
HALLAT RY         PÖYTÄKIRJA 
 
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISALAN     19.11.2014 
OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 21/2014 
 
Aika   Keskiviikko 19.11.2014 kello 17.00 
 
Paikka  Kasinokabinetti, Pinni A 
 
Läsnä Maija Kuntsi 

Anna Riutta, poistui kello 17:58 
Iiro Kangas, poistui kello 18:28 
Jere Laine 
Kai Kinnunen 
Laura Lettenmeier 
Maiju Leppäjärvi 
Niina Hiltunen, jäsen, poistui kello 18:02 
Jussi Mikkonen, jäsen, poistui kello 18:03 
 

Poissa   Carita Isomäki 
Ville Rajahalme 
Maiju Konttinen 
 

1 Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:06. 
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 Asialistan hyväksyminen 
Lisättiin asialistalle kohta 10.2. Talouskatsaus. 
 
4 Ilmoitusasiat 
 
4.1. Tuutorointipalaute ja palautekeskustelu 1.12. 
Staabi kerää tuutorointipalautteen ja sen purku pidetään 1.12.. 
 
4.2. Tamyn kv-vastaavien tapaaminen 
Laura on menossa Tamyn ja kv-toimiston järjestämään kv-vastaavien tapaamiseen 
26.11.. 
 
4.3. Kv-tuutorhaku 
Kv-tuutorhaku on käynnissä 26.11. asti. 
 
5 Yhteisöllisyysministeriö 
 
5.1. Tamyn yhteisöllisyys-/sopotapaaminen 
Maiju on menossa Tamyn yhteisöllisyysvastaavien tapaamiseen. 
 



6 Viestintäministeriö 
 
6.1. Hallanvaara 
Pikkujoulu-Hallanvaara ilmestyy 4.12.. Iiro on tehnyt esityksen lehden sisällöstä. 
Joulupukkiarvauksen voittaja palkitaan HB-lipulla. 
Kuvakollaasin lehteen tekevät Laura, Anna ja Maiju L. 
Päätettiin budjetoida lehden kuluihin 300 euroa. 
Tavoitteena saada myytyä mainoksia yhteensä ainakin 2000 euron edestä. 
 
Mainosten tavoitehinnat ovat: 
500 euroa koko sivu 
300 euroa puoli sivua ja 
100 euroa neljäsosasivu. 
Hintoja sovelletaan kuitenkin tahosta riippuen. 
 
Mainosten myyminen jaettiin seuraavalla tavalla: 
Maija - Kumula, Sipoo 
Anna - Staff-point, Lempäälä, Vesilahti 
Maiju L - Juvenes 
Kai - Kuntarahoitus 
Iiro - Kuntalehti 
Laura - Kunnallistieteen yhdistys 
Jere - KAKS 
Maiju K - KT-kuntatyönantajat 
Carita - Kuntaliitto  
Ville - Erconitum, Kokemäki, Puumala, Asikkala, Pori 
 
Yhteyttä tahoihin täytyy ottaa tällä viikolla.  
Iiro laittaa kootusti vinkkejä myymiseen. 
 
Lehteen ideoitiin myös Viranhaltijan kootut lausahdukset –palstaa. 
 
Deadline kaikille lehden materiaaleille on 27.11.. 
 
7 Vapaa-aikaministeriö  
Ei esille tulevia asioita. 
 
8 Tuutorministeriö 
Ei esille tulevia asioita. 
 
9 Tapahtumaministeriö 
 
9.1. Menneet tapahtumat 
HB-etkoilla oli 10 ihmistä. 
 
Lautapeli-illassa oli noin 15 osallistujaa. Tapahtumaan budjetoitu summa ylittyi 
hieman. 
 
Keskustelutilaisuus oli onnistunut, paikalla oli 35 ihmistä. Tila ei maksanutkaan 
mitään. Tiedote tapahtumasta liiteenä 1. 



 
Hakametsäexculla syömässä siipiä ja katsomassa jääkiekkoa oli 11 osallistujaa. 
Tapahtuman voisi järjestää helposti uudestaankin. 
 
Hallitusinfossa oli hallituksen lisäksi kolme osallistujaa. 
 
9.2. Pikkujoulut 
Facebook-event tehdään tämän viikon aikana. Anna piirtää tapahtumakuvan. 
Iirolla on auto käytössä pikkujoulupäivänä. Maija hoitaa HB-lipoujen hankkimisen. 
Tila on varattu klo 16-24. 
 
Ruuat: Jouluruokaa sisältäen pari laatikkoa, kinkkua, joulutorttuja, pipareita ja glögiä. 
Maija selvittää, paljonko ruuat tulisivat maksamaan. 
Budjetoidaan tapahtumalle 300 euroa. 
 
10 Talousministeriö 
 
10.1. Talousarvio 2015 
Hallitus hyväksyi talousarvioesityksen seuraavin muutoksin: 
Nettisivujen ylläpitoon budjetoitiin 50 euron sijaan 80 euroa. 
Pääministerin edustusbudjettia kasvatettiin 250 eurosta 300 euroon. 
Tilikauden tulokseksi tulee näin ollen +875 euroa. 
 
Hallitus esittää talousarviota syyskokoukselle. Talousarvio vuodelle 2015 liitteenä 2. 
 
10.2. Talouskatsaus 
Tämänhetkinen taloustilanne on annettu hallitukselle tiedoksi. Tuloslaskelma liite 3. 
 
11 Suhdeasiainministeriö 
Ei esille tulevia asioita. 
 
12 Pääministeriö 
 
12.1. Toimintasuunnitelma 2015 
Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin: 
Lisättiin kohtaan 4. Tiedotus ja viestintä maininnat Twitter-tilistä (Halla_ry), Hallat 
ry:n ryhmästä LinkedIn–palvelussa sekä ainejärjestölehti Hallanvaaran ilmestymisestä 
tarvittaessa.  
 
Hallitus esittää toimintasuunnitelmaa syyskokoukselle. Toimintasuunnitelma vuodelle 
2015 liitteenä 4. 
 
12.2. Jäsenmaksu vuodelle 2015 
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle yhdistyksen jäsenmaksuja seuraavasti: 
opiskeluajan jäsenmaksu viisi (5) euroa, 
vuotuinen kannatusjäsenmaksu henkilöille kymmenen (10) euroa ja 
vuotuinen kannatusjäsenmaksu yhteisöille viisikymmentä (50) euroa. 
 
12.3. Ainejärjestötilan kaapit 
Kaappeja on tällä hetkellä tyhjillään. Hallat yrittää saada kaapin käyttöönsä. 



 
13 META 
 
14 Seuraavat kokoukset 
 
14.1. Seuraava kokous 3.12. klo 16 
Kokousta ei pidetä yliopistolla. Paikka sovitaan myöhemmin. 
 
15 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33. 
 
 
 
Tampereella 19.11.2014 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Maija Kuntsi, puheenjohtaja   Laura Lettenmeier, sihteeri 



Tiedonanto jäsenistölle 12.11.2014 

 

Keskustelutilaisuus haluaa muuttaa Hallat ry:n toimintaa 
  
Tiistaina 11.11.2014 järjestettiin Hallat ry:n jäsenistölle keskustelutilaisuus, jossa pohdittiin 
yhdistyksemme tulevaisuutta otsikolla ”Hallat tienristeyksessä vai päätepisteessä?”. 
Tilaisuuteen osallistui yli 30 aktiivista keskustelijaa ja mukana oli opiskelijoita fukseista 
aina n:nnen vuoden opiskelijoihin saakka. Suurista linjoista oltiin yllättävänkin yksimielisiä 
ja keskusteluissa päästiin aika yksityiskohtaisellekin tasolle. 
  
Yhtä mieltä olimme siitä, että ensi syksystä alkaen Hallat ry ei enää osallistu fuksiviikkojen 
järjestämiseen tai tuutorointiin. Nykyinen tilanne, jossa kolme ainejärjestöä toimii 
rinnakkain ja yhdessä järjestää uusille opiskelijoille toimintaa, on osoittautunut 
mahdottomaksi ylläpitää. Jatkossa Staabi ry ottaa vetovastuun fuksitoiminnasta ja Hallat ry 
siirtyy ainekerhomaiseen asemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hallojen 
jäsenyys tulee opiskelijalle ajankohtaiseksi opintosuuntaan kiinnittymisen myötä 3. 
opiskeluvuonna. Toiminta halutaan kuitenkin pitää jatkossakin avoimena kaikille 
kunnallisalasta kiinnostuneille opintosuunnasta riippumatta, ja toki jäseneksi voi liittyä 
ennen opintosuuntaan kiinnittymistäkin. 
  
Hallojen tärkein yksittäinen tehtävä jatkossa on kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan 
koulutuspoliittinen edunvalvonta. Kunnallisalan opetuksen kehittäminen tulee tapahtua 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja opettajakunta on tuonut esille halunsa tehdä 
tiiviimpää yhteistyötä opiskelijoiden kanssa opetusta suunniteltaessa. Tässä on Hallojen 
paikka ottaa vahvempaa koulutuspoliittista roolia hallintotieteissä. 
  
Toinen merkittävä painopiste tulevaisuudessa on alumni- ja työelämäkeskeinen toiminta. 
Koemme tärkeäksi, että opiskelijalle syntyy jo opiskeluvaiheessa vahvoja kontakteja 
työelämään ja verkostoja vanhempiin opiskelijoihin. Tulevaisuudessa jo työelämään 
päässeiden ja vasta kunnallisalan opintonsa aloittaneiden välille syntyy luonnollinen yhteys 
Hallojen kautta ja siirtymäkohta opiskelusta työelämään helpottuu. 
  
Hallat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 kirjoitetaan keskustelutilaisuudessa tuodut 
näkökulmat huomioon ottaen. Viralliset päätökset tulevaisuuden linjauksista tehdään Hallat 
ry:n syyskokouksessa 25.11. Kokous järjestetään Tamyn kokoushuoneessa 
(Yliopistonkatu 60 A, 2. krs.) klo 19.  Ja mikäli hallitustoiminta kiinnostaa, tule 19.11. 
järjestettävään hallitusinfoon. Klo 16 aloitamme info-osuudella ja klo 17 alkaa hallituksen 
näytöskokous, jota ovat tervetulleita seuraamaan kaikki jäsenet. 
  
Tervetuloa syyskokoukseen päättämään yhdistyksemme tulevaisuudesta! 
  
Maija Kuntsi 
Pääministeri 
Hallat ry. 
maija.kuntsi@gmail.com 

0400324405 



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 



Hallat2014 Sivu 1
Tuloslaskelma 01.01.2014 - 31.12.2014

1000 1.0 Varsinainen toiminta
1100 1.1 TUUTOROINTITOIMINTA

1110 TUOTOT (TA +900€)
1111 sidosryhmäyhteistyö 381,46
1112 pääsymaksut 160,00

Yht. TUOTOT (TA +900€) 541,46

1120 KULUT
1121 Tilojen vuokrat (Ta -1900€) -971,46
1122 Tarjoilut (Ta -400€) -548,58
1124 Muut kulut (TA +200€) -253,66

Yht. KULUT -1773,70

Yht. 1.1 TUUTOROINTITOIMINTA -1232,24

1200 1.2 OHJELMA- JA TAPAHTUMATOIMINTA (TA -1266€)
1210 TUOTOT (TA +3034€)

1211 Osallistumismaksut / illanvietot (TA +384) 993,00
1214 Ekskursion osallistumismaksut (TA +600) 625,50
1217 Virkasitsit / Osallistumismaksut (TA +900 €) 251,00

Yht. TUOTOT (TA +3034€) 1869,50

1220 KULUT (TA -4300€)
1221 Tilojen vuokrat / Illanvietot (TA -1500€) -1108,80
1222 Tarjoilut (TA -700€) -759,67
1223 Virkasitsit /menot (TA -1300 €) -206,29
1224 Ekskursiomenot (TA -800€) -945,00
1230 Muut kulut -1548,92

Yht. KULUT (TA -4300€) -4568,68

Yht. 1.2 OHJELMA- JA TAPAHTUMATOIMINTA (TA -1266€) -2699,18

1300 1.3 LIIKUNTATOIMINTA (TA -160€)
1320 KULUT

1322 Muut kulut -122,00
Yht. KULUT -122,00

Yht. 1.3 LIIKUNTATOIMINTA (TA -160€) -122,00

1400 1.4 TIEDOTUSTOIMINTA
1410 TUOTOT

1411 Hallanvaaran mainosmyynti (TA+400€) 500,00
Yht. TUOTOT 500,00

1420 KULUT
1421 Painatus / Hallanvaara (TA-400€) -213,28
1423 Postituskulut (TA-20€) -14,20

Yht. KULUT -227,48

Yht. 1.4 TIEDOTUSTOIMINTA 272,52



Hallat2014 Sivu 2
Tuloslaskelma 01.01.2014 - 31.12.2014

1500 1.5 HALLINTO- JA SUHDETOIMINTA
1520 KULUT

1521 Pankkikulut (TA -250€) -223,18
1522 Yleisten kokousten kulut (TA -110€) -59,00
1523 Hallituksen seminaari- ja kokouskulut (TA -350€) -118,93
1525 Edustus (TA -90€) -15,00
1526 Pääministerin edustus (TA -250 €) -18,80
1528 Vakuutukset (-90 €) -54,97
1535 Jäsenmaksut (-15 €) -15,00

Yht. KULUT -504,88

Yht. 1.5 HALLINTO- JA SUHDETOIMINTA -504,88

1600 1.6 TOIMISTO
1620 KULUT

1622 Tarpeisto (TA -40€) -483,87
1623 Tarjoilut (TA -300€) -270,44

Yht. KULUT -754,31

Yht. 1.6 TOIMISTO -754,31

1700 1.7 HAALARINHANKINTA
1710 TUOTOT

1711 Mainosmyynti (TA +2000€) 2100,00
1712 Haalarihankinnan muut tuotot 2291,00

Yht. TUOTOT 4391,00

1720 KULUT
1721 Hankinta ja painatus (TA -600€) -4280,72

Yht. KULUT -4280,72

Yht. 1.7 HAALARINHANKINTA 110,28

Yht. 1.0 Varsinainen toiminta -4929,81

2000 2.0 VARAINHANKINTA (TA +4700€)
2010 Talkoot/ Kuntamarkkinat (TA +1000 €) 610,00
2011 Jäsenmaksut (1100 €) 1330,00
2012 Haalarimerkkien myynti (TA +50€) 135,00
2014 Muut talkoot -65,10

Yht. 2.0 VARAINHANKINTA (TA +4700€) 2009,90

3000 3.0 TOIMINTA-AVUSTUKSET (TA +800 €)
3010 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta 481,91

Yht. 3.0 TOIMINTA-AVUSTUKSET (TA +800 €) 481,91

4000 MUU RAHOITUS
Yht. MUU RAHOITUS 0,00



Hallat2014 Sivu 3
Tuloslaskelma 01.01.2014 - 31.12.2014

5000 5.0 KORJAUS- JA JÄRJESTELYERÄT
5030 edellisen tilikauden tulot 380,00

Yht. 5.0 KORJAUS- JA JÄRJESTELYERÄT 380,00

TILIKAUDEN TULOS -2058,00



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. 


