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92. toimintavuosi
Vuosi 2020, 92. toimintavuosi, oli Hallat ry:lle normaalista poikkeava ajanjakso. Pandemia rajoitti
yhdistyksen

toimintaa

ennennäkemättömällä

tavalla.

Perinteisten,

fyysisten

tapahtumien

järjestämisestä pitäydyttiin, vaikka lainsäädäntö ja alueelliset ohjeistukset olisivatkin niiden
järjestämisen ajoittain sallineet. Perinteistä ainejärjestötoimintaa ja -tapahtumia tärkeämmäksi
tavoitteeksi nostettiin vastuullisuus, jäsenistön terveys, sekä mahdollisten tartuntaketjujen
aiheuttaman negatiivisen huomion välttäminen. Poikkeusoloihin pyrittiin sopeutumaan kehittämällä
uudenlaista toimintaa mm. sähköisen osallistumisen ja ulkoilutapahtumien merkeissä: resursseja
pyrittiin keskittämään toimintaan, johon pandemia ei vaikuta.

Hallinto ja päätöksenteko
Vuoden 2020 toiminnassa pyrittiin noudattamaan syyskokouksessa 26.11.2019 hyväksyttyä
toimintasuunnitelmaa, joka keskittyi mm. tunnettuuden kehittämiseen, uusien jäsenten hankkimiseen,
kohtaamispaikan tarjoamiseen jäsenistölle, jäsenistön osallistamiseen, sekä työelämänäkökulman
esiintuomiseen tapahtumissa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa linjattiin joitain konkreettisia
ehdotuksia, kuten Hallanvaara-lehden julkaiseminen, uusien haalarimerkkien tilaaminen, sekä
oheistuotteen

ideoiminen

toiminnan

kehittämiseksi

ja

rahoituksen

järjestämiseksi.

Ainejärjestötoimintaa johti syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus varajäsenineen järjestäytyi
seuraavalla tavalla:

-

Jortikka Katariina

Tapahtumavastaava, tutorvastaava

-

Koskelainen Henna

Varapuheenjohtaja, suhdeasianvastaava

-

Kuivasto Anton

Koulutuspoliittinen vastaava, työelämävastaava

-

Salovaara Ella

Talousvastaava

-

Uotila Risto

Puheenjohtaja

-

Valtonen Eeva

Viestintävastaava, sihteeri

-

Huttunen Heidi

Varajäsen

-

Nurmio Emmi

Varajäsen

Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti 11 kertaa, kevät- ja syyskokoukset mukaan lukien.
Kevätkokous järjestettiin poikkeuksellisesti loppukesästä 28.08.2020 pandemian aiheuttaman
tilanteen johdosta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous tulee järjestää tammi-huhtikuussa,
mutta 30.04.2020 vahvistettu laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista mahdollisti
kevätkokouksen siirtämisen myöhempään ajankohtaan pandemian leviämisen ehkäisemiseksi ja
jäsenten turvallisuuden takaamiseksi. Lain mukaan yhdistyksen kevätkokous tuli järjestää 30.09.2020
mennessä. Syyskokous järjestettiin puolestaan normaalin, sääntöihin kirjatun aikataulun puitteissa
26.11.2020. Yhdistyksen yleisistä kokouksista tiedotettiin hyvissä ajoin yhdistyksen nettisivuilla,
Facebookissa sekä Instagramissa. Hallitus kokoontui tarvittaessa keskustelemaan yhdistyksen
asioista, sekä tekemään tarvittavia päätöksiä. Sähköiset kokoukset nousivat keskeiseksi tavaksi
kokoontua pandemia-aikana. Kokouksien pöytäkirjat ovat avoimesti jäsenistön nähtävillä
yhdistyksen internetsivuilla. Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset järjestettiin seuraavina
päivinä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.01.2020 – järjestäytymiskokous
20.02.2020
10.03.2020
18.03.2020
08.04.2020
12.08.2020
18.08.2020
28.08.2020 – kevätkokous
22.09.2020
05.11.2020
26.11.2020 – syyskokous

Toiminnan kehittäminen
Toimintaa kehitettiin mm. logon ja brändin yhdenmukaistamisella. Aiemmin käytössä olleet kolme
rinnakkaista logoa (joista yksi alhaalla vasemmalla) korvattiin yksinkertaisella ja Hallat ry:n tyylille
uskollisella logolla. Logosta on sekä mustavalkoinen (alla keskellä), että värillinen versio (alla
oikealla), jossa pingviinillä on keltainen kravatti kaulassa: kullankeltainen, musta ja valkoinen ovat
Hallat

ry:n

brändin

värit.

Logon

suunnittelussa

hyödynnettiin

jäsenistön

osaamista.

Logon päivittämisen yhteydessä hallitus suunnitteli oheistuotetta ja sen myymistä jäsenistölle ja
muille halukkaille kohtuulliseen hintaan. Oheistuotteeksi valikoitui yhdistyksen uudella logolla
varustettu metallinen pullo, mutta projekti jäädytettiin koronatilanteen vuoksi. Uudistettu logo oli
tarkoitus lanseerata pullomyynnin yhteydessä. Pitkälle ideoitu projekti voitaneen kuitenkin
tarvittaessa herättää uudestaan olosuhteiden salliessa.
Hallanvaara-lehti ilmestyi hallituksen tietojen mukaan edellisen kerran vuonna 2014. Lehteä on
perinteisesti julkaistu huumorilehtenä, jossa käsitellään yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita, sekä
esimerkiksi esitellään hallituksen jäsenet. Vuonna 2020 elvytetty Hallanvaara-lehti muotoutui
opinnoista työelämään -teeman ympärille. Teema koettiin opiskelijoiden keskuudessa tärkeäksi ja
lehden tarkoitus olikin muodostaa kuva siitä, millä tavalla opinnot nivoutuvat harjoittelun kautta
työelämään. Huumoria pyrittiin lisäämään muuten asiapitoiseen lehteen pienissä määrin keveyden ja
kiinnostavuuden lisäämiseksi.
Lehteä varten koottuun toimitukseen kuului hallituksen jäsenten lisäksi Julia Malvikko, Anni Siirola
sekä Noora Salonen. Lehden päätoimittajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja. Hallanvaara-lehti
julkaistiin marraskuussa 2020 sähköisesti Issuu-palvelussa ja sille on kertynyt satoja lukukertoja.
Lehden tekemiseen saatiin tukea Kumula ry:ltä taittokoulutuksen muodossa helmikuussa 2020.
Kumula lupautui myös kustantamaan ensimmäisen julkaisun taittokustannukset, mutta fyysisen
lehden

taittamisesta

pitäydyttiin

pandemian

vuoksi.

Lehteä

hyödynnettiin

myös

sponsorisopimuksissa. Tulevina vuosina lehteen on mahdollista myydä myös mainoksia rahoituksen
turvaamiseksi. Lehteä mainostettiin Hallat ry:n sosiaalisen median kanavissa, sekä toimituksen ja
hallituksen jäsenten omissa sosiaalisen median kanavissa. Lehden toimittaminen kirjattiin myös
vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Talous ja yhteistyö
Yhdistyksen taloutta ohjattiin talousarvion perusteella. Talousarvio tarkastettiin kevätkokouksen
yhteydessä, jossa hyväksyttiin poikkeusolosuhteet huomioiva lisätalousarvio. Yhdistyksen talouteen
vaikuttivat erityisesti pandemiatilanne, kuntamarkkinoiden talkoiden peruuntuminen sekä edellisten
vuosien taloudelliset vastoinkäymiset mm. yhteistyösopimusten uusimisongelmien sekä Staabi ry:n
kanssa tehdyn haalarimainosyhteistyön lakkautumisen osalta. Esimerkiksi Kuntamarkkinatalkoot
tuottavat yhdistykselle vuosittain noin 800 euroa, mutta vuonna 2020 tapahtuma järjestettiin
verkkotapahtumana, jolloin talkootyölle ei ollut tarvetta. Pandemiatilanteen johdosta pystyttiin
suurimpia menoja kuitenkin karsimaan esimerkiksi ekskursioihin liittyvien kuljetusmaksujen osalta.
Yhdistyksen tuloslaskelma olikin vuonna 2020 noin 1500 euroa ylijäämäinen.
Yhdistyksen taloutta hoiti talousvastaava yhteistyössä puheenjohtajan ja muun hallituksen kanssa.
Yhdistyksen pankkikortteja pitivät hallussaan talousvastaava ja puheenjohtaja. Sekä yhdistyksen
kortilla, että henkilökohtaisilla korteilla maksetut yhdistyksen toimintaan liittyvät kulut kirjattiin
kuitteineen ja selitteineen kirjanpitoon. Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin sponsorisopimuksilla,
talkootöillä, jäsenmaksuilla sekä TREY:n toiminta-avustuksella. Tärkeimpiä sopimuskumppaneita
olivat FCG Finnish Consulting Group, KL-Kustannus, sekä KAKS. Rahoitukseen liittyvät luvut
eritellään tarkemmin yhdistyksen vuoden 2020 tuloslaskelmassa. Sopimuskumppaneiden lisäksi
toimintaa kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Kumula ry:n kanssa, jolta saatu tuki mm. koulutusten ja
tarjottavien muodossa oli tärkeää ja tervetullutta.

Tapahtumat
Vuonna 2019 aloitettua toimistopäivystystä jatkettiin vuonna 2020 kahden tunnin ajan kahdesti
viikossa: tiistaisin ja torstaisin. Vuoden alussa päivystys järjestettiin säännöllisesti, mutta
päivystyksen siirryttyä sähköiseen ympäristöön, järjestettiin niitä epäsäännöllisesti, noin kerran
kahdessa viikossa.
•

06.02. Pullapäivä

•

06.02. Uusien ilta

•

12.02. Ekskursio KAKS:n seminaariin Helsinkiin

•

19.02. Hallakahvit

•

04.03. Lautapeli-ilta

Maaliskuussa pandemia iski yliopistolle ja kokoontumista rajoitettiin: aktiivisessa käytössä ollut
toimisto suljettiin ja yliopisto siirtyi etäopetukseen. Hallitus joutui peruuttamaan useita suunniteltuja
tapahtumia, kuten yhteistyössä henkilökunnan kanssa kaavaillun ekskursion eduskuntaan AnnaKaisa Ikosen vieraaksi, ekskursion johonkin Tampereen naapurikunnista, trampoliinitunnin Kauppi
Sport Centerissä, Kumulan ja UDK:n kanssa yhteistyössä suunnitellut alumnisitsit, sekä
kevätkokouksen. Myös loppuvuodelle kaavailtu pikkujoulu peruuntui, mutta jo alkuvuonna 2020
maksettu tilavaraus saatiin siirrettyä vuodelle 2021.
•

17.08.-21.08. Harjoittelu/kesätyötarinat instagramissa

•

07.09. Opintosuuntainfo

•

08.10. Syysretki Niihaman majalle

•

18.11 Hallintotieteiden opintosuuntainfo

•

19.11 Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntainfo

•

20.11 Hallanvaara-lehden julkaisu

Etäaikana tapahtumia järjestettäessä havaittiin jäsenistön keskuudessa kyllästymistä sähköisiä
tapahtumia kohtaan, eivätkä esimerkiksi joka toinen viikko järjestetyt etätoimistopäivystykset
saavuttaneet suurta suosiota. Myöskään teemojen ympärille järjestetyt etätoimistopäivystykset eivät
kasvattaneet suosiota, jolloin toimistopäivystyksestä luovuttiin loppuvuodesta tarpeettomana.

Viestintä ja koulutuspolitiikka
Pandemiatilanne asetti yhdistyksen viestinnälle kehittämispaineita. Viestintäkanavia lisättiin ja
viestintää pyrittiin lisäämään sosiaalisen median kanavissa: yhdistys mm. laajensi viestintäarsenaalia
Telegram-sovellukseen ja Hallanvaara-lehteen, sekä keskittyi Instagram-sisältöjen laatuun.
Facebookia hyödynnettiin tiedotuskanavana yhdistyksen internetsivujen ohella mm. tapahtumien
osalta. Facebookin ryhmiä hyödynnettiin myös vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja alumnien
välisessä vuorovaikutuksessa mm. työ- tai harjoitteluilmoituksien jakamispaikkana. Viestinnässä
hyödynnettiin yhdistyksen uudistunutta logoa ja brändiä. Viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta ja
toteutuksesta vastasi viestintävastaava yhdessä muun hallituksen kanssa.
Hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan pääasiallisena tehtävänä oli toimia kunta- ja aluejohtamista,
sekä yleisesti kunnallistieteitä opiskelevien edunvalvojana, sekä yhteyshenkilönä opintosuunnan
henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Koulutuspolitiikkaa tehtiin tarpeen mukaan yhteistyössä muiden
pääainejärjestöjen, Staabi ry:n, sekä Johto ry:n kanssa. Yhteistyö ja vuorovaikutus henkilökunnan ja
koulutuspoliittisen vastaavan välillä oli tiivistä ja tapahtui hyvässä yhteishengessä.

