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YLEISTÄ
Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijat Kumous ry on opiskelijajärjestö, joka luodaan edustamaan Helsingin
yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan uuden ohjelman, Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoita. Uutena
järjestönä tulemme asettumaan ohjelmaan sisältyvien opintosuuntien ja ainejärjestöjen eli Kehitysmaatutkimuksen
opiskelijoiden Keho ry:n, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden Mana ry:n, Talous- ja sosiaalihistorian
opiskelijoiden Taso ry:n ja Poliittisen historian opiskelijat Polho ry:n rinnalle. Teemme tiivistä yhteistyötä näiden
järjestöjen kanssa toimien yhdistävänä voimana ohjelman sisällä edustaen koko ohjelman opiskelijoita.
Jäsenistöömme voivat kuulua Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman ja sen opintosuuntien opiskelijoiden lisäksi
myös keitä tahansa muita toiminnastamme kiinnostuneita henkilöitä.

Kumouksen tämän vuoden arvot ovat:
Avoimuus & Aitous
Yhteisöllisyys
Yhdenvertaisuus
Ympäristöystävällisyys
Vastuullisuus
Kumouksellisuus
Kumoukselle on ensimmäisenä vuonna erityisen tärkeää niin sanotun ”YHMU-hengen” luominen. “YHMU”hengellä tarkoitamme sitä, että uuden ohjelman sisälle muodostuisi yhteinen ja osallistava kulttuuri kaikkien
järjestöjemme piiriin kuuluvien opiskelijoiden kesken. Tämän edesauttamista haluamme vaalia Kumouksessa ja
satsata konkreettisiin toimiin, jotta jäsenistömme tuntisi olonsa kotoisaksi yliopistolla ja järjestössämme. Tähän
tavoitteeseen pääsemme parhaiten järjestämällä kaikille avoimia tapahtumia, tarjoamalla tukea opintoihin ja
ohjaamalla opiskelijoita tasapuolisesti heitä kiinnostaviin muihin järjestöihin ja opintosuuntiin. Kumouksen sisällä
tulee olla hyvä vertaistuen ja avun verkosto niin opintoasioissa kuin muissakin yliopistoelämän osa-alueissa.
Aiomme järjestää myös tilaisuuksia, joissa jäsenemme voivat ehdottaa meille haluamaansa toimintaa. Yksi
tällainen tapahtuma, ”Kysy, keksi, Kumous” –iltama, on jo pidetty 2018 tammikuussa. Onnistuneen tapahtuman
siivittämänä haluamme tuoda samanlaiset yhteiset pohdinnan hetket myös tulevaisuudessa ohjelmaamme.
Kumouksen lähin tuki- ja yhteistyöverkko koostuu Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöistä, Manasta,
Kehosta, Tasosta ja Polhosta, valtiotieteellisen tiedekunnan edustajajärjestöstä Kannunvalajista sekä Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnasta (HYY). Järjestön muodostamiseen perustettu toimikunta sai perehdytyksensä näiltä
järjestöiltä, joten meillä on käsitys siitä, miten järjestötyö on aiemmin toiminut. Heti toimikunnan muodostamisen
jälkeen halusimme toimia järjestön tavoin, jotta muutos toimikunnasta järjestöksi ei olisi kuin nimellinen.
Ensimmäisenä vuonnamme keskitymme erityisesti siihen, että meidän kaikkien välinen yhteistyö sekä
kommunikaatio muodostuu mahdollisimman vaivattomaksi ja kaikkia hyödyttäväksi. Välillämme onkin ollut
paljon keskustelua siitä, miten tulevaisuudessa järjestöjen välinen työnjako järjestetään ja miten saisimme kaikilta
parhaimman potentiaalin käyttöön. Tulemme kiinnittämään huomiota etenkin siihen, miten saisimme otettua
järjestöjen yhteisen jäsenpohjan, nykyiset opiskelijat ja tulevat fuksit sekä ainejärjestöjen alumnit huomioon.
Työnjako on nyt muotoutunut sellaiseksi, että ensimmäisenä vuonna Kumous keskittyy palvelemaan pääasiassa
vuonna 2018 aloittavia opiskelijoita sekä ohjelman nykyisiä opiskelijoita. Ainejärjestöt puolestaan keskittyvät
toimimaan pääasiassa opintosuuntien omien opiskelijoiden hyväksi. Käytännössä tämä jako tarkoittaa sitä, että
Kumous ottaa päävastuun fuksi- ja tuutortoiminnasta, ainejärjestöjen keskittyessä entistä enemmän
työelämätoimintaan ja alakohtaisiin opinto- ja edunvalvonta asioihin. Vaikka vastuualueet ovat olemassa, niin
tapahtumia järjestetään ja luodaan yhdessä niin paljon kuin mahdollista.
Edunvalvonnassa ja opintoasioissa keskitymme myös ensimmäisenä vuotenamme enemmän uusiin kandi- ja
maisterivaiheen opiskelijoihin sekä opiskelijoihin, jotka vaihtavat ohjelmaan sekä niihin, keitä uuden ohjelman
muutokset koskettavat. Opintosuunta- ja alakohtaisista opintoasioista vastaavat pääasiassa niitä edustavat
ainejärjestöt. Mikäli välillemme tulee selkeästi päällekkäisiä opintoasioita, niin hoidamme niitä yhteistyössä tai
sovimme tapauskohtaisesti, minkä järjestön vastaavat asian ottavat omakseen. Meille tärkeää on tarkastella, millä
tavoin saamme toiminnastamme mahdollisimman hyvää juuri meidän jäsenistöä ajatellen.
Uutena toimijana Helsingin yliopistossa haluamme järjestönä laajentaa toimintaamme myös oman luonnollisen
piirimme ulkopuolelle. Opintouudistusten ja Iso pyörä -hankkeen myötä koemme suhteet HYY:n ja
tiedekuntaneuvoston suuntaan erittäin merkittäviksi. Kumouksen edustajat osallistuvat aktiivisesti koulutus- ja
tiedotustilaisuuksiin sekä kommunikoivat myös näiden tahojen suuntaan omista tarpeistaan ja huolistaan.

Ensimmäinen vuosi on meille paljon myös oppimista ja sen takia haluamme rakentaa avoimet suhteet eri
toimijoiden kesken.
Onneksi emme kuitenkaan ole ainoana tulokkaana järjestökentällä, vaan saamme jakaa uutuuden kokemuksiamme
yhdessä uusien opiskelijajärjestöjen Valta ry:n ja Konstruktio ry:n kanssa. Meidän kaikkien yhdistetty jäsenistö
on suurilukuinen, mikä mahdollistaa isot ulkoilmatapahtumat, pöytäjuhlat tai esimerkiksi ekskursioiden
järjestämisen. Mahdollista on myös isompien urheilutapahtumien tai festareiden järjestäminen pienempien
tapahtumien lisäksi. Suurella jäsenistöllä on myös helpompi saada esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvontaan
liittyvät kysymykset kuuluviin.

BRÄNDI
Uutena järjestönä koemme, että on tärkeää muodostaa yhteinen ja yhtäläinen ulkomuoto ja brändi järjestöllemme.
Bränditiimi on ottanut paikkansa jo toimikunnassa jatkaen Kumouksen ulkoasun luomista vielä järjestöksi tulon
jälkeenkin. Bränditiimi on vastannut muun muassa järjestön nimiäänestyksen järjestämisestä ja logon
äänestyksestä. Suunnitelmissa on myös yhteishenkeä luovan sitsilaulun sanoittaminen sekä tulevan Kumous ry:n
haalarimerkin tilaaminen. Näiden lisäksi bränditiimi on miettinyt teemaväritystä ja erilaisia sloganeja
järjestöllemme. Osa-alueena imagon luominen on järjestömme ensimmäisen vuoden yksi näkyvimmistä asioista.
Avoimuus & aitous – Brändin luomiseen ovat saaneet osallistua kaikki halukkaat aina hallituksen sisältä,
vanhempiin tieteenharjoittajiin ja täysin ulkopuolisiin henkilöihin.
Yhteisöllisyys – Yhteisellä ilmeellä vahvistamme identiteettiämme ja yhteisöllisyyttä niin Kumouksessa kuin
valtsikayhteisön osana.
Yhdenvertaisuus – Jäseniemme mielipiteet ovat olleet meille tärkeitä ja jokainen niistä on otettu päätöksenteossa
huomioon.
Ympäristöystävällisyys – Logolla ja koko järjestömme värityksellä olemme halunneet luoda assosiaation
ympäristöstä välittämiseen.
Vastuullisuus – Kumouksen hallituksena otamme vastuun ulosannistamme ja vastaamme mielellämme
kysymyksiin, jotka liittyvät ulkoasuumme.
Kumouksellisuus – Olemme ensimmäinen, ainakin omaan tietoon tulleista järjestöistä Helsingin yliopistolla, joilla
on omat brändivastaavat.
ULKOSUHTEET
Ulkosuhteet pitävät sisällään yhteydenpidon muihin järjestöihin ja toimijoihin sekä kansainvälisen yhteistyön.
Koska Kumous ry on aivan uusi opiskelijajärjestö, koemme erittäin tärkeäksi välittömän ja aktiivisen
yhteydenpidon muihin Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöihin. Näin uusien fuksien integroituminen osaksi
tulevaa oppiainesuuntaansa helpottuu ja toisaalta myös Kumous pysyy osana muiden ainejärjestöjen toimintaa.
Tämän lisäksi ulkosuhdevastaava huolehtii Kumous ry:n suhteista Helsingin yliopiston sisällä niin Kannunvalajiin
kuin Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan. Poikkitieteelliset ulkosuhteet Helsingin yliopiston sisällä ovat
toivottavia. Haluamme myös toimia yhteistyössä muiden Suomen yhteiskunta-alojen opiskelijoiden kanssa.
Tämän toiminnan mahdollistaa ulkosuhdevastaava. Kansainvälinen yhteydenpito ja ulkosuhteet niin International
Student of History Association -järjestön (ISHA) kautta kuin mahdollisesti muidenkin järjestöjen kautta ovat myös
ulkosuhdevastaavan tärkeätä toiminta-alaa.
Avoimuus & aitous – Haluamme näyttäytyä läpinäkyvänä järjestönä, myös jäsenistömme ulkopuolelle.

Yhteisöllisyys – Tarjoamme Kumouksen kautta mahdollisuutta tutustua oman yliopiston opiskelijoiden lisäksi
muiden yliopistojen opiskelijoihin aina Suomen sisältä ulkomaille saakka.
Yhdenvertaisuus – Kunnioitamme muiden periaatteita ja haluamme toimia yhteisymmärryksessä, jotta
järjestöyhteistyö olisi hedelmällistä.
Ympäristöystävällisyys – Meillä valtsikassa huomioidaan ympäristöteemoja vahvasti. Yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa viemme ympäristötietoisuutta järjestötoiminnassa myös muille.
Vastuullisuus – Järjestäessämme yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa, kannamme vastuumme ja hoidamme
oman tonttimme.
Kumouksellisuus – Toivomme uuden kattavan koulutustarjonnan lisäävän myös uusia mahdollisia
yhteistyötahoja, muilta järjestöiltä perittyjen kontaktien rinnalle.

OPINTOASIAT
Opintovastaavien vastuualueeseen kuuluu toimia linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä sekä vastata
opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kannunvalajien opintotoimikunnan säännölliset kokoukset ja HYY:n
opintovaliokunnan toiminta ovat opiskelijoiden edunvalvonnan kanava. Opintovastaavat pitävät yllä
yhteydenpitoa Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman johtoryhmään, valtiotieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä eri elimien opiskelijaedustajiin.
Opiskelijoiden toiveiden ja kehitysideoiden välittäminen henkilökunnalle on ensiarvoisen tärkeässä roolissa.
Haluamme pyrkiä tuomaan henkilökuntaa ja opiskelijoita lähemmäs toisiaan ja parantaa kommunikointia heidän
välillään myös opiskeluiden ulkopuolella. Opintouudistusten myötä opiskelijoille on herännyt monia opintoihin
liittyviä kysymyksiä, joita aiomme järjestönä ratkaista. Tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa opintoasioista on helppo
puhua avoimesti.
Opintouudistuksen ja Iso pyörä -hankkeen myötä tiivis yhteistyö Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen,
Keho ry:n, Mana ry:n, Polho ry:n ja Taso ry:n, välillä on keskeisessä roolissa. Opiskeluun liittyviä tapahtumia
tullaan järjestämään kaikkien ainejärjestöjen kanssa yhdessä. Suunnitteilla on ainakin opintosuuntapaneeli ja muita
matalan kynnyksen tapahtumia, joissa voi keskustella ja kysellä opintosuuntiin liittyvistä asioista. Kumous ry:n
opintovastaavat keskittyvät pääasiassa kandivaiheen opiskelijoihin erityisesti kahden ensimmäisen vuoden ajan,
neljän muun ainejärjestön keskittyessä enemmän opintosuunta- ja alakohtaiseen opinto- ja edunvalvontaan.
Lisäksi uusia opiskelijoita varten perustamme tenttiarkiston, jotta tulevilla Yhteiskunnallisen muutoksen
koulutusohjelman opiskelijoilla olisi mahdollisuus päästä näkemään, millaisia tenttejä kurssit ovat ennen pitäneet
sisällään.
Avoimuus & aitous – Toiminnallamme haluamme taata läpinäkyvän toiminnan yliopiston, sen henkilökunnan ja
opiskelijoiden välille.
Yhteisöllisyys – Yhteiset mietinnän aiheet yhdistävät jäsenistöämme entisestään ja haluamme olla yhtenä
mahdollistavana tekijänä ratkaisemassa kiperiä tilanteita. Kumous toimii ennen kaikkea siltana opintosuuntien
välillä.
Yhdenvertaisuus – Asetamme samalle viivalle kaikki yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman pääaineet.
Huolehdimme jokaisen yksilön henkilökohtaisesta edunvalvonnasta.
Ympäristöystävällisyys – Vaikka valtiotieteellinen on tiedekuntana jo valmiiksi ympäristöystävällinen, otamme
tavoitteeksi nostaa ympäristökysymykset myös henkilökuntamme tietoisuuteen.

Vastuullisuus – Toimiessamme yhteistyössä henkilökunnan tai muiden toimijoiden kanssa, olemme
vaitiolovelvollisia ja kunnioitamme heitä, niin kuin kunnioitamme opiskelijaystäviämme.
Kumouksellisuus – Ensimmäisinä yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoina viitoitamme tietä tuleville
opiskelijoille ja luomme uusia suhteita tiedekunnan sisällä.

FUKSI- JA TUUTORTOIMINTA
Fuksi- ja tuutortoiminnassa ensiarvoisen tärkeää on onnistua uusien opiskelijoiden integroimisessa yliopistolle ja
opiskelijayhteisöömme. Tuutorit tukevat uuden Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman toisen
vuosikerran fukseja ja pitävät huolta siitä, että uudet opiskelijat eivät jää yliopistolla kysymystensä kanssa yksin.
Kaikella fuksi- ja tuutortoiminnallamme haluamme luoda tunnetta, että Kumouksen puoleen on mahdollisimman
helppo kääntyä ja kysyä neuvoa opiskeluihin ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa.
Kumous ry tarjoaa tukensa tuutoreille fukseille suunnattujen tapahtumien järjestämisessä. Kumouksen fuksi- ja
tuutorvastaava toimii linkkinä henkilökunnan ja tuutorien välillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.
Tuutorit ottavat yhteyttä omiin fukseihinsa jo reilusti ennen orientaatioviikkoa, jotta uusilla opiskelijoilla on
halutessaan mahdollisuus kommunikoida opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista jo ennen lukukauden alkua.
Yritämme auttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia fukseja sopeutumaan Helsinkiin. Olemme
suunnitelleet heti syksyn alkuun esimerkiksi Helsinki-kierrosta, joka pitäisi sisällään opiskelijan arjessa auttavia
kohteita, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Töölön toimintapisteen ja Helsingin seudun liikenteen
toimiston. Syyskuussa aiomme järjestää esimerkiksi fuksiaiset, fuksisitsit sekä muita rentoja tutustumisiltoja.
Myös perinteeksi muodostunut fuksimökkeily on suunnitteilla. Tapahtumien avulla fuksit saavat mahdollisuuden
tutustua rauhassa akateemisiin juhlakäytäntöihin valtiotieteellisessä tiedekunnassa jo ennen Kannunvalajien
kaltaisten suurempien järjestöjen tapahtumia. Järjestämme fukseille jonkin vapaamuotoisen tapahtuman myös
myöhemmin syyskaudesta, jotta heidän olisi helppoa jatkaa toisiinsa ja vanhoihin opiskelijoihin tutustumista myös
ensimmäisten yliopistolla vietettyjen viikkojen jälkeen. Kumous ottaa tehtävänsä uusien opiskelijoiden
tutustuttamisessa järjestöön vakavasti, mutta kuitenkin ilolla ja ylpeydellä; fuksi- ja tuutortoiminnassa arvoista
erityisesti korostuvat siis vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
Meidän ensisijainen tavoite Kumouksessa on varmistaa, että 2018 aloittavilla opiskelijoillaan on vastassa
aktiivinen, hauska, osallistuva ja kaikkia tukeva opiskelijajärjestö!
Avoimuus & aitous – Jaamme uusille tulokkaille tietoa järjestötasolta omina itseinämme.
Yhteisöllisyys – Otamme uudet opiskelijat avosylin vastaan järjestöömme ja luomme toiminnallamme yhteistä
“YHMU” -henkeä ja kumouksellisuutta.
Yhdenvertaisuus – Jokainen tuleva opiskelija on meille tasavertainen. Fuksisyksy on äärimmäisen
merkityksellinen yhdenvertaisen pohjan luomiseksi heti yliopiston alussa.
Ympäristöystävällisyys - Ensimmäisistä tapahtumista lähtien opetamme fukseja ympäristöystävällisille tavoille
yliopistolla.
Vastuullisuus - Kumous ottaa roolin fuksien saattamisessa yliopistoelämään sekä tuutorien toiminnan
koordinoimisessa sekä edustaa tasapuolisesti kaikkia opintosuuntia.
Kumouksellisuus - Uusien opiskelijoiden myötä, uusia ideoita ja toimintamuotoja tulee varmasti esille. Haluamme
muuttua jäsenistömme mukana, heitä kuunnellen. Tavoitteena on saada ensi vuodenkin hallitukseen enemmistö
fukseja.
VIESTINTÄ

Viestintämme tähtää välittömään, läpinäkyvään ja yhdenvertaiseen informaation välitykseen. Laajan
viestintäverkoston tavoite on saavuttaa kaikki Kumous ry:n toiminnasta kiinnostuneet sekä Yhteiskunnallisen
muutoksen koulutusohjelman opiskelijat. Nopealla ja ajankohtaisella viestinnällä tavoittelemme läpinäkyvää
toimintaa niin Kumous ry:n sisäisessä viestinnässä kuin ulkoisessakin. Ajankohtaisuus näkyy tiedotuksen
aikataulutuksessa: kokouskutsut jaetaan sähköpostilistalla viikkoa aikaisemmin ja tapahtumasivut julkaistaan
Facebookin kautta kahta viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. Perusarvojemme mukaisesti viestintämme tulisi
palvella yhdenvertaisesti kaikkea kysyntää: informoimme opiskelijoitamme kaikesta toiminnasta, joka
mahdollisesti kiinnostaisi heitä. Viestinnän pääasiallisina kielinä toimivat suomi ja englanti sekä katsoessamme
tarpeelliseksi myös ruotsi.
Kumous ry:n viestintä on jaettu kahden vastaavan kesken seuraavasti. Ensimmäisen viestintävastaavan
vastuualueisiin kuuluu sähköpostilista sekä Facebookin virallinen viestintä, johon kuuluu ajankohtaisista asioista
tiedottaminen. Toisen viestintävastaavan vastuualueisiin kuuluu kaikki epävirallinen viestintä, Instagram- ja
Flickr-tili, sekä tapahtumasivujen luominen Facebookkiin yhdessä ensimmäisen viestintävastaavan kanssa.
Nettisivut julkaistaan opiskelijajärjestön virallistamisen yhteydessä ja niitä hallinnoivat molemmat
viestintävastaavat.
Avoimuus & aitous – Tarkoituksenamme on matalan kynnyksen keskustelu, yhteisen identiteetin vankistaminen,
linkkinä toimiminen ja juurista muistuttaminen.
Yhteisöllisyys – Haluamme vaalia viestinnällä “YHMU”-henkeä, yleistä hyvinvointia, oppimista ja yhteistyötä.
Tavoitteena on tehdä tileistämme hauskan ja seuraamisen arvoisia viestinnän kanavia.
Yhdenvertaisuus – Näytämme ulospäin moniäänistä jäsenistöämme. Tämän vuoksi emme halua täyttää sosiaalisen
median kanaviamme ainoastaan hallituksen kuvilla ja äänellä.
Ympäristöystävällinen – Hyvällä sähköisellä viestinnällä vähennämme paperin kulutusta.
Vastuullisuus – Kunnioitamme tekijänoikeuksia teksteissä ja kuvissa, sekä muistamme aina kysyä kuvissamme
esiintyviltä henkilöiltä suostumuksen julkaisujen yhteydessä.
Kumouksellisuus – Otamme käyttöön uusia viestimisen ja vaikuttamisen tapoja, tähän ehdotuksena on ollut muun
muassa viikkotiedotteet ja fuksivideot.

TAPAHTUMAT
Hallituskaudella järjestämme monipuolisia tapahtumia kuten sitsejä, juhlia, peli-iltoja ja erilaisia yhteislähtöjä
tapahtumiin kuten huhtikuussa pidettävään Helsinginkadun Approon. Kumous ry haluaa olla mukana HYY 150 juhlavuoden kunniaksi järjestettävissä tapahtumissa. Luomme omia perinteitä, mutta kunnioitamme myös jo
olemassa olevia. Muutamana edellisenä pääsiäisenä järjestetty “Munastus” on tällainen perinne, jota jatkamme.
Muita kevään tärkeimpiä tapahtumia ovat ensimmäiset sitsit, vapputapahtuma sekä pääsykoebileet.
Suuri kokonaisuus tapahtumien järjestämisen osalta tulee olemaan syksyn fuksitapahtumat, joiden järjestämisestä
vastaamme yhdessä tulevien tuutoreiden kanssa. Tarkoituksena on järjestää erilaisia matalan kynnyksen
fuksitapahtumia, kuten pääsykoebileet, fuksisitsit, fuksimökki, sekä osallistua HYY:n ja Kannunvalajien
järjestämiin fuksitapahtumiin.
Kumous ry järjestää tapahtumia aktiivisessa yhteistyössä Yhteiskunnallisen muutoksen muiden ainejärjestöjen eli
Polho ry:n, Keho ry:n, Mana ry:n ja Taso ry:n kanssa. Tästä ensimmäisenä onnistuneena esimerkkinä oli
lukukauden alussa järjestetyt kaudenavajaiset. Olemme myös suunnitelleet yhteistyötä Konstruktio ry:n ja Valta
ry:n kanssa, sillä keväälle on suunnitteilla yhteiset juhlat sekä myöhemmin mahdollisesti sitsit.

Tavoitteenamme on järjestää myös kesän aikana jäsenistölle muutama tapahtuma. Näillä tapahtumilla haluamme
pitää yhteishenkeä yllä sekä luoda Helsingissä kesäänsä viettäville aktiviteettia, jos muutoin päiviin jää
opiskelemmattomuuden jättämiä aukkoja.
Avoimuus & aitous – Toivomme saavamme innokkaita tapahtumien toteuttajia myös hallituksen ulkopuolelta,
jolloin tapahtumat olisivat laajemmin jäsenistömme näköisiä.
Yhteisöllisyys – Toivotamme kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat tervetulleiksi tapahtumiimme.
Muistamme kuitenkin tapahtumissamme vaalia yhteistä “YHMU”-henkeä.
Yhdenvertaisuus – Noudatamme turvallisen tilan ohjeita. Huomioimme monikielisyyden ja erityistarpeet
yksilöille.
Ympäristöystävällisyys – Tapahtumia järjestäessämme emme osta muovipusseja kantamuksillemme. Käytämme
tarjottavissa mahdollisuuksien salliessa lähiruokaa ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Meille tärkeää on myös
kierrättää.
Vastuullisuus – Opinnot ovat kaikkien opiskelijoiden ykkösprioriteetti, joten muistamme huomioida sen
tapahtumissamme.
Kumouksellisuus – Luomme uusia perinteitä järjestöllemme. Aloitamme sen “nollavujuilla”!
KULTTUURI
Järjestönä haluamme varmistaa, että jokaiselle jäsenelle löytyy mieleistä kulttuuritoimintaa. Yhdenvertaisuuden
vuoksi haluamme, että toimintamme vastaa monipuolisesti jäsenistön tarpeisiin. Oli kyseessä sitten teatterissa
käyminen, konsertit, stand up-keikat, ruoanlaitto tai urheilu, toivomme, että tekemistä löytyy kaikille. Tavoitteena
on, että osallistuminen mahdollisimman erityylisiin kulttuuritapahtumiin olisi mahdollista. Kumouksen
yhdenvertaisen luonteen takia haluamme, että erilaisia hengailuiltoja järjestetään myös alkoholittomina, jotta
osallistuminen ei tunnu epämukavalta. Toimintamme on kaikille avointa ja kunnioitamme mielenilmaisun
vapautta ja avointa keskustelua.
Maaliskuussa 2018 lähdemme Osloon Kumouksen kevätmatkalle. Matkamme agendana on käydä tutustumassa
Oslon yliopistoon ja tapaamassa pääsykoekirjamme kirjoittajaa, antropologi Thomas Hylland-Erikseniä. Matkalle
jäseniä on lähdössä 25 henkeä. Matkan järjestäminen on ollut antoisaa, ja toivommekin, että kevätmatkasta tulee
vuosittainen perinne. Olisi hienoa järjestää matkoja ja retkiä myös Suomen sisällä. Syys- tai lokakuulle olemme
suunnitelleet esimerkiksi luontoretkeä syksyiseen luontoon, kuten Nuuksion kansallispuistoon.
Toivomme myös, että yhteistyö jäsenistön kanssa näkyy toiminnassamme. Kulttuuritoiminnasta tulee juuri
jäsenistönsä näköistä, ja rohkaisemmekin opiskelijoita vaikuttamaan toimintaamme. Otamme uudet ideat vastaan
lämmöllä. Esimerkkinä opiskelijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä on Eeki Ruposen isännöimä Kumouksellinen
lukupiiri. Kumous ry on avustanut lukupiiriä tilojen kanssa. Suunnitelmissa on luoda kyselyitä, joilla voimme
kartoittaa opiskelijoiden intressejä ja siten kehittää toimintaamme eteenpäin.
Kulttuuri on mielestämme äärimmäisen tärkeä vastapaino akateemiselle opiskelulle, ja tarjoaakin usein kaivattua
taukoa kurssitöistä ja uuvuttavasta opiskelijan arjesta. Aktiivinen kulttuuritoiminta tarjoaa jotain, jota on hankala
saada päiväunien tai muun levon muodossa; se tarjoaa virkistystä mielelle ja sielulle. Aivot opiskelijan
tärkeimpänä elimenä tarvitsevat silloin tällöin lepotauon.
Avoimuus & aitous – Järjestämme kyselyitä, jotta jokainen voi vaikuttaa Kumous ry:n kulttuuritoimintaan.
Yhteisöllisyys – Saatamme samoista asioista kiinnostuneita henkilöitä yhteen järjestämällä monipuolisesti
kulttuuritapahtumia.
Yhdenvertaisuus – Jokaisella on omia henkilökohtaisia mieltymyksiä opiskelun ulkopuolelle. Haluamme tukea ja
kannustaa toteuttamaan unelmia myös opiskelun ulkopuolella.

Ympäristöystävällisyys – Kulttuurin ohella haluamme nostaa puheeksi ympäristöteemat ja tuoda ne mukanamme
myös kulttuuritapahtumiin.
Vastuullisuus – Noudatamme yliopiston ulkopuolissa tapahtumissakin turvallisia ja vastuullisia toimintatapoja.
Kumouksellisuus – Tavoitteenamme on kulttuurivastaavan johdolla toteuttaa laaja-alaista toimintaa, joka
innostaisi myös jäsenistöämme lisäämään elämäänsä kulttuuria
URHEILU
Yhteiskunnallisen muutoksen muiden ainejärjestöjen toimesta yhteiset liikuntavuorot ovat pyörineet jo pidemmän
aikaa. Nyt me Kumouksessa haluamme osallistua yhteisten liikuntakokemuksien jakamiseen. Osallistumme
kuluvan toimintavuoden aikana liikuntavuoroista koituviin kuluihin. Kuluneen syksyn aikana muutamat rohkeat
ensimmäisen vuoden opiskelijat löysivät tiensä vanhempien tieteenharjoittajien pariin välillä palloa potkimaan ja
toisinaan sitä heittelemään. Kevään ja syksyn aikana otamme tehtäväksi markkinoida urheiluvuoroa niin, että
mahdollisimman moni pääsisi hyödyntämään tiloja.
Tiedämme, että Kumouksen jäsenistöön kuuluu innokkaita sulkapallon pelaajia ja toiveenamme on perustaa heille
jotain lajia tukevaa toimintaa tulevaisuudessa. Uskomme löytävämme yhteisömme sisältä myös tälle sopivan
vetäjän.
Aiomme järjestää yhteislähdön UP!pro appron yhteislähtöön. UP!appro pitää sisällään monia erilaisia
urheilulajeja, joita opiskelijat pääsevät testaamaan päivän aikana. Alkusyksystä järjestettävä tapahtuma tarjoaa
myös loistavan tilanteen tutustuttaa uudet ja vanhat opiskelijat toisiinta sekä kertoa Kumouksen toiminnasta uusille
tulokkaille.
Tulevan vuoden aikana lanseeramme teemajaksot toimintaamme. Tarkoituksena olisi saada myös urheilusta ja
liikunnasta kertova kuukausi, jonka aikana jäsenemme pääsevät kertomaan, miten saavat liikunnan mahtumaan
hektiseen opiskelija-arkeen. Tämän innovatiivisen kokeilun ansiosta toivomme, että uudet innokkaat liikunnan
harrastajat löytävät tiensä jonkun liikunnan pariin. Samalla haluamme tukea niitä liikkujia ja urheilijoita, kenellä
motivaatiota ja aikaa urheiluun löytyy jo.
Avoimuus & aitous - Liikunnan muotoja on monia. Toiveenamme on, että jokainen halukas uskaltaa ilmaista
mielekkyytensä itselle mieluisia lajeja kohtaa.
Yhteisöllisyys - Liikunta on yksi parhaista tavoista lisätä yhteisöllisyyttä. Yhteisellä hikoilulla ja itsensä
ylittämisellä haluamme kannustaa kumouslaisia tiiviiseen yhteiseloon opiskelujen lisäksi myös vapaa-aikana.
Yhdenvertaisuus - Haluamme järjestää hetkiä, jolloin jokainen voi nauttia liikunnasta yksilölliset toiveet ja tarpeet
huomioiden.
Ympäristöystävällisyys - Ympäristöperiaatteemme pätevät myös liikunnan piirissä. Haluamme viedä ympäristöä
tukevia toimintatapojamme aina arkiliikunnasta yhteisiin Kumpulan urheiluvuoroihin.
Vastuullisuus - Satsaamalla liikuntaan tuomme hyvää oloa ja jaksamista yhteisöömme. Uskomme liikunnan
lisäävän kykyä suoriutua opiskelusta ja arjesta paremmin.
Kumouksellisuus - Haaveenamme on saada Torspon jalkapallojaoston rinnalle myös muiden lajien edustusta.
TALOUS
Kumous ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka taloudellinen toiminta perustuu pitkän aikavälin kattavaan
suunnitteluun ja täsmälliseen kirjanpitoon. Taloustilannetta tarkkaillaan säännöllisesti ja riittävät taloudelliset
resurssit varmistetaan niin, että hallituksen vaihtuessa on seuraavalla hallituksella mahdollisuus aloittaa
toimintaansa vakaalta pohjalta. Rahankäyttö on harkittua, jotta vältetään turhia kuluja ja jotta yhdistys kykenee
järjestämään mielekästä toimintaa jäsenilleen. Investoinneissa tavoitellaan koko järjestön etua, ja myös
odottamattomiin kuluihin varaudutaan.

Kumous ry tukee toiminnallaan jäsentensä hyvinvointia ja edunvalvontaa, mistä muodostuukin yhdistyksen
suurimmat kuluerät. Tuloja toimintaansa Kumous ry saa muun muassa vastaanottamalla avustuksia sekä
järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa voi esiintyä esimerkiksi osallistujamaksuja sekä oheistuotteiden, kuten
haalarimerkkien tai laulukirjojen myyntiä.
SIHTEERI
Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia pöytäkirjat kokouksista ja tarvittaessa muistakin tapahtumista, kuten
kehityskeskusteluista, sekä julkaista ne sähköpostilistalle jäsenten luettavaksi. Tarvittaessa sihteeri auttaa
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa kokouskutsun ja esityslistan jakamisessa sähköpostilistan kautta ja
huolehtii, että ne lähetetään ajoissa. Lisäksi sihteeri vastaa Kumouksen asiakirjojen arkistoimisesta ja arkiston
ylläpitämisestä. Jotta hallituksen toiminta on avointa ja läpinäkyvää ja jotta jäsenet saavat tiedot kokouksessa
käydyistä asioista pikimmiten, pöytäkirjat julkaistaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Siten ylläpidetään
myös yhdenvertaisuutta sekä demokraattisuutta hallituksen ja jäsenten välillä. Pöytäkirjoissa pyritään kertomaan
kaikki kokouksen tärkeät asiat selkeästi ja ytimekkäästi.
Seuraavaksi esittelemme vielä ne järjestömme arvot, jotka ovat toiminnassamme erityisen merkityksellisessä
asemassa.

YHDENVERTAISUUS
Meillä on mainio tilaisuus täysin uutena järjestönä kehittää perinteitä, jotka takaavat kaikille mahdollisuuden
osallistumiseen eikä jätä ketään toiminnan ulkopuolelle. Uusien perinteiden lisäksi aiomme ottaa käyttöön muiden
järjestöjen hyviä yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta tukevia käytäntöjä, kuten Kannunvalajien turvallisemman tilan
periaatteet. Näiden periaatteiden pohjalta myös Kumous ry nimeää tapahtumiinsa aina turvallisuushenkilön, jonka
puoleen voi kääntyä missä tahansa tilanteessa.
Tapahtumien suunnittelussa panostamme tasapainoisesti juhlien rinnalla myös erilaisiin alkoholittomiin
tapahtumiin. Alkoholin käyttö jokaisessa siihen tarkoitetussa tapahtumassa on vapaaehtoista ja kaikkien omaa
suhtautumista alkoholiin tulee kunnioittaa. Tapahtumapaikkaa valittaessa suosimme mahdollisuuksien mukaan
esteettömiä tiloja, jotta kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan järjestön tapahtumiin. Tapahtumailmoituksien
yhteydessä mainitaan aina yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot, tilan mahdollinen esteellisyys sekä linkki
ongelmatilannelomakkeeseen.
Kumous ry:n yhdenvertaisuusvastaava ylläpitää ongelmatilannelomaketta, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa
anonyymisti kohtaamastaan ongelmasta, syrjinnästä tai mistä tahansa muusta asiasta. Lomakkeen käyttöoikeus on
ainoastaan hallituksen yhdenvertaisuusvastaavalla ja toivommekin, että tämä madaltaa kynnystä yhteydenottoon.
Kumous ry on ensimmäisenä tilanteessa, jossa järjestön uusien fuksien määrä on suuri ja kiinnostukset vaihtelevat
paljon. Emme näe tätä ongelmana, vaan rikkautena, jonka pohjalta on mielenkiintoista rakentaa toimintaa yhdessä.
Tarkoituksena on tehdä Kumouksesta järjestö, jonka toiminta koetaan helposti lähestyttäväksi ja kiinnostavaksi.
Haluamme, että jokainen voi osallistua kaikkeen toimintaan omista lähtökohdistaan ja tuoden oman tärkeän osansa
mukaan Kumous-yhteisöön. Kumous ry:n toiminnassa, niin hallituksen kuin jäsenistön puolelta, ennakkoluulot
jätetään taakse ja kohdataan toinen ihminen avoimesti. Moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri on edellytys kaikkien
osallistumiseen ja viihtymiseen. Minkäänlaista syrjintää, kiusaamista, ahdistelua tai näihin verrattavaa toimintaa
ei hyväksytä Kumous ry:n toiminnassa.

Hallitus tekee parhaansa luodakseen pohjaa yhdenvertaiselle Kumoukselle ja toimii esimerkillään
suunnannäyttäjänä nykyisille ja tuleville Kumouksellisille. Onnistuakseen tässä hallituksen tulee kehittää
toimintaansa ja ylläpitää valmiuttaan muutokseen.
YMPÄRISTÖ
Yksi Kumouksen arvojen kantavista kulmakivistä liittyy ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Tahdomme
hallituskaudella 2018 huolehtia toimintamme kestävyydestä ja ympäristöä huomioivasta toiminnasta. Tämä tulee
näkymään ennen kaikkea tapahtumien organisoimisessa. Pyrimme käyttämään koristeluun vain uudelleen
käytettäviä materiaaleja ja juhlissa kierrätettäviä tai kestäviä kuppeja. Tavoitteenamme on myös, että ruoka
sitseillä ja juhlissa on ympäristön kannalta kestävää. Se tarkoittaa, että raaka-aineemme ovat mahdollisuuksien
mukaan lähiruokaa ja vältämme pakkausmateriaaleja ja muovikasseja.
Tahdomme liittää ympäristöarvot myös toimintamme sisältöön. Suunnittelimme vuodelle 2018 erilaisia
teemakuukausia, jotka haastavat osallistujat miettimään arkipäiväisiä ympäristövalintojaan. Esimerkkinä olisi
vaikkapa kuukausi ilman takeaway-kahvikuppeja tai kuukausi ilman muovia. Tähän kampanjaan oli
suunnitelmissa yhdistää myös erilaisia ympäristötietoisuuteen liittyviä elokuva- ja teemailtoja, jotka mukailisivat
kuukauden teeman aihetta. Tavoitteenamme on, että kynnys osallistua kyseisiin tempauksiin pysyy matalana, ja
kaikki voivat osallistua oman panostuksensa, aikansa ja jaksamisensa mukaan. Koemme ympäristöarvoihimme
perustuvan toiminnan tärkeäksi osaksi järjestömme suuria linjoja ja haluamme uutena järjestönä toimia alusta
lähtien esimerkillisinä toimijoina kestävien tavoitteiden kanssa.
KUMOUKSELLISUUS
Määriteltäessä arvoja halusimme tuoda esille järjestön nimestä muotoillun kumouksellisuuden yhdeksi viidestä
arvosta. Kumouksellisuudella tarkoitamme positiivista edistyksellisyyttä. Toivomme löytävämme paikkamme
yhteisestä järjestökentästä luovana ja innokkaana järjestönä, joka luotsaa eteenpäin uusia innovaatioita
ennakkoluulottomasti. Meille tärkeää on ottaa muiden ajatukset ja toiminta huomioon muokaten niiden pohjalta
toimintaamme jäsenistölle sopivaksi. Haluamme toimia järjestönä eettisesti, ympäristöä kunnioittavasti ja yksilön
tarpeet huomioon ottaen.
Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi teemakuukausia, joiden aikana haluamme nostaa puheista aina
käytännön tekoihin saakka ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja opintoihimme liittyvät teemat. Olemme
suunnitelleet vinkkauksia ja katsauksia ajatuksen tiimoilta. Tavoitteena on siis saada yhteinen hyvä kiertämään ja
samalla aktivoida jäsenistöä. Juuri jäsenistön mukaan ottamisen toiminnan suunnittelussa näemme erittäin
tärkeänä, jotta Kumous ry:stä muodostuu mahdollisimman kattava järjestö, jonka jäsenet voivat kokea saavansa
äänensä kuuluviin ja jotta he pystyvät vaikuttamaan heille suunniteltuihin aktiviteetteihin.
Autamme opiskelijoita kehittämään itseään, toimimaan ekologisemmin ja eettisemmin. Kehitämme myös omaa
toimintaamme järjestämällä keskustelutapahtumia, joissa jäsenet saavat vapaasti kertoa mielipiteensä hallituksen
ja järjestön toiminnasta sekä esittää parannusehdotuksia ja toivomuksia. Oman toimintamme puntaroimisen kautta
uskomme löytävämme keinot, joilla kangistuneet tavat saadaan kumottua uusiin ja parempiin uomiin.

