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TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

VAHVISTETAAN 24.3.2017 PIDETTÄVÄSSÄ KEVÄTKOKOUKSESSA, MUUTOKSET 

MAHDOLLISIA 

 

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Vuosi 2016 oli Hallat ry:n 88. toimintavuosi. Vuonna 2016 Hallat ry:n toiminta on vakiintunut 

aiemmin toimintaan tehtyjen suurten muutosten jälkeen. Muutoksilla viitataan eritoten 

yhdistyksen vuoden 2014 syyskokouksessa hyväksyttyyn linjaukseen, jonka mukaan Hallat 

ry:n toiminta suunnataan erityisesti jo opintosuuntansa valinneille hallintotieteiden 

opiskelijoille ja toiminnan keskiössä ovat kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan valinneet 

opiskelijat. Vuoden 2016 tärkeimpinä toimintalinjauksina oli vuoden 2015 tapaan 

työelämäpainotteisuuden vahvistaminen sekä edelleen Hallojen toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen muuttuneessa toimintaympäristössä, joista kummassakin hallitus onnistui hyvin.  

Ainejärjestöä johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka tulee toimillaan osoittaa 

tasapuolisuutta ja avoimuutta ainejärjestön jäseniä kohtaan. Vuonna 2016 hallituksen 

puheenjohtajana eli pääministerinä toimi Linnea Mäkinen ja varapääministerinä Aleksi Määttä. 

Hallitus kokoontuu aktiivisesti opiskelukuukausien aikana ja tarpeen mukaan myös kesällä. 

Vuonna 2016 hallitus kokousti hallituskäsittelyä vaativien asioiden suhteellisesta 

vähäisyydestä johtuen ainoastaan kahdeksan kertaa. Yhdistyksen sääntömääräinen 

kevätkokous pidettiin 23.3.2016 ja sääntömääräinen syyskokous puolestaan 23.11.2016. Muita 

yhdistyksen kokouksia ei kevät- ja syyskokouksen lisäksi vuonna 2016 pidetty. Hallituksen 

koko (puheenjohtaja + kymmenen varsinaista jäsentä + kolme varajäsentä) todettiin 

käytännössä ainejärjestön toiminnan laajuuteen nähden liian suureksi, mikä näkyi eritoten 

siten, ettei työtä riittänyt tarpeeksi kaikille hallituslaisille. Syyskokous päätyikin pudottamaan 

vuoden 2017 hallituksen koon puheenjohtajan lisäksi kuuteen varsinaiseen jäseneen, joiden 

lisäksi hallitukselle valittiin kaksi varajäsentä.  

Vuonna 2016 Hallat ry:n hallituksen muodostivat yksitoista varsinaista jäsentä, joiden lisäksi 

hallituksella oli myös kolme varajäsentä. Hallituksen ja sen varajäsenistön kokoonpano oli 

seuraavanlainen: 

Linnea Mäkinen, pääministeri  Jere Pöntinen, suhdeasiainministeri 
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Aleksi Määttä, varapääministeri  Panu Ojanen, yhteisöllisyysministeri 

Matias Vitikkala, pääsihteeri  Petteri Tauriainen, vapaa-aikaministeri 

Olli Räsänen, talousministeri  Jussi Mikkonen, konsultointiministeri 

Ari Niemensivu, viestintäministeri  Niina Hiltunen, varajäsen 

Anna Taivela, tapahtumaministeri  Jere Laine, varajäsen 

Henrik Koivula, kopo-ministeri  Petteri Matintupa, varajäsen 

 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ 

Hallat ry:n toiminnan kehittämisestä vastaa eritoten pääministeri. Osaltaan apuna 

ainejärjestön toiminnan kehittämisessä oli vuonna 2016 konsultointiministeri Jussi Mikkonen, 

joka välitti hallitukselle tietoa edellisen vuoden toiminnasta. Kuluneena vuotena 

työelämäpainotteisuutta kehitettiin vuoden 2015 saatujen kokemusten pohjalta edelleen. 

Pitäytyminen tapahtumatoiminnan työelämäpainotteisuudessa on ollut Hallojen toiminnassa 

merkittävä askel, ja tapahtumat ovat houkutelleet runsaasti osanottajia maisteriopiskelijoiden 

lisäksi myös ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista sekä alumneistamme. 

Työelämätapahtumien laadukas ohjelma on saanut runsaasti kiitosta osanottajilta, mikä on 

osaltaan osoittanut, että askel työelämäpainotteiseen suuntaan on ollut oikea valinta. 

Laadukkaat tapahtumat ovat myös ensisijaisen tärkeitä uusien jäsenten hankinnassa, sillä 

Hallojen profiloituessa parhaat työelämäkontaktit tarjoavaksi tahoksi tapahtumat ovat 

ensimmäinen kontaktipinta työelämäkontakteista ja -tietoudesta kiinnostuneiden 

opiskelijoiden ja ainejärjestön välillä.  

Yksi alati keskeisistä kehittämiskohteista ovat tiedotus ja viestintä, sillä onnistuessaan ne 

pohjustavat myös muun toiminnan onnistumista. Hallitus on pitänyt ainejärjestön jäsenistön ja 

muut kiinnostuneet ajan tasalla toiminnastamme käyttämällä aktiivisesti sosiaalista mediaa, 

nettisivujaan ja sähköpostilistojaan. Sosiaalisen median kanavista Hallat on aktiivinen 

erityisesti Facebookissa, Twitterissä ja vuonna 2016 käyttöön otetulla Instagram-tilillään. 

Kuluneena vuonna Hallat on onnistunut kasvattamaan huomattavasti seuraajamääräänsä 

sosiaalisessa mediassa, mikä on merkki viestinnän onnistuneisuudesta ja siitä, että Hallojen 

toiminta koetaan kiinnostavaksi.  Vuonna 2016 Hallat ry:n viestinnästä vastasi 

viestintäministeri Ari Niemensivu ja sihteerinä toimi Matias Vitikkala. 
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Ainejärjestö elää jäsenistään. Koska emme saa vuosittain suurta määrää uusia jäseniä 

hallintotieteiden fukseista, uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaamme on vaatinut 

lisäpanostusta. Vuonna 2016 saatujen uusien jäsenten määrä yllätti myönteisesti, sillä 

onnistuimme saamaan 15 uutta jäsentä (vuonna 2015 Hallat sai kolme uutta jäsentä). Uusien 

jäsenten määrän kasvattamiseen panostettiin eritoten aktiivisella tiedotuksella Hallojen 

toiminnasta sekä jalkautumalla potentiaalisten toiminnastamme kiinnostuneiden keskuuteen 

erilaisissa tapahtumissa. 

Toimivien suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin on tärkeää Hallojen toiminnan kannalta. 

Hallat ry:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita vuonna 2016 olivat muut hallintotieteiden 

ainejärjestöt Staabi ry, Fiskus ry, JuJu ry, Ad Hoc ry sekä Spatikka ry, Tampereen yliopiston 

ylioppilaskunta Tamy, Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat JKY ry sekä Kunta-alan 

asiantuntijoiden ammattijärjestö Kumula. Hallat ylläpitivät aktiivisesti suhteita myös 

Johtamiskorkeakouluun ja erityisesti kunta-alan opetusta toteuttavaan henkilökuntaan. Muita 

yhteistyökumppaneita vuonna 2016 olivat muun muassa Kuntaliitto ja KL-Kustannus, 

Kunnallistieteen yhdistys ja Kunnallisalan kehittämissäätiö sekä lukuisat työelämätoimijat. 

Vuonna 2016 suhteiden ylläpidosta yhteistyökumppaneihin vastasivat suhdeasiainministeri 

Jere Pöntinen, yhteisöllisyysministeri Panu Ojanen sekä pääministeri. 

 

TALOUS 

Hallitus on vastuussa ainejärjestön taloudesta. Taloudenhoidossa tulee huolehtia siitä, että se 

mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen sekä on kestävää eli turvaa ainejärjestön 

toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. Vastuullinen taloudenhoito on yhdistyksen 

menestyksekkään toiminnan kiistaton kulmakivi ja yksi edellytys sille, että yhdistys ansaitsee 

jäsenistönsä luottamuksen. Koska yhdistystoiminnan tulee hyödyttää jäsenistöä tasapuolisesti, 

on pidettävä huoli yhdistyksen käytettävissä olevien rahojen pääasiallisesta kohdentamisesta 

mahdollisimman suurta osaa jäsenistöstä hyödyttävään toimintaan. Vuonna 2016 Hallat ry:n 

taloudenhoidosta vastasi talousministeri Olli Räsänen. 

 

Vuonna 2016 taloudenhoidon järkeistämiseen jouduttiinkin kiinnittämään erityistä huomiota 

edeltävien alijäämäisten vuosien vuoksi. Hallojen vuoden 2016 tulos pyrittiin saamaan reilusti 

ylijäämäiseksi edellisten vuosien alijäämien kattamiseksi sekä vuoden 2018 90-

vuotisvuosijuhlavuotta silmällä pitäen.  Vuonna 2014 tehdyn linjauksen mukaisesti Hallat 

luopui syksyllä 2015 fuksien tuutoroinnista ja fukseille suunnattujen tapahtumien 
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järjestämisestä, ja siitä vapautuneet resurssit on suunnattu työelämätapahtumiin ja 

alumniverkoston vahvistamiseen. Uusi linjaus toi mukanaan suuren muutoksen 

tulorakenteeseen, sillä uusien jäsenten mukanaan tuomien jäsenmaksujen osuus budjetista 

putosi huomattavasti. Tämä pudotus oli huomioitu myös vuoden 2016 budjetissa, mutta uusien 

jäsenten suuri määrä yllätti myönteisesti myös taloudellisessa mielessä.  

 

Vuoden suurimmat tulonlähteet olivat edellisten vuosien tapaan haalarimainosmyynnistä ja 

Kuntamarkkinoilla suoritetusta talkootyöstä kertyneet varat. Tampereen yliopiston 

ylioppilaskunnan Tamyn myöntämä toiminta-avustus ja Kunta-alan asiantuntijoiden 

ammattijärjestöltä Kumulalta saatu sponsorointi toimivat kumpikin merkittävinä apuina 

toiminnan järjestämisessä. Suurimmat yksittäiset kustannuserät aiheutuivat järjestetyistä 

tapahtumista kuljetuskuluineen, tilavuokrineen ja tarjoiluineen. Jotta ainejärjestön toimintaa 

on taloudellisesti mahdollista järjestää myös tulevaisuudessa, oli vuoden 2016 hallituksen 

löydettävä myös uusia tulonlähteitä toiminnan rahoittamiseksi. Uusina tulonlähteinä 

mainittakoon tulot Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden JKY ry:n järjestämän 

Johtajuussymposiumin yritystorille tehdystä yrityshankinnasta saadut tulot sekä 

Kuntarekryltä Hallojen nettisivuille hankitusta bannerimainoksesta saadut tulot.  

 

KOULUTUSPOLITIIKKA 

Koulutuspolitiikasta vastasi vuonna 2016 kopo-ministeri Henrik Koivula yhdessä 

pääministerin kanssa. Hallojen koulutuspoliittinen toiminta keskittyi vuoden 2015 tapaan 

pääosin opiskelijoiden edunvalvontaan sekä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen 

yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistämistä ajavan Tampere3-hankkeen 

seurantaan. Koulutuspolitiikkaa toteutettiin myös osallistumalla Johtamiskorkeakoulun 

ylioppilaat JKY ry:n kollegioihin ja tiedotustilaisuuksiin sekä Tamyn kopo-asioita sivuaviin 

tilaisuuksiin. Hallitus seurasi aktiivisesti hankkeen etenemistä ja oli vuoden mittaan 

yhteydessä Tampere3-työryhmien opiskelijaedustajiin suoraan tai välillisesti, jotta 

tiedonkulku hankkeen uusista käänteistä oli mahdollisimman sujuvaa. Koulutuspoliittista 

edunvalvontaa toteutettiin myös järjestämällä vapaamuotoista kanssakäymistä 

opetushenkilöstön kanssa. Kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoilla on hyvä ja toimiva suhde 

opetushenkilöstöön ja tämän suhteen ylläpitoa lujitettiin järjestämällä KAJO-kahvien nimellä 

kulkevia vapaamuotoisia matalan kynnyksen tilaisuuksia vuoropuhelulle opiskelijoiden ja 
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henkilöstön välillä. Hallat etsii jatkuvasti kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan 

opetushenkilökunnan kanssa keinoja syventää ja monipuolistaa yhteistyötä entisestään. 

 

TUUTOROINTI 

Hallat ry ei vuoden 2014 syksyllä tehdyn linjauksen mukaisesti osallistu fuksiviikkojen 

järjestämiseen eikä fuksien tuutorointiin, sillä toimintamme pääpaino on jo opintosuuntansa 

valinneissa, erityisesti kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoissa. Vuonna 2016 Hallat ei siis 

osallistunut hallintotieteen fuksien tuutorointiin. Yhteisellä päätöksellä on sovittu, että Hallat 

ry ja Spatikka ry jättäytyvät pois fukseille järjestettävästä ohjelmasta ja ohjauksesta. Staabi 

hallintotieteen niin sanottuna kattojärjestönä vastaa kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden 

opiskelijoiden ohjauksesta. Fuksien tuutorointi ja tapahtumien järjestäminen fuksiviikoille 

aiheutti runsaasti työtä ja kustannuksia pienemmille ainejärjestöille, joten uuden 

toimintalinjauksen mukaisesti fuksien kestittämiseen aiemmin suunnatut resurssit on 

suunnattu asiapitoisiin 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. Vuonna 2016 ei ollut tarvetta järjestää tuutorointia, mutta 

mikäli kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan suosio pysyy korkeana myös jatkossa, voi 

tuutorointitoiminnan aktivoiminen entisestään tulla kyseeseen. Vuonna 2016 tuutoroinnista 

vastasi kopo-ministeri Henrik Koivula. 

 

TAPAHTUMAT 

Aktiivinen, monipuolinen ja kiinnostava tapahtumatarjonta on yksi ainejärjestömme 

toiminnan kivijaloista, silla laadukkaat tapahtumat keräävät sekä nykyistä jäsenistöämme että 

alumnejamme tehokkaasti yhteen ja houkuttelevat toimintaamme myös uusia kiinnostuneita. 

Vuoden 2015 siirtymävaiheen aikana toiminnan ja tapahtumien painopiste siirrettiin 

työelämävetoiseksi, mutta osa perinteisistä tapahtumista järjestettiin vielä kyseisenä vuonna 

jäsenten toivomuksesta. Vuonna 2016 tapahtumatarjontaa muokattiin vuoden 2015 

kokemusten perusteella karsimalla pois tapahtumia, joiden kävijämäärät olivat jääneet liian 

alhaisiksi.  Vuonna 2016 ainejärjetön tapahtuma- ja vapaa-ajan ohjelman tarjonnasta 

huolehtivat tapahtumaministeri Anna Taivela sekä vapaa-aikaministeri Petteri Tauriainen. 
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Vuonna 2016 tapahtumien järjestämisessä pyrittiin panostamaan edellisvuoden tapaan 

laatuun ja viihtyisyyteen tilojen, ohjelman ja tapahtumiin pyydettyjen puhujien osalta. Koska 

vuonna 2015 tehtyjen havaintojen perusteella viihdepainotteiset tapahtumat eivät 

houkutelleet tarpeeksi kävijöitä, niistä luovuttiin vuonna 2016 lähestulkoon kokonaan. Hallat 

ei esimerkiksi järjestänyt enää laskiaisriehaa lainkaan, ja vappuaaton ohjelma järjestettiin 

Staabi ry -vetoisesti yhteistyössä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa.  

Asiapitoiset ja työelämäorientoituneet tapahtumat vuorostaan houkuttelivat osallistujia 

kiitettävästi ja osallistujat olivat järjestäen tyytyväisiä tapahtumien järjestelyihin. Hallat järjesti 

vuonna 2016 kolme työelämäekskursiota, joista ensimmäinen suuntasi Pohjois-Pirkanmaan 

pikkukuntiin, toinen Tampereen kaupungille ja kolmas Kirkkonummelle sekä 

Valtiovarainministeriöön. Lisäksi vuonna 2015 alkunsa saaneet asiapitoiset Kunnallisklubi-

iltamat saivat jatkoa Tampereen raitiotiehanketta koskeneella teemaillalla. Koska koemme 

nykyisten opiskelijoiden ja Hallojen alumnien tutustuttamisen toisiinsa tärkeänä, järjestimme 

sekä keväällä että syksyllä suosituksi osoittautuneen Alumnisaunan. Työelämävierailut, 

teemaillat sekä perinteiset Proffasauna ja pikkujoulut pysyvät ohjelmistossamme myös 

jatkossa.   

  

YHTEENVETO 

Vuotta 2016 voi perustellusti pitää kokonaisuudessaan onnistuneena. Toiminnan painopistettä 

siirrettiin entisestään työelämäpainotteisuuteen ja niin uusia kuin vanhoja jäseniämme sekä 

alumnejamme on onnistuttu innostamaan kiitettävästi mukaan toimintaamme. 

Runsaslukuinen hallitus toimi aktiivisesti läpi vuoden, mikä näkyi myös jäsenistöllemme 

eritoten kiinnostavana tapahtumatoimintana. Hallitus pyrki luomaan hyvät 

toimintaedellytykset tuleville vuosille katkaisemalla ainejärjestön huolestuttavan 

talouskehityksen sekä jatkamalla työelämäkontaktien osalta tärkeän alumnitoiminnan 

edistämistä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyötä ja kanssakäymistä pyrittiin lisäämään 

tutustuttamalla opiskelijoita ja henkilökuntaa toisiinsa erilaisten keskustelutapahtumien 

avulla. Yhteistyösuhteet muiden hallintotieteiden sisällä toimivien ainejärjestöjen suuntaan 

toimivat hyvin läpi vuoden, ja toimivaa yhteistyötä tulee vaalia ja kehittää edelleen myös 

jatkossa. Hallojen asema kunta-alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden järjestönä on vahvistunut 

entisestään onnistuneiden työelämätapahtumien johdosta, ja tulevien hallitusten kannattaa 

ehdottomasti jatkaa tällä hyväksi havaitulla tiellä. Tampereen yliopiston kunnallistieteiden 
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opiskelijat - Hallat ry on ehdottomasti Suomen johtava kunta-alan opiskelijoiden ainejärjestö, 

vetreä ja aktiivinen vanhus, jonka tahtia vääjäämättömästi lähestyvä yhdeksänkymmenen 

vuoden ikä ei hidasta. 


