Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus Ry

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2015
YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista opiskelevien
etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan julkisen talousjohtamisen
opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.
Vuoden 2015 aikana Fiskus ry kehitti jäsenhankintaansa, pyrki kehittämään yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen kanssa ja monipuolistamaan toimintaansa. Yhdistyksen hallituksen vuonna 2015
muodostivat Jaakko Seppälä (puheenjohtaja), Emmi Tanskanen (varapuheenjohtaja ja talousvastaava), Iida
Mäki (sihteeri ja tiedotus) ja Karoliina Kähönen (yrityssuhdevastaava). Toimikauden varsinaisena
toiminnantarkastajana toimi Mikki Paulamäki ja varatoiminnantarkastajana Mika Luhtala.

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous kokoontui 11.3.2015 yliopiston Kasinokabinetissa ja syyskokous 26.11.2015
Kasarin saunatiloissa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Fiskus ry:n pikkujoulut järjestettiin
syyskokouksen yhteydessä, ja se oli yhdistyksen toimintakauden perinteinen päätapahtuma.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 14 kertaa: 14.1., 21.1., 17.2., 3.3., 11.3., 20.3., 25.3., 9.4., 7.5.,
15.9., 1.10., 28.10., 20.11. ja 9.12. Hallituksen kokoukset pyrittiin avaamaan myös jäsenistön. Tässä ei
kuitenkaan joka kokouksessa onnistuttu, koska hallituksen jäsenten aikataulut ja niiden muutokset
priorisoitiin, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle.

JÄSENISTÖ
Toimintakauden tavoitteena oli jatkaa yhdistyksen tunnettavuuden lisäämistä, uusien jäsenten hankintaa ja
jäsenistön sitouttamista. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 39. Vuoden aikana saatiin siis 11 uutta jäsentä.
Tämä oli vähemmän kuin edellisellä toimikaudella (18 uutta jäsentä). Jäsenten hankinnassa on siis
parannettavaa. Lisäksi Fiskus ry jäsenkysely jäi toteuttamatta vuodelle 2015.

TALOUS
Fiskuksen talous ja maksuvalmius ovat olleet koko vuoden hyvät. Varainhankintaa onnistuttiin kehittämään
ja yhdistyksellä on jatkossa taloudellisesti vakaampi pohja toimia. Uusia toiminnan rahoitustapoja olivat
200 euron projektituki Helsingin työelämävierailua varten ja avustaminen Tilintarkastuksen ja arvioinnin
symposiumissa 300 euron korvausta vastaan. Lisäksi Tamyn toiminta-avustusta saatiin 490,25 euroa, joka
oli parannusta edellisen vuoden 350 euron suuruiseen avustukseen. Hallitus päätti myös loppuvuodesta
hankkia 50 kappaletta haalarimerkkejä, joiden myynnin toivotaan jatkossa vielä lisäävän Fiskus ry:n tuloja.
Tilinpäätös osoittaa voittoa 154,90 euroa, joka jätettiin säästöön toiminnan tulevaa kehittämistä varten.
Kirjanpitoon liittyen suurimmat hankinnat olivat kassalipas ja kassakirja, jotka yhdistykseltä vielä puuttuivat.
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TOIMINTA
TIEDOTUS
Yhdistyksen tiedotustapoja ja -kanavia on toimikauden aikana lisätty. Fiskukselle perustettiin LinkedIn- ja
Twitter-sivut sekä sähköpostilista. Eri tiedotuskanavien käyttöä on pyritty parantamaan ja yhtenäistämään.
TAPAHTUMAT
Erilaisia tapahtumia on pyritty järjestämään säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Vakituisempia
tapahtumia ovat olleet ainejärjestökahvit ja kamreerikaljat. Näiden lisäksi järjestettiin yksittäisiä
tapahtumia. Fiskus ry osallistui Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumin järjestelyihin henkilökuntana.
Lisäksi välitimme fiskuslaisista koostuvan esiraadin PwC:n arviointikertomuskilpailuun. Vuoden aikana
suoritettiin myös kaksi työelämävierailua, joista toinen oli pidempi ekskursiokin Helsinkiin. Fiskus ry oli
paikalla myös Johtajuussymposiumin ainejärjestöalueella. Kamreerikaljat olivat uusi kokeilu Fiskus ry:n
toiminnassa, ja ne onnistuivat vaihtelevasti niin, että ensimmäisellä kerralla osallistujia oli paljon toisella
kaksi. Työelämävierailussa oli osallistujia kymmenisen kappaletta kummassakin. Jäsenistöä tulisi saada
sitoutumaan enemmän toimintaan, jotta tapahtumien järjestäminen säilyy mielekkäänä.
TAPAHTUMAKALENTERI 2015
31.1. Excu kirjanpitotoimistoon
11.3. Kevätkokous Kasinokabinetissa
4.3. Aj-kahvit sekä Kamreerikaljat
15.4. Excu VM:lle
21.-22.5. Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium
1.9. Johtajuussymposium
16.9. Fiskuksen esittäytyminen hallintotieteiden kulmakurssilla
23.9. Uusien ilta
5.10. Aj-kahvit
26.11. Syyskokous ja pikkujoulut

EDUNVALVONTA
Fiskus on osallistunut T3-uudistuksen valmisteluun osallistumalla hallintotieteiden yhteiseen kannanottoon
ja keskustelemalla uudistuksesta henkilökunnan kanssa. Myös tilintarkastuksen ja arvioinnin
maisteriohjelman muutoksia on seurattu. Fiskuksen JKY:n jäsenhakemus on päätetty vetää pois JKY:n
hallituksen käsittelystä ja pyritään löytämään ratkaisu hallintotieteiden yhteisen äänivallan käyttöön.
TOIMINTAVUODEN JÄLKEEN TAPAHTUNUT
Fiskuksen hienot haalarimerkit saapuivat.
LOPUKSI
Kokonaisuudessaan vuosi meni varsin mallikkaasti. Tavoitteena ollut jäsenmäärän kasvattaminen lähti hyvin
käyntiin ja jäsenistön sitouttamista pyrittiin vahvistamaan uusilla tapahtumilla. Uusien jäsenten
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tavoittamisen tapojen lisäämisessä ja vakiinnuttamisessa on kuitenkin vielä työtä. Etenkin tapahtumien
näkyvyyttä pitäisi parantaa ja osallistujamäärää lisätä. Järjestetyt vierailut ja tapahtumat painottuivat tänä
vuonna kirjanpitoon ja tilintarkastukseen osittain siksi, että kuntiin ei saatu kunnollista kontaktia.
Palvellaksemme koko jäsenistöä paremmin julkisen talousjohtamisen eri teemoja tulisi pohtia laajaalaisemmin Fiskus ry:n toiminnassa.
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