
Polho ry:n johtosääntö 2020 

 

Oona Leinonen, puheenjohtaja  

- Hallituksen työn koordinointi 

- Esityslistojen laatiminen ja kokousten koollekutsuminen 

- Yhteydenpito Kannunvalajiin ja Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman muihin 

järjestöihin 

- Yhteydenpito muihin historian ja politiikan opiskelijoiden järjestöihin 

- Yhteydenpito Yhistykseen  

- Yhteydenpito HYY:n edustajistoon 

- Yhteydenpito Real Torspoon 

- Yhteydenpito henkilökuntaan 

- Polho 55-vuosijuhlien (2020) koordinoiminen yhdessä vuosijuhlatoimikunnan sekä 

vuosijuhlavastaavan kanssa 

 

Petriina Matilainen, varapuheenjohtaja 

- Puheenjohtajan sijaitseminen tarvittaessa 

- Avustaminen puheenjohtajan tehtävissä 

- Yhteydenpito Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa 

- Tiedettä& kaljaa -keskustelutilaisuuksien järjestäminen 

- Osallistuminen vuosijuhlatoimikunnan tapaamisiin ja vuosijuhlien koordinointiin yhdessä 

puheenjohtajan ja vuosijuhlavastaavan kanssa 

 

Samuli Tsupari, taloudenhoitaja ja IT-vastaava  

- Järjestön taloudenhoito 

- Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen 

- Tilinpäätösten laatiminen 

- Yhdistyksen kassasta ja pankkitileistä huolehtiminen 

- Sponsoritoiminnan kehittäminen 

- Vuoden 2020 vuosijuhlien rahaliikenteestä huolehtiminen 

- Vuoden 2020 Itsarisilliksen rahaliikenteestä huolehtiminen 

- Polho ry:n nettisivujen ylläpitäminen, päivittäminen ja kehittäminen 

 

Saaga Syrjänen, sihteeri ja 1. viestintävastaava  



- Pöytäkirjojen laatiminen Polho ry:n kokouksista 

- Asiakirjojen arkistointi Polhon arkistokaappiin, arkiston ylläpito 

- Postin noutaminen kokouksiin 

- Järjestön tiedotusasiat 

- Järjestön Facebook- ja Instagram-tilien ylläpito 

- Kaikesta järjestön viestinnästä vastaaminen yhdessä 2.viestintävastaavan kanssa 

- Jäsenrekisterin ylläpitäminen 

- Sähköpostilistojen ylläpitäminen 

 

Hippu Kilpeläinen, 2.viestintävastaava sekä ISHA- ja kansainvälisyysvastaava 

- Järjestön tiedotusasiat yhdessä 1.viestintävastaavan kanssa 

- Järjestön Facebook- ja Instagram-tilien ylläpito yhdessä 1.viestintävastaavan kanssa 

- ISHA:n toimintaan liittyvien asioiden koordinointi ja osallistuminen ISHA:n hallituksen 

kokouksiin 

- Vaihto-opiskelijoiden integrointi Polhon toimintaan  

- Yhiksen kevät- ja syysmatkojen järjestäminen yhteistyössä kulttuurivastaavan ja Taso ry:n 

vastaavan kanssa 

- Kansainvälisen toiminnan kehittäminen 

 

Sara-Maria Maunu, 1.Opintovastaava  

- Opintoaiheisten tapahtumien järjestäminen 

- Yhteydenpito poliittisen historian henkilökunnan kanssa 

- Yhteydenpito ja suhteiden kehittäminen tiedekunnan henkilökunnan kanssa 

- Polhon organisoiman yhteisöllisen opiskelun kehittäminen 

- Kannunvalajien opintotoimikunta 

- HYY:n opintovaliokunta 

- Yhteydenpito opiskelijaedustajiin 

- Polhon tenttiarkiston ylläpito 

- Opintopalstan kirjoittaminen Poleemiin tilanteen mukaan  

 

Miro Leporanta, 2.Opintovastaava ja HOL-vastaava 

- Opintoaiheisten tapahtumien järjestäminen 

- Opiskelijavaihtoasiat 

- Yhteydenpito tiedekunnan kanssa 



- Kannunvalajien opintotoimikunta 

- HYY:n opintovaliokunta 

- Vastuujako 1. opintovastaavan kanssa 

- HOL-asioiden koordinointi Polhon edustajana 

- Edustaminen HOL:n kokouksissa 

 

Tuuli Karhunen, 1.työelämä- ja alumnivastaava sekä vuosijuhlavastaava 

- Työelämäekskursioiden järjestäminen ja työelämätapahtumien kehittäminen 

- Työelämästä, työharjoitteluista ja työtarjouksista tiedottaminen 

- Työelämäyhteistyö muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa 

- Yhteydenpito SYY ry:n kanssa 

- Yhteydenpito Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa 

- Yhteydenpito Yhistys ry:n kanssa 

- Hallituksen informoiminen vuosijuhlatoimikunnan tapaamisista 

- Vuosijuhlien koordinointi yhdessä puheenjohtajan ja vuosijuhlatoimikunnan kanssa  

 

Aino Ikävalko, suhdevastaava ja 2. Työelämä- ja alumnivastaava sekä Poleemi-vastaava 

- Järjestön suhteiden ylläpito ja vaaliminen (Valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöt, Historia-

ainejärjestöt, Politiikan tutkimuksen ainejärjestöt) 

- Osallistuminen Kannunvalajien SuVi-toimikunnan toimintaan 

- Työelämäekskursiot yhteistyössä 1. työelämävastaavan kanssa 

- Työelämäyhteistyö muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa 

- Ainejärjestölehti Poleemin päätoimituksen ja hallituksen välisestä tiedonkulusta 

huolehtiminen 

- Poleemin sponsoritoiminnan kehittäminen 

 

Susanne Sipinen, kulttuuri- ja virkistysvastaava 

- Kevät- ja syysmatkan järjestäminen yhdessä kansainvälisyysvastaavan ja Taso ry:n vastaavan 

kanssa 

- Kulttuuriekskursiot 

- HYY:n kulttuurivaliokunta 

- Polhon kirjaston ylläpito 

- Kulttuuritoiminnan kehittäminen, monipuolistaminen ja järjestäminen 

- Yhdistyksen virkistystapahtumien järjestäminen 



- Vuoden 2020 Itsarisillis 

- Osallistuminen Kannunvalajien SuVi-toimikunnan toimintaan 

 

Emilia Henttunen, yhdenvertaisuusvastaava  

- Yhdenvertaisuuden edistäminen järjestön sisällä 

- Valtiotieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuussunnitelman toteutumisen varmistaminen 

kaikessa yhdistyksen toiminnassa  

- Toimiminen poliittisen historian opiskelijoiden yhteyshenkilönä yhdenvertaisuusasioissa 

- Toimiminen muiden Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa 

yhdenvertaisuusasioihin liittyen ja yhdenvertaisuutta kehittäen 

- Ongelmatilannelomakkeen kehittäminen 

 

Markus Patomo, ympäristö- ja urheiluvastaava 

- Ympäristöystävällisyydestä vastaaminen yhdistyksen tapahtumissa 

- Ympäristöasioista tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa 

- HYY:n ympäristövaliokunta 

- Polhon urheilutoiminnan edistäminen  

- Urheiluaiheisten tapahtumien järjestäminen 

- Yhmun urheiluvuoron koordinointi ja kehittäminen yhdessä muiden Yhteiskunnallisen 

muutoksen koulutusohjelman järjestöjen vastaavien kanssa 


