TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT - HALLAT RY

PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika

Torstai 23.11.2017 klo 18.14–20.05

Paikka

Tamyn akvaario, Yliopistonkatu 60 A, 2. krs.

Kokouksen läsnäolijat (yhteensä 15 osallistujaa, kuva käsinkirjoitetusta
osallistujalistasta pöytäkirjan liitteenä 1):
Jesse Tauriainen

Lassi Hursti

Petteri Matintupa

Aleksi Niemi

Linda Korhonen

Markus Hirvilammi

Aino Haaranen

Iina Tunkkari

Aino Laukkanen

Anni Siirola

Carita Isomäki

Linnea Mäkinen

Eeli Näsänen

Julius Tavasti

Jarno Manni

1. Kokouksen avaus
Hallat ry:n puheenjohtaja (pääministeri) Linnea Mäkinen avasi kokouksen ajassa
18.14.
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 perjantaina 17.11.2017 eli kuusi päivää kokousta aiemmin.
Todettiin näin ollen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä ääntenlaskijoiden
(2) valitseminen.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Julius Tavasti, sihteeriksi Linnea Mäkinen
sekä pöytäkirjantarkastajiksi Petteri Matintupa ja Jesse Tauriainen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Säännöt 13 §: Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden
yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle.
Todettiin kaikkien kokouksessa läsnä olleiden olevan Hallat ry:n jäseniä.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Linnea Mäkinen esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi.
Avattiin keskustelu toimintasuunnitelmasta. Jarno Manni totesi, että suunnitelma
näyttää hyvältä.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelma löytyy pöytäkirjan liitteestä 2.
7. Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen
Petteri Matintupa ja Linnea Mäkinen esittelivät hallituksen esityksen vuoden 2018
talousarvioksi.
Avattiin keskustelu talousarviosta. Jarno Manni esitti edustuskulujen
kaksinkertaistamista. Manni esitti myös edustuskulujen lisäämistä sadalla eurolla.
Mannin esitykset eivät saaneet kannatusta.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi muutoksitta.
Talousarvio löytyy pöytäkirjan liitteestä 3.

8. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2018
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 2018 seuraavia jäsenmaksuja:
-

Varsinainen jäsen 10€ (kertamaksu)

-

Kannatusjäsenmaksu 100€ (vuotuinen maksu)

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2018.
9. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
Syyskokouksessa ehdolle Hallat ry:n puheenjohtajaksi eli pääministeriksi vuodelle
2018 asettuivat Aino Haaranen ja Anni Siirola. Ehdokkaiden esittelypuheenvuorojen ja
syyskokouksen osallistujien ehdokkaille esittämien kysymysten jälkeen yhdistyksen
puheenjohtajan vaali suoritettiin sääntöjen 28 §:n mukaisesti suljetuin lipuin.
Kokoustauko klo 19.09–19.19 ääntenlaskun ajan.
Puheenjohtajan vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti:
-

Aino Haaranen: kahdeksan (8) ääntä

-

Anni Siirola: seitsemän (7) ääntä

Päätös: Valittiin Aino Haaranen Hallat ry:n puheenjohtajaksi eli pääministeriksi
vuodelle 2018.
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten määrä vuodelle 2018
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 vuoden 2018 hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 3–6
varsinaista jäsentä pääministeri mukaan lukien.

Päätös: Päätettiin kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen, että vuoden 2018
hallituksen jäsenten määrä on 1+5 jäsentä eli pääministeri mukaan lukien kuusi
jäsentä.
11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2018
Edeltävän kohdan mukaisen päätöksen perusteella vuoden 2018 hallituksen
varsinaisten jäsenten määrä on 6 varsinaista jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.
Hallituksessa tulee siis olla puheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista jäsentä.
Syyskokouksessa ehdolle vuoden 2018 hallitukseen asettuivat Linda Korhonen, Aino
Laukkanen, Jarno Manni, Anni Siirola ja Iina Tunkkari. Senni Martikainen (ei paikalla
kokouksessa) oli antanut viestitse suostumuksensa olla käytettävissä hallitukseen.
Näin ollen ehdokkaita hallitukseen oli yhteensä kuusi, kun hallituspaikkoja oli jaossa
viisi. Ehdokkaiden esittelypuheenvuorojen ja syyskokouksen osallistujien ehdokkaille
esittämien kysymysten jälkeen hallituksen jäsenten vaalit toimitettiin yhdistyksen
sääntöjen 23 §:n mukaisesti suljettuna lippuäänestyksenä yhtäaikaisesti samaa
vaalilipuketta käyttäen.
Saara Asikainen (ei paikalla kokouksessa) ja Jesse Tauriainen olivat aiemmin antaneet
suostumuksensa ryhtyä hallituksen varajäseniksi.
Kokoustauko klo 19.49–19.59 ääntenlaskun ajan.
Hallituksen jäsenten vaaleissa äänet jakautuivat seuraavasti:
-

Linda Korhonen 15 ääntä

-

Aino Laukkanen 14 ääntä

-

Jarno Manni 2 ääntä

-

Anni Siirola 15 ääntä

-

Iina Tunkkari 15 ääntä

-

Senni Martikainen 11 ääntä
Päätös: Valittiin äänestyksen jälkeen vuoden 2018 hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi Linda Korhonen, Aino Laukkanen, Anni Siirola, Iina Tunkkari ja Senni
Martikainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Saara Asikainen ja Jesse
Tauriainen.

Jarno Manni jätti varsinaisten jäsenten valinnasta eriävän mielipiteen.
Linda Korhonen ja Jarno Manni poistuivat kokouksesta ajassa 20.01.
12. Toiminnantarkastajien (1–2) ja varatoiminnantarkastajien (1–2) valinta
vuodelle 2018
Hallitus

esitti

vuoden

2018

toiminnantarkastajaksi

Carita

Isomäkeä

ja

varatoiminnantarkastajaksi Ville Happosta. Perusteina esitykselle oli kummaltakin
henkilöltä löytyvä toiminnantarkastajan tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen
vaadittava osaaminen sekä vankka tuntemus Hallojen toiminnasta.
Päätös: Valittiin vuoden 2018 toiminnantarkastajaksi Carita Isomäki ja
varatoiminnantarkastajaksi Ville Happonen.

13. Ilmoitusasiat
Jesse Tauriainen saattoi syyskokoukselle tiedoksi, että Hallat ry tekee Reilun kaupan
sitoumuksen. Käytännössä Reilun kaupan sitoumus tarkoittaa sitä, että Hallojen
tilaisuuksissa on käytössä Reilun kaupan tai muun vastaavan eettisen kaupan sertifikaatin
kahvia ja teetä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita eettisen kaupan tuotteita.
Kerromme Reilusta kaupasta tapahtumissamme ja osallistumme mahdollisuuksien
mukaan lukuvuoden aikana järjestettäviin Reilun kaupan korkeakoulun tapahtumiin.
14. Muut esille tulevat asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Julius Tavasti päätti kokouksen ajassa 20.05.
Pöytäkirjan vakuudeksi Tampereella ____.____.2017
_________________________________________

_________________________________________

Julius Tavasti, kokouksen puheenjohtaja

Linnea Mäkinen, kokouksen sihteeri

____________________________________________

_____________________________________________

Petteri Matintupa, pöytäkirjantarkastaja

Jesse Tauriainen, pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN LIITE NRO 1

KUVA OSALLISTUJALISTASTA

PÖYTÄKIRJAN LIITE NRO 2
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
HYVÄKSYTTY HALLAT RY:N SYYSKOKOUKSESSA 23.11.2017

1. JOHDANTO
Tuleva vuosi 2018 on Hallat ry:n 90. toimintavuosi. Toimintasuunnitelma määrittelee
toiminnan päälinjat mutta mahdollistaa myös suunnitelmassa kaavailtua aktiivisemman
toimintavuoden. Työelämäpainotteisuus leimaa kolmen edellisen toimintavuoden tapaan
myös vuoden 2018 toimintaa, mikä tarkoittaa käytännössä aktiivista otetta suhteiden
luomisessa alumnien ja muiden työelämäkontaktien kanssa. Vuoden 2018 hallituksen
tärkeimmät

tehtävät

ovat

ainejärjestön

tunnettuuden

lisääminen

kunta-alasta

kiinnostuneiden opiskelijoiden ja kunta-alan toimijoiden keskuudessa, tuoda yhteen
nykyiset opiskelijat, alumnit ja kunnallisalan työelämätoimijat sekä viedä kunnialla läpi
90-vuotisjuhlavuosi.
2. HALLAT RY VUONNA 2018
Hallat ry pyrkii toiminnallaan yhä edistämään kunta-alan opetuksen perinnettä ja asemaa
Tampereen yliopistossa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ja varsinaisena
jäsenenä yhdistykseen kuulua Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ylempää tai
alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija. Toiminnan jatkuvuuden kannalta
uusien jäsenten rekrytointi on tärkeää ja hallitus on aktiivinen jäsenhankinnassa. Hallat
ry:n tärkeimmät tehtävät vuonna 2018 ovat toimia kunta- ja aluejohtamisen
opintosuunnan opiskelijoiden koulutuspoliittisena edunvalvojana sekä viestinviejänä
opiskelijoiden ja opintosuunnan välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään kunta-alan
työelämäsuhteiden

luomiseen

ja

ylläpitoon

sekä

alumnitoimintaan.

Lisäksi

vuosijuhlavuosi näkyy vahvasti Hallojen toiminnassa läpi koko toimintavuoden.
3. ALUMNITOIMINTA JA TYÖELÄMÄKONTAKTIT
Hallat ry:n visiona on keskittyä toiminnassaan vahvasti 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 2018 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. 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), Instagram-tili (@Hallat_ry) sekä Hallat ry:n ryhmä LinkedIn -palvelussa.
Lisäksi nettisivut (www.hallat.fi) sekä jäsenistön ja alumnien sähköpostilistat ovat
olennaisia tiedotuskanavia.
Hallat ry on jatkossakin 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 kunta-alasta kiinnostuneita opintosuuntavalinnasta
huolimatta.
5. HALLINTO JA TALOUS
inejärjest ä jo taa s skokouksen va itsema

a itus

a itus kokoontuu aktiivisesti

o iske ukuukausien aikana ja tar een mukaan kesä ä. Hallituksen tulee toimillaan
osoittaa tasa uo isuutta ja avoimuutta ainejärjest n jäseniä ko taan.
vin ja vastuu isesti
menest kse e
uo e

a itus

oi ettu ta ous on e e
on

itaan siitä että se ma

ainejärjest n

toiminnan

vastuussa

t s

ist ksen

ist ksen
ta ou esta

itkän tä täimen
a ou en oi ossa

o istaa moni uo isen toiminnan järjestämisen sekä turvaa

jatkumisen

m s

tu evaisuu essa.

Taloutta

seurataan

neljännesvuosittaisin

yhdistyksen

hallitukselle

toimitettavalla

talousarvion

toteumaraportilla.
Hallitus

valmistelee

vuoden

2018

aikana

tarvittavat

sääntömuutokset

ja/tai

nimimuutokset sekä tekee niistä esityksen ainejärjestön yleiselle kokoukselle.
Vuosijuhlajärjestelyt ovat suuri menoerä vuonna 2018, mihin vuoden 2017 hallitus on
valmistautunut erityisesti tehostamalla varainhankintaa. Vuoden 2018 hallituksen on
huolehdittava, että yhdistyksen talous on kestävällä pohjalla vuosijuhlien järjestämisen
jälkeenkin.
6. YHTEISTYÖ
Hallat ry:n yhteistyökumppanit koostuvat monipuolisesta joukosta hallintotieteiden ja
kunta-alan toimijoita. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää hyvien yhteistyökanavien
ylläpitämiseksi Staabi ry:n ja muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa, mikä on
toteutunut vuonna 2017 esimerkiksi yhdessä järjestettyjen tapahtumien muodossa. Hallat
ry ylläpitää aktiivisesti suhteita myös Johtamiskorkeakouluun ja erityisesti kunta-alan
opetusta toteuttavaan henkilökuntaan. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen
yliopiston ylioppilaskunta Tamy, Kumula - Kuntien asiantuntijat ry, Kuntaliitto,
Kuntarekry, Kunnallistieteen yhdistys ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Myös uusien
yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja yhteistyösuhteiden luominen vuoden 2018
aikana on erittäin suotavaa.
7. TOIMISTO
Hallojen toimisto

on

ja

pysyy

jatkossakin

jäsenistömme

rentoutumis-

ja

kohtaamispaikkana ympäri vuoden. Toimisto pidetään siistinä ja viihtyisänä paikkana,
johon jäsenten on helppo ja mukava tulla. Vuonna 2018 on syytä levittää aiempaa
enemmän tietoutta toimistosta, jotta yhä uudet opiskelijat löytävät sen. Toimistolla on
myös mahdollista järjestää pienimuotoisia teematapahtumia, kuten tenttikahveja.

PÖYTÄKIRJAN LIITE NRO 3
TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISTIETEIDEN OPISKELIJAT – HALLAT RY.

TALOUSARVIO TILIKAUDELLE 1.1.–31.12.2018
HYVÄKSYTTY HALLAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ SYYSKOKOUKSESSA TORSTAINA
23.11.2017.

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

1200,00

Excujen osallistumismaksut
/järjestämiseen saatu tuki

500,00

Peruste: Yhteistyö/aj

+1700,00

KULUT
Tilojen vuokrat

1500,00

Tarjoilut

500,00

Muut kulut
Excumenot

350,00
1000,00

VUOSIJUHLIEN TUOTOT
VUOSIJUHLIEN KULUT

8500,00
10207,31

Peruste: 4 illanviettoa maksullisessa tilassa
Peruste: 4 illanvieton tarjoilut á 125,00 e, muuta pientä

-3350,00
-1707,31
-3357,31

1.2 TIEDOTUSTOIMINTA
KULUT
Nettisivujen ylläpito

80,00

Peruste: Domain- ja ylläpitomaksut

-80,00

1.3 HALLINTO- JA SUHDETOIMINTA
KULUT
Pankkikulut

200,00

Yleisten kokouksien kulut

20,00

Hallituksen kokous- ja seminaarikulut

300,00

Peruste: Syys- ja kevätkokousten tarjoilut

Peruste: Kokoustarjoilut, seminaarikulut

Huomionosoitukset

80,00

Vakuutukset

110,00

Edustus

300,00

Jäsenmaksut

20,00

Peruste: Vuosijuhlien osallistumismaksut tms.

Peruste: Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenmaksu

-1130,00

1.4 TOIMISTOKULUT
Tarpeisto

50,00

Tarjoilut

200,00

Peruste: toimiston kertakäyttöastiat tms.

Peruste: toimiston kahvit, pullat

-250,00

OMAN VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-4817,31

2. VARAINHANKINTA
TUOTOT
Talkoot/Yhteistyösopimus/KLKustannus

900,00

Jäsenmaksut
Peruste: Vähintään kymmenen uutta varsinaista jäsentä

100,00

á 10,00€

Haalarimainokset

1500,00

Muu varainhankinta

500,00

Bannerimyynti

500,00

KULUT
Staabi ry:lle maksettava korvaus
haalarimainosten painatuksesta

–300,00

+3200,00

3. TOIMINTA-AVUSTUKSET
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

+650,00

Projektiavustus

+200,00

TILIKAUDEN TULOS

+850,00

-767,31

