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93. toimintavuosi 

Vuosi 2021 oli Hallat ry:n 93. toimintavuosi. Vuoden 2020 tapaan kulunut vuosi oli poikkeuksellinen 

edelleen vallinneen koronaviruspandemian vuoksi, joka vaikutti vahvasti yhdistyksen toimintaan. 

Pandemian vuoksi perinteisiä kasvokkain tapahtuvia tapahtumia jouduttiin edelleen etenkin 

alkuvuodesta rajoittamaan, mutta loppuvuodesta keventyneet rajoitukset sekä alueelliset ohjeistukset 

mahdollistivat osittaisen paluun normaaliin toimintaan. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana pidettiin 

edelleen jäsenistön terveyden ja turvallisuuden säilyttäminen, huomioiden kuitenkin yhdistyksen 

velvollisuus tarjota jäsenistölle mielekästä aktiviteettia opintojen ohella. Pandemia-ajan jatkuessa 

arvostusta yhdistyksen toiminnassa sai edelleen etenkin ulkoilutapahtumat, kun taas sähköisten 

tapahtumien kannattavuus ei ollut kovin korkea.  

 

Hallinto ja päätöksenteko 

Vuoden 2021 toimintaa ohjasi yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2020 hyväksytty 

toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman painopisteinä olivat esimerkiksi yhdistyksen 

tunnettuuden ja näkyvyyden kehittäminen, jäsenhankinta sekä aktiivinen yhteistyö kunta- ja 

aluejohtamisen opintosuunnan henkilökunnan kanssa. Lisäksi toimintasuunnitelmassa kehotettiin 

jatkamaan Hallanvaara-lehden julkaisua sekä lisäämään aktiivista vuorovaikutusta yhdistyksen 

jäsenistön suuntaan.  

Ainejärjestötoimintaa johti syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus järjestäytyi 

seuraavalla tavalla: 

- Puheenjohtaja: Katariina Jortikka 



- Varapuheenjohtaja ja suhdeasianvastaava: Ella Laakio 

- Koulutuspoliittinen vastaava, työelämävastaava ja sihteeri: Petra Pohjonen 

- Talousvastaava: Akseli Tiensuu 

- Tapahtumavastaava ja viestintävastaava: Aleksi Syrjä 

Varajäseniä ei valittu vuodelle 2021.  

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti 14 kertaa, kevät- ja syyskokoukset mukaan lukien. 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 22.4.2021 normaalin aikataulun mukaisesti, mutta 

tavanomaisuudesta poiketen kokous järjestettiin sähköisenä etäkokouksena, sillä pandemiatilanne 

heikentyi keväällä. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sähköisen kokouksen järjestäminen oli 

kuitenkin mahdollista, joten jäsenistön terveysturvallisuutta ajatellen, päätettiin hyödyntää 

etäkokouksen järjestämismahdollisuutta. Yhdistyksen syyskokous voitiin puolestaan järjestää 

rajoitusten hellitettyä normaalina kokouksena 1.12.2021. Yhdistyksen yleisistä kokouksista, kevät- 

ja syyskokouksesta, tiedotettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vähintään 6 päivää ennen kokousta 

yhdistyksen internetsivuilla, Facebookissa sekä Instagramissa.  

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana aina tarvittaessa hoitamaan yhdistyksen asioita ja 

keskustelemaan niistä. Jokaisen kokouksen tavoitteena oli saada aikaan päätöksiä, joilla edistää 

yhdistyksen toimintaa. Kokouksissa pyrittiin noudattamaan hyvää hallintotapaa mahdollisimman 

hyvin niin, että päätösten perustelut ja asiasta käyty keskustelu olisi merkattu mahdollisimman 

tarkasti pöytäkirjoihin. Edellisen vuoden tapaan hallitus käytti mahdollisuutta etäkokouksiin, jolloin 

myös hallituksen terveysturvallisuus pystyttiin huomioimaan. Hallituksen kokouksien pöytäkirjat 

ovat jäsenistön nähtävillä niin yhdistyksen internetsivuilla, kuin yhdistyksen toimistolla Tampereen 

yliopiston tiloissa. Vuonna 2021 pöytäkirjojen toimituksessa yhdistyksen internetsivuille on ollut 

haasteita, eivätkä pöytäkirjoja ole päivitetty ajantasaisesti luettavaksi. Tämä on selkeä kehityskohta, 

joka täytyy jatkossa korjata, sillä yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada tietoa kokousten sisällöistä ja 

päätöksistä. Kokousten ohella hallituksen jäsenet viestivät aktiivisesti keskenään yhteisessä 

WhatsApp-ryhmässään, jolla varmistettiin, että kaikki tarvittava tieto liikkuu hallituksen jäsenten 

välillä. Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset järjestettiin seuraavina 

päivinä: 

- 12.01.2021 – järjestäytymiskokous 

- 21.01.2021 

- 22.02.2021 



- 08.03.2021 

- 25.03.2021 

- 15.04.2021 

- 22.04.2021 – kevätkokous 

- 04.05.2021 

- 05.07.2021 

- 30.08.2021 

- 05.10.2021 

- 08.11.2021 

- 01.12.2021 – syyskokous 

- 13.12.2021 

 

Yhdistyksen toiminnan kehittäminen 

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen hallitus lähti keväällä 2021 edistämään edellisenä 

vuonna vuosien tauon jälkeen julkaistun Hallanvaara-lehden uutta painosta. Vuonna 2021 lehti jatkoi 

edellisen vuoden kevyttä asiapitoista, mutta silti hivenen humoristista tyyliä, ja sen ydinteemana 

käsiteltiin paluuta koronaviruspandemian ajasta takaisin normaaliin elämään. Teemassa haluttiin 

korostaa, että elämää on myös poikkeusolojen jälkeen, ja toisaalta että kuluneista vuosista voi jäädä 

myös paljon hyödyllistä tulevaan elämään.  

Lehden toimittamista varten perustettiin erillinen toimituskunta, johon haettiin vapaaehtoisia 

osallistumaan lehden toimitukseen. Toimituskuntaan kuuluivat yhdistyksen hallituksen jäsenet, sekä 

Mikaela Jalanne, Jussi Seppälä ja Juho Tiikko. Lehden päätoimittajana toimi vuonna 2021 Akseli 

Tiensuu. Hallanvaara-lehti julkaistiin yhdistyksen pikkujouluissa 19.11.2021 painettuna lehtenä. 

Painosmäärä oli 50 kappaletta, ja lehteä jaettiin pikkujouluissa sekä Hallojen toimistolla. Painetun 

lehden mahdollisti Kumula ry, joka lupautui kustantamaan lehden taittokustannukset. Lehdessä 

julkaistut mainokset kuuluvat Hallat ry:n sponsorisopimuksiin. Hallanvaara-lehteä markkinoitiin 

sosiaalisessa mediassa, ja se julkaistiin luettavaksi myös sähköisessä muodossa. Lehden 

toimittaminen kirjattiin myös vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan, jotta jäsenistön iloksi tarkoitettu 

perinteikäs lehti saisi jatkoa myös tulevana vuonna. 

Vuonna 2021 yhdistyksen kehittämisen katseet suunnattiin jo vuoteen 2023 ja tuleviin Hallat ry:n 95. 

vuosijuhliin. Vuosijuhlien suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta keräämällä tarpeellista informaatiota 



vuosijuhlien järjestämiseen liittyen. Apuna suunnittelun käynnistämisessä toimi vuoden 2017 

puheenjohtaja Linnea Mäkinen.  

 

 

Talous ja yhteistyö 

Yhdistyksen taloutta ohjattiin talousarvion perusteella. Yhdistyksen talouteen vaikuttivat edelleen 

erityisesti pandemiatilanne, mutta onnistuneen varainhankinnan sekä tehokkaan taloudenpidon 

ansiosta yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi erittäin hyvänä koko toimintavuoden. Yhdistyksen 

tuloslaskelma oli vuonna 2021 noin 3000 euroa ylijäämäinen, johtuen onnistuneesta Kunnallisalan 

kehittämissäätiölle KAKS:ille suoritetusta talkootyöstä. Yhdistyksen taloutta hoiti talousvastaava 

yhteistyössä puheenjohtajan ja muun hallituksen kanssa.  

Poikkeuksena edellisestä vuodesta, yhdistykselle hankittiin alkuvuodesta vain yksi pankkikortti 

talousvastaavan käyttöön. Karsimalla ylimääräinen pankkikortti säästettiin pankkikuluissa, sillä 

fyysisten tapahtumien vähyyden vuoksi toinen pankkikortti olisi ollut kannattamaton. Yhdistyksen 

pankkikortilla sekä satunnaiset henkilökohtaiselle pankkikorteilla maksetut yhdistyksen toimintaan 

liittyvät kulut kirjattiin kuitteineen ja selitteineen kirjanpitoon.  

Yhdistyksen toiminnan rahoituksessa merkittävimpiä seikkoja ovat sponsorisopimukset, 

jäsenmaksut, TREY:n toiminta-avustukset sekä talkootyöt. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita Hallat 

ry:n toiminnassa olivat Kumula ry, Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS sekä KL-kustannus. 

Sopimus FCG:n kanssa jäi vuonna 2021 allekirjoittamatta, mikä oli ikävä menetys Hallat ry:lle. 

Sopimusasia FCG:n kanssa tulisi korjata kuluvana vuonna kuntoon.  

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:in kanssa yhdistyksen hallitus osallistui merkittävään 

talkootyöprojektiin, jolla oli huomattava vaikutus yhdistyksen positiiviseen taloudelliseen tulokseen. 

Uusia jäseniä yhdistys sai 15 kappaletta, mikä ylitti talousarviossa määritellyn määrän. Talouteen 

liittyviä lukuja eritellään tarkemmin yhdistyksen vuoden 2021 tuloslaskemassa.  

 

Tapahtumat ja viestintä 

Koronaviruspandemia eli vuoden aikana hyvin voimakkaasti, ja kokoontumisrajoituksia kevennettiin 

ja kiristettiin aika ajoin. Tämä aiheutti haasteita tapahtumien järjestämiselle, sillä pitkän aikavälin 



suunnitelmia oli haastavaa tehdä. Hallat ry järjesti tai oli osallisena vuonna 2021 seuraavissa 

tapahtumissa: 

- 09.02. Hallojen pulkkamäki 

- 15.02. Harjoitteluinfo yhteistyössä Kumulan kanssa 

- 25.02. Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan uusien opiskelijoiden kahvitilaisuus  

- 10.03. Hallojen uusien ilta  

- 01.04-30.04. Hallanvaara-lehtitiimin haku 

- 07.04. Halla-kahvit 

- 03.05-07.05. Hallojen hyvinvointiviikko Instagramissa 

- 25.05. Etäexcursio Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoon yhteistyössä Juju ry:n kanssa 

- 13.09. Staabi ry:n yhdistysinfo 

- 17.09. Yhteisrasti opintosuunta-ainejärjestöjen kanssa Staabi ry:n kastajaisissa 

- 22.09. Ulkoiluretki Niihaman majalle 

- 30.09. Kajo-kahvit kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan henkilökunnan kanssa  

- 01.11. Hallojen leffailta  

- 19.11. Pikkujoulut 

- 08.12. Kunnan korkeakouluharjoittelijan koulutus yhteistyössä Kumulan ja 

Hallintoakatemian kanssa 

 

Vuodelta 2021 väliin jäivät esimerkiksi vapun ajan tapahtumat sekä perinteinen elonkorjuupiknik. 

Myös Johtajuussymposiumiin osallistuminen jäi välistä, sillä tapahtuma järjestettiin toista kertaa 

putkeen verkkototeutuksena. Kyseisten tapahtumien aikaan keväällä ja loppukesästä pandemiatilanne 

oli haastava, minkä vuoksi terveysturvallisia ja kiinnostavia tapahtumia olisi ollut hankala järjestää. 

Etätapahtumien suunnittelusta luovuttiin, sillä jäsenistön keskuudessa oli jo edellisen vuoden aikana 

havaittavissa uupumista sähköiseen toimintaan. Tästä syystä myös edellisenä vuonna kokeiltuja 

etätoimistopäivystyksiä ei koettu oleelliseksi järjestää alkuvuodesta.  

Yliopisto toimi lähes koko vuoden pääsääntöisesti etäopetuksessa, minkä vuoksi myös yliopistolla 

tapahtuvat kohtaamiset Hallojen toimistolla jäivät hyvin vähäisiksi. Lokakuun lopussa maailma 

avautui sen verran, että hallitus pääsi aloittamaan perinteisen toimistopäivystyksen joka viikon 

tiistaina ja torstaina. Vaikka pandemiatilanne heikkeni jälleen loppuvuotta kohden, rokotteiden 

ansiosta toimistoa pystyttiin pitämään auki. Rokotteilla ja koronapassilla oli myös vaikutusta siihen, 

että kauan odotettu ja toivottu tapahtuma eli pikkujoulut pystyttiin vuoden tauon jälkeen järjestämään.  



Suunnitteilla oli myös lähiexcursiota johonkin Tampereen naapurikunnista, mutta suunnitelmia ei 

saatu vietyä loppuun ennen vuoden vaihtumista. Vuoden ainoaksi excursioksi jäi siis etäexcursio 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon yhteistyössä Juju ry:n kanssa. Tapahtuma oli kuitenkin 

menestys, ja yhteistyö toisen pääainejärjestön kanssa koettiin erittäin toimivaksi.  

Pandemia aiheutti edelleen haasteita viestinnälle ja sen toimivuudelle. Hallojen sosiaalisen median 

kanavat, kuten Instagram ja Facebook koettiin edelleen parhaiksi väyliksi tavoittaa opiskelijoita ja 

levittää tietoa esimerkiksi avoinna olevista harjoittelu- ja työpaikoista. Edellisenä vuonna käyttöön 

otettu Telegram-ryhmä ei ollut aktiivisessa käytössä vuoden aikana, vaikka ryhmään saatiin ajoittain 

uusia jäseniä. Viestinnässä olisi ajoittain ollut parannettavaa tapahtumien ja vapaaehtoishakujen 

markkinoinnissa, sillä markkinointi jäi usein viime tippaan. Viestinnän ja vuorovaikutuksen kannalta 

positiivisia asioita olivat esimerkiksi loppuvuodesta toteutettu jäsenkysely. Viestintävastaava vastasi 

muun muassa nettisivujen päivittämisestä, mutta koko hallitus osallistui viestinnän toteuttamiseen ja 

esimerkiksi sosiaalisen median postausten luomiseen. 

 

Koulutuspolitiikka 

Hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan pääasiallisena tehtävänä oli toimia kunta- ja aluejohtamisen 

opintosuunnan opiskelijoiden 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 tapahtui hyvässä yhteishengessä. Koulutuspoliittinen vastaava 

osallistui koulutuspolitiikkaa koskeviin tapahtumiin, ja välitti hallitukselle tarvittavia ajankohtaisia 

tietoja koulutuspoliittisista asioista.  

Hallat ry allekirjoitti vuonna 2021 kaksi Johto ry:n kannanottoa, ”Viestinnän täytyy tavoittaa kaikki 

opiskelijat” sekä ”Toimiva opintojaksopalautejärjestelmä on koko yliopiston etu”. Nämä kannanotot 

koettiin hallituksen toimesta hyödyllisiksi myös Hallojen jäsenistölle, minkä vuoksi hallitus päätti 

allekirjoittaa kannanotot yksimielisesti.  


