoa maksullisessa tilassa

Tarjoilut

400,00

Peruste: 2 illanvieton tarjoilut á 100,00 e, muuta pientä

Muut kulut
Excursioista aiheutuvat menot

350,00
1000,00

-2850,00
-850,00

1.2 TIEDOTUSTOIMINTA
KULUT
Nettisivujen ylläpito

80,00

Peruste: Domain- ja ylläpitomaksut

1.3 HALLINTO- JA SUHDETOIMINTA
KULUT
Pankkikulut

300,00

Yleisten kokouksien kulut

20,00

Peruste: Syys- ja kevätkokousten tarjoilut

Hallituksen kokous- ja seminaarikulut

300,00

Peruste: Kokoustarjoilut, seminaarikulut

Huomionosoitukset

80,00

Vakuutukset

100,00

Edustus

90,00

Peruste: Vuosijuhlien osallistumismaksut tms.

-80,00

Pääministerin edustus

300,00

Jäsenmaksut

15,00

-1205,00

1.4 TOIMISTOKULUT
Tarpeisto

50,00

Peruste: toimiston kertakäyttöastiat tms.

Tarjoilut

Peruste: toimiston kahvit, pullat

300,00

OMAN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-350,00
-2485,00

2. VARAINHANKINTA
Talkoot/Yhteistyösopimus/KLKustannus

900,00

Jäsenmaksut
Peruste: Tavoite kahdeksan uutta varsinaista jäsentä

80,00

á 10,00€

Haalarimainokset

1350,00

Muu varainhankinta

500,00

Bannerimyynti

500,00

+3330,00

3. TOIMINTA-AVUSTUKSET
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

700,00

Projektiavustus

200,00

+900,00

4. MUU RAHOITUS
Edellisten vuosien ylijäämän purku

TILIKAUDEN TULOS

+0,00

+1745,00

