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HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO
Vuosi 2017 oli Hallat ry:n 89. toimintavuosi, jonka toimintaa ohjasi syyskokouksessa
23.11.2016 vahvistettu vuoden 2017 toimintasuunnitelma Vuoden 2017 tärkeimpinä
toimintalinjauksina oli edellisten vuosien tapaan työelämäpainotteisuuden edistäminen
yhdistyksen toiminnassa sekä mahdollisen monen uuden innokkaan jalkauttaminen mukaan
ainejärjestön toimintaan. Lisäksi ainejärjestö aloitti vuonna 2017 jo hyvissä ajoin 90vuotisjuhlavuoden 2018 suunnittelun ja käytännön toteuttamisen.
Ainejärjestöä johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, jonka tulee toimillaan
osoittaa tasapuolisuutta ja avoimuutta ainejärjestön jäseniä kohtaan. Vuonna 2017
hallituksen puheenjohtajana eli pääministerinä jatkoi vuodelta 2016 Linnea Mäkinen, ja
varapuheenjohtajana eli varapääministerinä toimi Petteri Matintupa. Yhdistyksemme
sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu aktiivisesti opiskelukuukausien aikana ja tarpeen
mukaan myös kesällä. Vuonna 2017 hallitus kokoontui virallisesti kaikkiaan yhdeksän kertaa,
minkä lisäksi hallitus kokoontui heinäkuussa epävirallisessa tapaamisessa suunnittelemaan
alustavasti syksyn tapahtumatarjontaa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
24.3.2017 ja sääntömääräinen syyskokous puolestaan 23.11.2017. Muita yhdistyksen
kokouksia ei kevät- ja syyskokouksen lisäksi vuonna 2017 pidetty.
Vuonna 2017 Hallat ry:n hallituksen muodostivat seitsemän varsinaista jäsentä, joiden lisäksi
hallituksella oli myös kaksi varajäsentä. Hallituksen ja sen varajäsenistön kokoonpano oli
seuraavanlainen:
Linnea Mäkinen, pääministeri

Juulia Koivisto, suhdeasiainministeri

Petteri Matintupa, varapääministeri

Anna Taivela, varajäsen

Aila Halsinaho, talousministeri

Outi Suppanen, varajäsen

Maija Sieppi, viestintäministeri ja pääsihteeri
Saara Asikainen, tapahtumaministeri
Jesse Tauriainen, kopo-, vapaa-aika- ja rekrytointiministeri

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ
Hallat ry:n toiminnan kehittämisestä vastaa eritoten pääministeri, joskin apuna ainejärjestön
toiminnan kehittämisessä toimii toki hallitus kokonaisuudessaan ideoineen. Kuluneena
vuotena Hallat jatkoi vahvasti aiempina vuosina hyväksi havaitulla työelämäpainotteisella
linjalla. Pitäytyminen tapahtumatoiminnan työelämäpainotteisuudessa on ollut Hallojen
toiminnassa merkittävä askel, ja vuoden 2017 työelämätapahtumat ovat houkutelleet
runsaasti osanottajia maisteriopiskelijoiden lisäksi myös ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijoista sekä alumneistamme. Työelämätapahtumien laadukas ja monipuolinen ohjelma
on kerännyt menneenä vuonna osanottajilta hyvin paljon kiitosta. Laadukkaat tapahtumat
ovat myös ensisijaisen tärkeitä uusien jäsenten hankinnassa, sillä Hallojen profiloituessa
parhaat työelämäkontaktit tarjoavaksi tahoksi tapahtumat ovat ensimmäinen kosketuspinta
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 Instagramissa. Ainejärjestölehti Hallanvaaraa ei ole
nähty kuluneenkaan vuoden aikana tarpeelliseksi julkaista, ja tiedotus yliopiston tarjoamilla
ilmoitustauluillakin on käynyt vähäiseksi. Kuluneena vuonna Hallat on vuoden 2016 tapaan
onnistunut kasvattamaan huomattavasti seuraajamääräänsä sosiaalisessa mediassa, mitä
voidaan pitää merkkinä viestinnän onnistuneisuudesta ja siitä, että Hallojen toiminta koetaan
kiinnostavaksi. Vuonna 2017 Hallat ry:n viestinnästä vastasi viestintäministeri Maija Sieppi,
joka hoiti myös pääsihteerin tehtäviä.
On selvää, että ainejärjestö elää nimenomaan jäsenistään. Koska emme saa vuosittain suurta
määrää uusia jäseniä hallintotieteiden fukseista, uusien jäsenten houkutteleminen mukaan
toimintaamme on vaatinut lisäpanostusta. Vuonna 2017 saatujen uusien jäsenten määrä
yllätti myönteisesti, sillä onnistuimme saamaan 24 uutta jäsentä (vuonna 2016 Hallat sai
yhteensä viisitoista ja vuonna 2015 ainoastaan kolme uutta jäsentä). Uusien jäsenten määrän
kasvattamiseen panostettiin eritoten aktiivisella tiedotuksella Hallojen toiminnasta sekä
jalkautumalla potentiaalisten toiminnastamme kiinnostuneiden keskuuteen erilaisissa
tapahtumissa. Vuonna 2017 uusien jäsenten haalimisesta mukaan ainejärjestön toimintaan
vastasi kopo-, vapaa-aika- ja rekrytointiministeri Jesse Tauriainen.

Hyvien suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin näyttelee Hallojen toiminnassa tärkeää
roolia. Yhteistyökumppanimme toimivat muun Hallojen ja työelämän sekä yliopistoyhteisön
välillä, minkä lisäksi osa yhteistyökumppaneistamme on toimintamme tärkeitä rahoittajia.
Tampereen yliopiston piirissä toimivia Hallat ry:n yhteistyökumppaneita vuonna 2017 olivat
ensinnäkin muut hallintotieteiden ainejärjestöt Staabi ry, Fiskus ry, JuJu ry, Ad Hoc ry sekä
Spatikka ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy, Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat
JKY ry sekä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja erityisesti kunta-alan opetusta
toteuttava henkilökunta. Ainejärjestömme pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat
kunta-alan

asiantuntijoiden

ammattijärjestö

Kumula,

Kuntaliitto,

KL-Kustannus,

Kunnallistieteen yhdistys ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Näiden lisäksi Hallat teki vuonna
2017 yhteistyötä muun muassa lukuisien työelämätoimijoiden kanssa. Vuonna 2017
suhteiden ylläpidosta yhteistyökumppaneihin vastasivat eritoten suhdeasiainministeri Juulia
Koivisto sekä pääministeri.
TALOUS
Hallitus on vastuussa ainejärjestön taloudesta. Taloudenhoidossa tulee huolehtia siitä, että se
mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen sekä seisoo kestävällä pohjalla ja turvaa
siten 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 2017 Hallat ry:n taloudenhoidosta vastasi talousministeri Aila Halsinaho.
Hallojen tilikauden 2017 tulos pyrittiin saamaan tilikauden 2016 tapaan reilusti
ylijäämäiseksi pitäen silmällä eritoten vuoden 2018 90-vuotisvuosijuhlavuoden järjestelyjä,
jotka ovat eittämättä yhdistyksen lähitulevaisuuden suurin kustannuksia aiheuttava tekijä.
Ainejärjestö onnistui ylijäämätavoitteessaan erinomaisesti, ja tilikauden tulos muodostuikin
lopulta 6956,22 euroa ylijäämäiseksi. Varainhankinnan ohella ylijäämäiseen tilikauteen
vaikutti myös säästeliäs rahankäyttö mm. pääministerin edustuskuluissa ja toimistokuluissa.
Vaikka yleishyödyllisen yhdistystoiminnan ei pohjimmiltaan olekaan tarkoitus tuottaa voittoa,
voidaan vuosijuhlajärjestelyjen onnistumisen takaamista pitää perusteena ylijäämän
kasvattamiselle. Samaan hengenvetoon on todettava, ettei pyrkimys ylijäämäiseen

tilinpäätökseen ole näkynyt yksisilmäisenä varojen hamstraamisena ja esimerkiksi
heikentyneenä tapahtumatarjontana, vaan Hallojen varoja on käytetty monipuolisesti
jäsenistömme eduksi. Mikäli kaikkia vuosijuhlia varten kerrytettyjä varoja ei saada käytettyä
juhlajärjestelyihin, tuottavat ne tulevina vuosina hyötyä ainejärjestömme jäsenistölle.
Vuoden suurimmat tulonlähteet olivat haalarimainosmyynnistä, yhteistyökumppaneiden
Halloille osoittamasta sponsoroinnista ja erilaisesta talkootyöstä kertyneet varat. Niiden
lisäksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn myöntämä toiminta-avustus toimi
merkittävänä apuna toiminnan järjestämisessä. Maininnan arvoisia tulonlähteitä olivat myös
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden JKY ry:n järjestämän Johtajuussymposiumin yritystorille
tehdystä yrityshankinnasta saadut tulot sekä Kuntarekryltä Hallojen nettisivuille hankitusta
bannerimainoksesta saadut tulot. Vuoden 2017 suurimmat yksittäiset kustannuserät
aiheutuivat järjestetyistä tapahtumista kuljetuskuluineen, tilavuokrineen ja tarjoiluineen.

KOULUTUSPOLITIIKKA
Koulutuspolitiikasta vastasi vuonna 2017 kopo-, vapaa-aika- ja rekrytointiministeri Jesse
Tauriainen yhdessä pääministerin kanssa. Hallojen koulutuspoliittinen toiminta keskittyi
aiempien vuosien tapaan pääosin opiskelijoiden edunvalvontaan sekä Tampereen yliopiston,
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistämistä ajavan
Tampere3-hankkeen seurantaan. Koulutuspolitiikkaa toteutettiin myös osallistumalla
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaiden JKY ry:n kollegioihin ja tiedotustilaisuuksiin sekä Tamyn
kopo-asioita sivuaviin tilaisuuksiin. 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 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. Staabi hallintotieteen niin
sanottuna kattojärjestönä vastaa kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
ohjauksesta. Kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoiden ainejärjestönä Hallat sitoutuu
järjestämään tarvittaessa tuutorointia erillisvalinnassa suoraan maisteriopintoihin tuleville
opiskelijoille. Mahdollisten tuutoroitavien määrän ollessa pieni nähdään parhaaksi järjestää
tuutorointi suoraan hallituksen toimesta, mikäli sille nähdään olevan tarvetta. Vuonna 2017 ei
ollut tarvetta järjestää tuutorointia, mutta erillisvalinnassa valituille kajo-opiskelijoille on
ilmoitettu vuoden aikana myös tuutorointimahdollisuudesta. Mikäli kunta- ja aluejohtamisen
opintosuunnan suosio pysyy korkeana myös jatkossa, voi tuutorointitoiminnan aktivoiminen
entisestään tulla kyseeseen. Vuonna 2017 tuutoroinnista vastasi kopo-, vapaa-aika- ja
rekrytointiministeri Jesse Tauriainen
TAPAHTUMAT
Aktiivinen, monipuolinen ja kiinnostava tapahtumatarjonta on yksi ainejärjestömme
toiminnan kivijaloista, sillä laadukkaat tapahtumat keräävät sekä nykyistä jäsenistöämme että
alumnejamme

yhteen

ja

houkuttelevat

toimintaamme

myös

uusia

kiinnostuneita.

Tapahtumien järjestämisessä pyrittiin panostamaan edellisten vuosien tapaan laatuun ja
viihtyisyyteen tilojen, ohjelman ja tapahtumiin pyydettyjen puhujien osalta. Vuonna 2017
ainejärjetön tapahtuma- ja vapaa-ajan ohjelman tarjonnasta huolehti tapahtumaministeri
Saara Asikainen.
Hallat ry on ollut kuluneen vuoden aikana aktiivisesti mukana kunnallisalan tapahtumissa
kuten KAKSin seminaarissa, Kuntamarkkinoilla sekä Julkisen johtamisen seuraavat 100
vuotta -tiedepäivillä. Myös useat Johtajuussymposiumiin osallistuneet yhdistykset ja yritykset
tulivat kyseiseen tapahtumaan Hallat ry:n houkuttelemana. Vuonna 2017 on pidetty
aktiivisesti yllä yhteistyösuhteita työelämän eri tahojen kanssa. Vuoden aikana on ollut neljä
työelämäekskursiota sekä kaksi kunnallisklubitapahtumaa. Hallat ry onkin pyrkinyt
aktiivisesti edistämään jäsentensä ammatillista tietoutta. Yhtenä toiminnan painopisteenä on
toimintasuunnitelman mukaisesti ollut alumnitoiminnan kehittäminen ja vuonna 2017 Hallat
ry onkin jatkanut vahvaa alumnitoimintaa järjestämällä edellisvuoden tapaan kaksi
alumnisaunaa.

Asiapitoiset ja työelämäorientoituneet tapahtumat houkuttelivat osallistujia yleisesti ottaen
hyvin ja osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä tapahtumien järjestelyihin. Työelämävierailut,
teemaillat sekä perinteiset Proffasauna ja pikkujoulut pysyvät ohjelmistossamme myös
jatkossa.

Koska koemme nykyisten opiskelijoiden ja Hallojen alumnien tutustuttamisen

toisiinsa tärkeänä, järjestimme sekä keväällä että syksyllä suosituksi osoittautuneen
alumnisaunan. Perinteisten hallatapahtumien lisäksi pyrimme järjestämään jäsenistömme
iloksi myös jotain uutta ja erilaista, mistä esimerkkinä kuluneena vuonna toimi golfekskursio.
Vaikka tapahtumien osallistujamäärät olivat useimmiten hyviä, on mahdollisimman laajan
osallistujakunnan saavuttamiseksi tulevina vuosina viisasta miettiä entistäkin tarkemmin,
mitä tapahtumia Hallojen kannattaa järjestää yksin ja mitä yhteistyössä muiden
ainejärjestöjen kanssa.

Alla on listaus Hallojen vuoden 2017 tapahtumatarjonnasta:
15.2. Hallat ry:n ja Staabi ry:n yhteinen matka KAKSin seminaariin.
21.2. Kunnallisklubi – teemana kokeilukulttuuri. Alustamassa professori Markku
Sotarauta sekä Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.
13.3. Kiekkoekskursio Tappara-Saipa -peliin.
28.3. Kunnallisklubi – kuntavaalispesiaali ravintola Ohranjyvässä aina yhtä
suositun Jenni Airaksisen alustamana.
31.3. Alumnisauna Tampereella LuonnonHyvä Instituutin saunatiloissa.
5.4. Ekskursio Tampereen kaupunkiseutu -kuntayhtymään. Ekskursio oli
suosittu ja kiitelty.
1.5. Hallojen perinteinen wappupiknik. Hallat eivät järjestäneet vuonna 2017
omaa vappuaaton juhlaansa vaan kehotti jäsenistöään osallistumaan Staabi ry:n
järjestämiin vappuaaton juhliin. Hallat ry järjesti kuitenkin perinteisen
koskenrannan

vappupiknikin

vappupäivänä.

Tapahtumassa

oli

pientä

syötävää, viiniä ja hallojen pääministerin itse valmistamaa juhlajuomaa.
19.8.

Hallojen

nauttimaan illasta

elonkorjuujuhlat.

Hallaväki

Tammerkosken

säätilasta johtuen hallaseurue päätti jättää

kokoontui

rannassa.

kesätohinoistaan

Vallinneesta

koskenrannan

suosiolla siirtyä suoraan panimoravintola Plevnaan.

synkästä
väliin

ja

20.9. Golfekskursio Nokian River Golfiin. Hallaväki perehtyi kunnallisten
viranhaltijoiden klassiseen harrastukseen, golfin pelaamiseen, golfopettajan
johdolla.
27.9. Ekskursio BDO:n Tampereen toimipisteeseen yhteistyössä Fiskus ry:n
kanssa.
4.10.

Kumula-kahvit

hallojen

toimistolla.

Paikalla

oli

Kumulan

järjestökoordinaattori Meeri Väänänen. Illalla proffasauna Ratinan saunalla
yhteistyössä Ad Hoc ry:n ja Fiskus ry:n kanssa. Paikalla oli opetushenkilökuntaa
eri hallintotieteiden opintosuunnista. Rentoa jutustelua henkilökunnan ja
opiskelijoiden välillä laajan salaattipöydän ja viinien äärellä.
24.10. Ekskursio Ylöjärven kaupungille. Halloille esittäytyivät kaupunginjohtaja,
talousjohtaja sekä hallintojohtaja.
3.11. Ekskursio Kuntaliittoon. Illalla alumnisauna Kallion urbaanisaunalla.
14.11. Hallitusinfo hallojen toimistolla hallitustyöstä kiinnostuneille. Samalla
myös pullapäivä.
23.11. Hallat ry:n syyskokous. Yhdistykselle valittiin kokouksessa uusi hallitus
johtamaan hallat ry:tä 90-vuotisjuhlavuonna.
8.12. Pikkujoulut
YHTEENVETO
Vuotta 2017 voi perustellusti pitää kokonaisuudessaan onnistuneena. Toiminnan painopiste
pysyi vuoden 2016 tapaan työelämäpainotteisuudessa, ja niin uusia kuin vanhoja jäseniämme
sekä alumnejamme on kuluneenakin vuonna onnistuttu innostamaan hyvin mukaan
toimintaamme. Hallitus toimi aktiivisesti läpi vuoden, mikä näkyi myös jäsenistöllemme
eritoten kiinnostavana tapahtumatoimintana. Vuoden aikana jatkettiin työelämäkontaktien
kannalta 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 tarvittaessa hyvin, ja toimivaa yhteistyötä tulee
vaalia ja kehittää edelleen myös jatkossa. Hallojen asema kunta-alasta kiinnostuneiden
opiskelijoiden järjestönä on vahvistunut entisestään monipuolisten työelämätapahtumien ja
aktiivisen viestinnän johdosta, ja tulevien hallitusten kannattaa ehdottomasti jatkaa tällä
hyväksi havaitulla tiellä. Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat - Hallat ry on

Suomen johtava kunta-alan opiskelijoiden ainejärjestö, vetreä ja aktiivinen vanhus, jonka
tahtia vääjäämättömästi lähestyvä yhdeksänkymmenen vuoden ikä lähinnä kiihdyttää.

