HALLAT RY
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALISALAN
OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ

PÖYTÄKIRJA
24.11.2013

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013
Aika

Torstai 21.11.2013 kello 17.00

Paikka

Pinni A, Casino-Kabinet, Tampereen yliopisto, Tampere

Kokouspiiri Varsinaiset jäsenet
Ville Rajahalme, puheenjohtaja
Turo Lähteelä, sihteeri
Erno Heikkinen, jäsen
poissa
Anna Taivela, jäsen
Jarno Moisala, jäsen poistui 18.55
Iiro Kangas, jäsen
Kai Kinnunen, jäsen
Jere Laine, jäsen

Henkilökohtaiset varajäsenet
Maija Kuntsi, varajäsen
Kaisa Okkeri, varajäsen
Olavi Säkkinen, varajäsen
Antti Markkola, varajäsen
Tiia Pitkänen, varajäsen
Mika Vertainen, varajäsen
Ville Happonen, varajäsen
Jeremi Ignatius, varajäsen

Varsinaisten jäsenten lisäksi paikalla Mika Vertainen kello 18.46 alkean.
1

Kokouksen avaaminen
Pääministeri Ville Rajahalme avasi kokouksen ajassa klo17.00

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

Ilmoitusasiat
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

5

Pääministeriö
5.1 Toimintasuunnitelmaehdotuksen läpikäyminen hallituskaudelle 2014 Liite 1
5.2 Talousarvioehdotuksen läpikäyminen hallituskaudelle 2014. Liite 2

6

Talousministeriö
Päätettiin ehdottaa, että jäsenmaksun maksaminen tapahtuu Hallat ry:n tilille.
Jäsenmaksun suuruudeksi ehotetaan 14€, kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 40€ ja
yhteisöjäsenmaksun suuruudeksi 100€.

7

Propagandaministeriö
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

8

Tapahtumaministeriö
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

9

Tuutoriministeriö
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

10

Suhdeasiainministeriö
10.1
10.2

11

Päätettiin ehdottaa Hallojen uudeksi jäsenmaksuksi syyskokoukselle 14€.
Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle PRH:n korjausehdotusten mukaista
sääntökokonaisuutta.

Vapaa-aikaministeriö
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

12

META
Ei noussut esille erikseen käsiteltäviä asioita

13

Päätetään/tarkistetaan seuraavien kokouksen/kokousten ajankohdat
Pidetään seuraava kokous ajalla ja paikassa
- 26.11 klo 15.00 , Kabinet, Tampere

14

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Ville Rajahalme päätti kokouksen klo 19.12

_________________________
Ville Rajahalme, Puheenjohtaja

_________________________
Turo Lähteelä, Sihteeri

Hallojen hallituksen ehdotus syyskokoukselle 27.11.2013
Hallat ry - Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Toimintasuunnitelma 2014
1. Johdanto
Hallat on olemassa jäseniään varten. Ainejärjestö pyrkii avoimeen ja kannustavaan toimintaan.
Vuonna 2014 Halloille tärkeää on oman toiminnan kehittäminen ja kunnallisalan esille tuominen.
Alkava vuosi on ainejärjestön 86:s toimintavuosi. Toimintasuunnitelma määrittelee toiminnan
linjat, mutta mahdollistaa myös aktiivisemman toiminnan.

2. Hallinto ja talous
Ainejärjestöä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu aktiivisesti
opiskelukuukausien aikana ja tarpeen mukaan kesällä. Hallituksen tulee toimillaan osoittaa
tasapuolisuutta ja avoimuutta ainejärjestön jäseniä kohtaan.
Hallojen taloudenhoito tulee hoitaa siten, että tasapaino säilyy ja tulevilla hallituksilla on vähintään
samat taloudelliset edellytykset toiminnan järjestämiseen kuin aikasemmilla hallituksilla. Taloutta
tulee seurata siten, että menot ja tulot pysyvät talousarvion kehyksissä koko talousarviovuoden
ajan.
Toimintavuosi 2014 on halloille ensimmäinen täysi toimintavuosi, jolloin kevätkokouksen ja
syyskokouksen 2013 käsittelemät uudet säännöt ovat voimassa. Uudet säännöt ohjaavat entistä
enemmän yhdistyksen hallintotapaa yleisten hyvän hallinnon periaatteiden suuntaan. Hallituksen
jäsenistä käytettävä ministerinimike vakiintuu uusien sääntöjen myötä. Ainaisjäsenyys
jäsenoikeutena lakkaa uusilta jäseniltä ja yhdistyksessä siirrytään lähtökohtaisesti
opiskeluoikeuteen sidottuun jäsenyyteen .

3. Tapahtumat
Hallat tarjoaa jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Perinteisiä tapahtumia vuosittain ovat olleet
hallojen laskiainen, vappusauna, fuksiviikkojen aikana “fuksisauna”, pikkujoulut ja noin kaksi
kertaa vuodessa järjestettävät virkasitsit. Näiden lisäksi järjestetään työelämävierailuja eli
ekskursioita.

4. Kulttuuri, vapaa-aika ja urheilu
Hallat tarjoaa jäsenistölleen aktiivista kulttuuri, urheilu ja vapaaajan toimintaa. Vuoden aikana
toiminnan järjestämistä ohjaavat jäsenten toiveet. Hallat voivat esimerkiksi osallistua erilaisiin
urheilutapahtumiin, tehdä kulttuuripainotteisia ekskursioita ja muuta vastaavaa vapaaajan
toimintaa. Hallat subventoi tapahtumien kuluja jäsenistölleen mahdollisuuksien mukaan. Hallat
järjestää vuoden aikana vähintään kaksi liikunnallista tapahtumaa. Tämän lisäksi halloilla on kaksi

säännöllistä liikuntavuoroa Atalpassa, joiden näkyvyyttä ja aktiivisuutta tulee ylläpitää hyvällä
tasolla.

5. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
Hallojen tehtävänä on osallistua mahdollisimman aktiivisesti Tampereen yliopiston ja erityisesti
Johtamiskorkeakoulun koulutuspolitiikan kehittämiseen.
Koulutuspoliittinen edunvalvonta on korostunut Johtamiskorkeakoulun tutkintouudistuksen myötä.
Uudet opiskelijat eivät enää jakaannu selvästi kunnallistieteellisiin opintosuuntauksiin, vaan
kokonaisuudet on laadittu uusiksi. Hallituksen tehtävänä on järjestää koulutuspoliittinen
edunvalvonta uusien raamien mukaisesti.
Hallojen tehtävänä on toimia jäsenistönsä vaikutuskanavana koulutus ja sosiaalipoliittisissa
asioissa. Erityisesti aktiivisempi sidosryhmätoiminta Johtamiskorkeakoulun opetushenkilöstön
kanssa on tehokkaan edunvalvonnan kannalta edellytys.

6. Tiedotus
Hallojen tiedotustoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on pitää ainejärjestön jäsenet tietoisina
toiminnasta. Merkittävimmät tiedotuskanavat ovat hallojen verkkosivut osoitteessa www.hallat.fi,
sähköpostilista sekä Hallat ry ryhmä ja sivu Facebookissa.
Tiedottamisen tehtävänä on rakentaa positiivista mielikuvaa järjestöstä niin, että Hallat ry olisi
houkutteleva ainejärjestö potentiaalisille uusille toimijoille sekä yhteistyökumppaneille. Hallojen
tiedotuskanavia pitkin välitetään tietoa myös muista opiskeluihin ja työelämään liittyvistä asioista
Ainejärjestön lehden nimi on Hallanvaara ja se ilmestyy tarvittaessa. Lehden ilmestyminen on
sidoksissa myös innokkaan toimituskunnan löytymiseen.

7. Tuutorointi
Tuutoroinnilla integroidaan uudet opiskelijat mukaan ainejärjestön toimintaan. Tuutoroinnissa
tärkeintä on uusien opiskelijoiden tutustuttaminen keskenään ja muiden opiskelijoiden kanssa,
sekä opastaa heidät opintojen alkuun. Riittävän monipuolisella toiminnalla otetaan huomioon eri
elämäntilanteissa elävät fuksit. Hallituksen tehtävänä on päättää kuinka tuutorointi toteutetaan
vuonna 2014.

8. Työelämäkontaktit, ammatillinen edunvalvonta ja yliopistoyhteistyö
Hallojen yhteistyötoiminnan ydin rakentuu yliopistokampuksella tapahtuvan yhteistyön,
työelämäkontaktien ja ammatillisen edunvalvonnan sekä yhteistyön ylläpitoon ja rakentamiseen.
Keskeisimmät yhteistyökumppanit yliopistolla ovat johtamiskorkeakoulun hallinto, Tampereen

johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry sekä hallintotieteitä edustavien oppiaineiden ainejärjestöt.
Läheisin ammatillisen edunvalvonnan yhteistyökumppani on Kuntien asiantuntijat  Kumula ry.
Työelämäkontakteja ylläpidetään erityisesti julkissektorin työnantajien, kuten eri kuntien sekä
kuntien yhteistyöjärjestöjen ja yritysten kanssa.
Alumni toimintaa varten on perustettu ryhmä Facebookkiin. Vuonna 2014 verkostoa laajennetaan
ja toimintaa tuetaan hallituksen harkinnan mukaan.
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TALOUSARVIO
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Ehdotus syyskokoukselle 27.11.2013

1. VARSINAINEN TOIMINTA
1.1. TUUTOROINTITOIMINTA
TUOTOT
Sidosryhmäyhteistyö

900,00

KULUT
Tilojen vuokrat

1900,00

Peruste: 3 illanviettoa (ensitapaaminen, tutustumisbileet, fuksiaiset) maksullisessa tilassa

Tarjoilut

400,00

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

Muut kulut

200,00

2500,00

1600,00

1.2 OHJELMAJA TAPAHTUMATOIMINTA
TUOTOT
Osallistumismaksut/illanvietot

384,00

Peruste: 4 pääsymaksullista illanviettoa, pääsymaksu 3
euroa, osallistujia keskim. 32

Sidosryhmäyhteistyö/illanvietot

550,00

Peruste: Yhteistyö/bilejärjestelyt/

Excu/Osallistumismaksut
Virkasitsit/Sidosryhmäyhteistyö
Virkasitsit/Osallistumismaksut

600,00
400,00
900,00

Peruste: osallistumismaksut yms. tuotot 40 hlöä

Excu/Sidosryhmäyhteistyö

200,00

KULUT
Tilojen vuokrat/illanvietot

1500,00

3034,00

Peruste:4 illanviettoa maksullisessa tilassa

Tarjoilut/illanvietot

700,00

Peruste: 2 isompaa biletapahtumaa á 120 euroa, 3 muuta illanviettoa á 70 euroa

Virkasitsit/menot

1300,00

Peruste: tilavuokra, ruoat, juomat, muut satunnaiset kulut 40 hlöä

Excun menot
Peruste: Matkakulut, saunavuokrat, tarjoamiset

800,00

4300,00

1266,00
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1.3 LIIKUNTATOIMINTA
KULUT
Vuokrat

30,00

Peruste:Atalpan välinekaapin vuokra

Muut kulut

130,00

160,00

Peruste: Palloilusarjojen osallistumismaksut, tarpeita

1.4 TIEDOTUSTOIMINTA
TUOTOT
Hallanvaaran mainosmyynti

400,00

KULUT
Painatuskulut/Hallanvaarat

400,00

Peruste: Ilmestyy 2 Hallanvaaraa, á 36 sivua, painos 80 kpl

Nettisivujen ylläpito

50,00

Peruste: Domainja ylläpitomaksut

Postituskulut

20,00

470,00

70,00

Peruste: Hallanvaaran postitus 8 kpl / numero á 1,05 e

1.5 HALLINTO JA SUHDETOIMINTA
KULUT
Pankkikulut

250,00

Peruste: Pankin palvelumaksut

Yleisten kokouksien kulut

110,00

Peruste: Syys ja kevätkokousten tarjoilut

Hallituksen kokous ja seminaarikulut

350,00

Peruste: Kokoustarjoilut, seminaarikulut

Huomionosoitukset
Vakuutukset

100,00
90,00

Peruste: Vastuuvakuutus

Edustus

90,00

Peruste: Vuosijuhlien osallistumismaksut tms

Pääministerin edustus
Jäsenmaksut

250,00
15,00

1255,00

Peruste: Kunnallistieteen yhdistys ry:n jäsenmaksu

1.6 HALLOJEN TOIMISTO
Tarpeisto

40,00

Peruste: toimiston kertakäyttöastiat tms

Tarjoilut

300,00

340,00

Peruste: toimiston kahvit, pullat

OMAN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

4691,00
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2. VARAINHANKINTA
Yhteistyösopimus/KLKustannus
Jäsenmaksut
Talkoot/Kuntamarkkinat
Haalarien mainosmyynti
Bannerimyynti
Haalarimerkkimyynti

550,00
1100,00
1000,00
1700,00
300,00
50,00

3. AVUSTUKSET
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

+650,00

+4700,00

Peruste: Toimintaavustus

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

+150,00

+800,00

Peruste: Projektiavustus

TILIKAUDEN TULOS
Huom! Perusterivit ovat ohjeellisia, eivät hallitusta sitovia.

+809,00

