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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Hallinto ja päätöksenteko
Vuosi 2015 oli mielenkiintoinen Hallojen toimintakulttuurin muutoksen suhteen.
Toiminnan painopiste siirrettiin aiemman linjauksen mukaisesti entistä
työelämäpainotteisempaan suuntaan ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
tapahtumajärjestämisestä luovuttiin kokonaan.
Hallitus aloitti toimintansa hyvässä hengessä, mutta aktiivisesti toiminnassa mukana
olevien määrä vaihteli vuoden mittaan suuresti. Yksi hallituksen jäsen jättäytyi
henkilökohtaisista syistä pois toiminnasta kevätkokouksessa, ja kaksi muuta työllistyi
täysipäiväisesti vuoden aikana. Tämä aiheutti osittain haasteita hallituksen kokousten
päätösvaltaisuudessa, mutta vahvalla yhteistyöllä ja henkilökohtaisilla joustoilla
tilanteesta kuin tilanteesta selvittiin kunnialla. Hallitus kokousti vuonna 2015
virallisesti kaksitoista kertaa. Hallituksen kokousten lisäksi Hallat järjesti yhdistyksen
säännöissä määrätyt kevät- ja syyskokouksen. Näiden lisäksi pidettiin
sääntömuutosten kannalta pakollinen yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa
hyväksyttiin virallisesti muutokset yhdistyksen sääntöihin.
Vuoden 2015 kärkihankkeita olivat toimintakulttuurin muutosprosessin onnistunut
läpivienti tulevien hallitusten toimintaedellytysten varmistamiseksi, joka tarkoitti
käytännössä toiminnan siirtämistä työelämäpainotteisemmaksi sekä aktiivisen
alumnitoiminnan vahvistamista. Molemmat hankkeet vietiin onnistuneesti läpi, ja
hallitus sai runsaasti positiivista palautetta laadukkaista tapahtumista ja uudesta
toimintalinjasta.
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Talous
Vuosi 2015 oli taloudellisesti haastava. Vuonna 2014 tehdyn linjauksen mukaisesti
Hallat luopui syksyllä 2015 fuksien tuutoroinnista ja fukseille suunnattujen
tapahtumien
järjestämisestä,
ja
niiden
sijaan
resurssit
suunnattiin
työelämätapahtumiin sekä alumniverkoston vahvistamiseen. Uuden linjauksen
mukainen toiminta aiheutti suuria muutoksia tulo- ja menorakenteeseen, ja talouden
pitäminen tasapainossa aiheutti suuria haasteita. Hallintotieteiden uusi
sisäänottojärjestelmä aiheutti myös osaltaan taloudellisia muutoksia, sillä uusien
jäsenten mukanaan tuomien jäsenmaksujen osuus budjetista putosi todella
dramaattisesti. Tämä pudotus oli huomioitu budjetissa, ja sitä paikattiin suurelta osin
Kuntamarkkinoille lähteneen talkooporukan tuomilla tuloilla. Talouspuolella ikävän
yllätyksen toi vuoden 2014 toiminnantarkastuksessa ilmenneet laskuttamattomat
varat, joita ei kuitenkaan pystytty perimään enää jälkikäteen. Budjettia vääristi myös
siirtovelkana vuoden 2014 lopulta jääneet tapahtumakulut. Vuoden suurimmat
tulonlähteet olivat haalarimainosmyynnistä ja Kuntamarkkinoilta kertyneet varat, ja
isoimmat yksittäiset kustannuserät tulivat järjestetyistä tapahtumista tilavuokrineen
ja tarjoiluineen. Tulevien hallitusten kannattaa pyrkiä löytämään luovia ratkaisuja
uusiksi tulonlähteiksi, jotta toimintaa on taloudellisesti mahdollista järjestää myös
tulevaisuudessa.
Toiminnan kehittäminen
Vuoden 2014 tehtiin suuria linjauksia Hallojen toimintaan. Noiden linjausten
mukaisesti Hallat jättäytyi pois fuksitoiminnasta ja keskittyi entistä
työelämäpainotteisempaan suuntaan. Työelämäkontaktien ja alumniverkoston
luominen ja ylläpitäminen nähtiin Hallojen tärkeimpänä tehtävänä muuttuneessa
tilanteessa. Vuoden 2015 hallituksen tärkein tehtävä olikin viedä toimintakulttuurin
muutosprosessi onnistuneesti läpi ja luoda näin mahdollisimman hyvä pohja tulevien
vuosien toiminnalle. Osana muutosprosessin hallitus toteutti sääntömuutoksen, jolla
Hallat ry:n jäsenyys mahdollistettiin kaikille kunta-alasta kiinnostuneille Tampereen
yliopiston Johtamiskorkeakoulun opiskelijoille pelkkien hallintotieteen opiskelijoiden
sijaan.
Vuotta 2015 voitaneen kutsua siirtymävaiheeksi, sillä uutta toimintakulttuuria ei
haluttu implementoida käytäntöön liian äkillisesti, jotta vanhemmat jäsenet eivät olisi

vieraantuneet järjestön toiminnasta. Siirtymävaiheen aikana toiminnan ja
tapahtumien painopiste siirrettiin työelämävetoiseksi, mutta osa perinteisistä
tapahtumista järjestettiin jäsenten toivomuksesta. Tapahtumista laskiainen
päätettiin järjestää viimeistä kertaa vuonna 2015, sillä tapahtuman suosio lepäsi
lähinnä valmistumisen kynnyksellä olevien opiskelijoiden hartioilla.
Tapahtumatoiminnan pääpainon siirtäminen työelämävetoiseksi oli merkittävä
kehitysaskel, ja tapahtumat houkuttelivat paikalle runsaasti osanottajia myös
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. Työelämätapahtumien laadukas
ohjelma sai runsaasti kiitosta osanottajilta, mikä osaltaan antoi vahvistuksen sille että
askel työelämäpainotteiseen suuntaan oli oikea. Laadukkaat tapahtumat ovat myös
ensisijaisen tärkeitä uusien jäsenten hankinnassa, sillä Hallojen profiloituessa parhaat
työelämäkontaktit tarjoavaksi tahoksi, tapahtumat ovat ensimmäinen kontaktipinta
työelämästä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja ainejärjestön välillä.
Yksi keskeinen kehittämisen kohde toiminnassa oli tiedotus ja viestintä. Aktiivisella
viestinnällä pyrittiin tuomaan tapahtumia ja muita jäsenistöä kiinnostavia asioita
paremmin esille. Vuoden 2015 ollessa vaalivuosi otettiin käyttöön myös
sähköpostilistojen ja muiden viestintäkanavien moderointi poliittisten viestien
levittämisen estämiseksi. Hallitus näki erittäin tärkeänä että Hallat pysyy poliittisesti
neutraalina järjestönä, ja tämän vuoksi kaikki poliittinen viestintä päätettiin estää
Hallojen virallisilta viestintäkanavilta. Muutokset yliopistolehti Aviisin
ilmestymisaikatauluissa aiheuttivat muutoksia yhdistyksen sääntöihin kokouksista
tiedottamisessa. Vastaisuudessa sääntömääräisen kokouksen kutsu tulee esittää
sähköisesti Hallojen kotisivuilla. Vuonna 2015 aloitettiin hallitusblogin pitäminen.
Blogin tarkoituksena oli esitellä ajankohtaisia asioita vapaamuotoisesti ja
epävirallisesti. Blogikulttuuri ei ottanut vielä toivotulla tavalla tuulta alleen, mutta
pohja blogin pitämiselle luotiin. Kaikkiaan viestintää ja tiedotusta pyrittiin saamaan
kattavammaksi monikanavaistamalla ja modernisoimalla sitä.
Koulutuspolitiikka
Koulutuspolitiikasta vastasi vuonna 2015 varapuheenjohtaja Jere Laine. Hallojen
koulutuspoliittinen toiminta keskittyi pääosin korkeakoulujen yhdistämistä ajavan
Tampere3-hankkeen
seurantaan
ja
opiskelijoiden
edunvalvontaan.
Koulutuspolitiikkaa toteutettiin osallistumalla Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry:n
(JKY) kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä Tamyn kopo-tilaisuuksiin. Hallitus oli
jatkuvassa yhteydessä Tampere3-työryhmien opiskelijaedustajiin suoraan tai
välillisesti, jotta tiedonkulku uusista käänteistä oli mahdollisimman suoraa ja nopeaa.
Koulutuspoliittista edunvalvontaa toteutettiin myös järjestämällä vapaamuotoista

kanssakäymistä opetushenkilöstön kanssa. Kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoilla on
hyvä suhde opetushenkilöstöön ja tämän suhteen ylläpitoa lujitettiin järjestämällä
tilaisuuksia vapaamuotoiselle vuoropuhelulle opiskelijoiden ja henkilöstön välillä.
Tuutorointi
Vuonna 2015 Hallat ei osallistunut hallintotieteen fuksien tuutorointiin. Yhteisellä
päätöksellä sovittiin, että Hallat ja Spatikka jättäytyvät pois fukseille järjestettävästä
ohjelmasta ja ohjauksesta. Staabi hallintotieteen niin sanottuna kattojärjestönä otti
kokonaisuudessaan vastuulleen ensimmäisen vuoden opiskelijat. Fuksien tuutorointi
ja tapahtumien järjestäminen on aiheuttanut runsaasti työtä ja kustannuksia
pienemmille ainejärjestöille, joten uuden toimintalinjauksen mukaisesti fuksien
kestittämiseen aiemmin suunnatut resurssit suunnattiin vuonna 2015
asiapitoisempiin tapahtumiin.
Kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoiden ainejärjestönä Hallat sitoutui järjestämään
tarvittaessa tuutorointia erillisvalinnassa suoraan maisteriopintoihin tuleville
opiskelijoille. Mahdollisten tuutoroitavien määrän ollessa pieni nähtiin parhaaksi
järjestää tuutorointi suoraan hallituksen toimesta, mikäli sille olisi tarvetta. Erillistä
tuutorhakua ei nähty tarpeelliseksi järjestää. Pienten sisäänottomäärien vuoksi
vuonna 2015 ei ollut tarvetta järjestää tuutorointia, mutta mikäli kunta- ja
aluejohtaminen opintosuuntana jatkaa suosionsa kasvattamista, saattaa tulevina
vuosina tuutorointi olla jokavuotista.
Tapahtumat, liikunta ja kulttuuritoiminta
Vuosi 2015 tarjosi asiapitoisempia sekä viihteellisempiä tapahtumia. Vuoden
pääkohtina mainittakoon Kunnallisalan kehittämissäätiön seminaari helmikuun
alussa, jossa Hallat oli ainoa tilaisuuteen kutsuttu opiskelijajärjestö, sekä
marraskuussa järjestetty työelämävierailu ja alumni-ilta Helsingissä.
Tapahtumien järjestämisessä pyrittiin panostamaan laatuun ja viihtyisyyteen, niin
tilojen kuin puhujien ja ohjelman osalta. Vuoden aikana järjestettiin runsaasti
ohjelmaa, mutta kävijämäärien lasku viihdepainotteisemmissa tapahtumissa oli
vääjäämätöntä, ja niiden järjestämistä kannattaa tulevina vuosina harkita tarkkaan.
Asiapitoisemmat tapahtumat vuorostaan houkuttelivat osallistujia jopa ennakkoodotuksia paremmin, ja niiden osallistujat olivat järjestäen tyytyväisiä tapahtumien
järjestelyihin. Vuosia suunnitteluasteella ollut Kunnallisklubi näki päivänvalon vuonna
2015. K-klubin nimellä järjestetyt tilaisuudet olivat avoimia kaikille, ja saivatkin
paikalle runsaan yleisön keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista.
Konsepti oli erinomaisen toimiva, vaikka vaatiikin pientä hiomista esimerkiksi

paikkavalintojen suhteen. Palaute tapahtumista oli niin positiivista, että konsepti
pysynee ohjelmistossa myös tulevina vuosina.
Liikunta järjestettiin vuonna 2015 pääosin yhteistyössä muiden hallintotieteen
ainejärjestöjen kanssa. Hallat oli mukana hallintotieteiden futsal-sarjan joukkueessa,
ja sulkapallovuorot olivat erittäin suosittuja. Maanantain futsalvuoro sekä tiistain
palloiluvuoro vetivät vaihtelevasti väkeä vuoden mittaan, mikä osittain selittyy
UtaSportin alaisten harrastejoukkueiden suosion kasvulla. Kilpailuhenkisemmät
opiskelijat löytävät paremmin tasoistaan peliseuraa yliopiston joukkueista. Matalan
kynnyksen liikuntavuoroille nähtiin kuitenkin tarvetta, joten vuorot pysyivät
ohjelmassa vuoden 2015 ajan.
Hallat osallistui ainoana opiskelijajoukkueena toukokuussa Helsingissä järjestettyyn
Kuntarahoituksen järjestämään KuRa-cup- jalkapalloturnaukseen. Urheilullinen
menestys jäi tällä kertaa saavuttamatta, mutta turnaus oli erinomainen
verkostoitumismahdollisuus kunta-alan toimijoiden kanssa.
Kulttuuritoiminnassa
tutustuttiin
Tampereen
rikkaaseen
urheiluja
ravintolakulttuuriin jääkiekko-ekskursioiden merkeissä. Kesällä ihasteltiin Tammelan
stadionilla vihreän veran sankareita.
Liikunta- ja kulttuuritoiminta oli vireää pitkin vuotta, mutta uusia ideoita kaivataan
kipeästi opiskelijoiden aktivoimiseksi. On harmillista että yliopiston tarjoamia
erinomaisia liikuntamahdollisuuksia käyttää suhteessa niin pieni osa hallintotieteen
opiskelijoista.
Yhteenveto
Vuosi 2015 oli kokonaisuudessaan onnistunut. Toiminnan painopistettä siirrettiin
työelämäpainotteiseen suuntaan ja alumniverkoston toiminta saatiin hyvälle alulle.
Hallituksen aktiivisessa kokoonpanossa tapahtui vuoden mittaan useita muutoksia,
joka toi omalta osaltaan haasteita toiminnan järjestämiseen, mutta yhteistyöllä ja
positiivisella asenteella asiat saatiin hoidettua. Hallitus pyrki luomaan hyvät
toimintaedellytykset tuleville vuosille uudistamalla sääntöjä joustavampaan suuntaan
jäsenyyden osalta, sekä laittamalla työelämäkontaktien osalta tärkeän
alumnitoiminnan hyvälle alulle. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vapaamuotoista
kanssakäymistä pyrittiin lisäämään erilaisilla keskustelutapahtumilla ja yhteisillä
kahvihetkillä. Kunta- ja aluejohtamisen suosio opintosuuntana kasvoi
moninkertaiseksi aiempiin vuosiin verrattuna, ja onnistuneella toimintavuodella on
varmasti osansa myös tähän. Yhteistyösuhteet muihin hallintotieteen ainejärjestöihin
paranivat huomattavasti vuoden mittaan, ja tämä suuntaus toivottavasti jatkuu myös

tulevina vuosina. Hallojen asema kunta-alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden
järjestönä vahvistui entisestään onnistuneiden työelämätapahtumien johdosta, ja
tulevien hallitusten kannattaa ehdottomasti jatkaa tällä hyväksi havaitulla tiellä.
Hallat on Suomen johtava kunta-alan opiskelijoiden järjestö, ja tätä asemaa kannattaa
ehdottomasti tulevina vuosina vahvistaa laadukkaalla tapahtumatarjonnalla ja laajan
alumniverkoston aktivoimisella.

