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1. Polho ry vuonna 2020 

1.1. Yleistä  

 

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 55 vuotta siitä, kun Poliittisen historian opiskelijat Polho ry 

perustettiin ja Polho ry lähteekin tulevaan 55-vuotisjuhlavuoteen intoa puhkuen. Uusi hallitus on 

perehdytetty huolellisesti ja on valmiina tulevaan vuoteen. Vilkkaiden vuosijuhlajärjestelyiden 

lomassa Polho ry jatkaa kuitenkin myös perinteisten tapahtumien järjestämistä aiempien vuosien 

tapaan ja varmistaa toiminnallaan perinteiden turvaamisen myös tulevina vuosina. 

 

Polho ry:n vuoden 2020 läpi kantavia arvoja ovat tiede, edunvalvonta, vastuullisuus, yhdenvertaisuus, 

inklusiivisuus ja historian vaaliminen. Arvot toimivat kaiken Polho ry:n toiminnan ja vaikutustyön 

pohjana. Vuonna 2019 Polho ry onnistui kirjaamien arvojensa edistämisessä ja ylläpitämisessä läpi 

vuoden ja vuoden 2020 hallitus aikoo jatkaa edeltäjiensä tapaan. Polho ry aikoo puolustaa tieteen ja 

historian tutkimuksen kehitystä sekä kehittää opiskelijoiden edunvalvontaa. Polho ry:llä onkin tärkeä 

rooli opiskelijoidensa etujen puolustajana ja opintojen kehittämisessä. Edunvalvontaan kuuluu myös 

keskeisesti työelämätapahtumien järjestäminen, joka on ollut ansiokasta edellisvuosina. Tällä osa-

alueella vuoden 2020 hallitus pyrkii vähintäänkin yhtä onnistuneeseen toimintaan kuin 

aikaisemminkin. Vuosi 2019 oli merkittävä vuosi, sillä Polho ry sai ensimmäiset poliittisen historian 

pääaineopiskelijat sitten vuoden 2017 koulutusuudistuksen. Edunvalvonnan ytimessä onkin omien 

poliittisen historian kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoiden oikeuksien puolustaminen ja heidän 

integroimisensa Polho ry:n toimintaan.  

 

Työelämäasioiden saralla Polho ry tulee tiivistämään yhteistyötään muiden Valtiotieteellisen 

tiedekunnan järjestöjen kanssa, järjestäen kuitenkin myös omia työelämätapahtumia, jotka ovat 

suunnattu yksinomaan poliittisen historian opiskelijoille. Myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

ry:n kanssa tullaan vahvistamaan yhteistyötä entisestään, tuoden Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

ry:n toimintaa tutummaksi opiskelijoille. Kannunvalajat ry:n kanssa tehty yhteistyö tulee jatkumaan 

myös vuonna 2020, ennen kaikkea tavoitteena laajentaa työelämätapahtumien valikoimaa myös niille 

aloille, jotka ovat mahdollisia, mutta eivät aina ensisijaisia, myös poliittisen historian opiskelijoille.  

 

Hallituksessa on myös vuonna 2020 nimitettynä yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavat, jotka 

jatkavat edellisvuosien onnistunutta työtä yhdenvertaisuuden ja ympäristövastuullisuuden parissa. 

Keskiössä on yhdenvertaisuuden korostaminen kaikessa toiminnassa sekä ympäristövaikutusten 
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huomioiminen sekä tietoisuuden kasvattaminen. Tapahtumissa noudatetaan Kannunvalajien 

turvallisemman tilan periaatteita ja jokaisessa tapahtumassa on turvahenkilö, joka on täysin 

alkoholiton. Polho ry haluaa tehdä toiminnastaan entistä inklusiivisempaa ja edelleen madaltaa 

jäsenistön kynnystä osallistua Polho ry:n toimintaan. Tähän kuuluu monipuolisempien tapahtumien, 

kuin myös alkoholittomien tapahtumien lisääminen vuoden tapahtumakirjoon. Vuosijuhlavuosi 

palauttaa mieleen perinteitä vuosien takaa. Aiomme vaalia tätä historiaa läpi juhlavuoden, kuin myös 

koko tieteenalan historiaa ja ennen kaikkea arvokkuutta.  

 

Vuonna 2019 Polho ry on viimeistään vakiinnuttanut paikkansa Yhteiskunnallisen muutoksen 

koulutusohjelman järjestökentän sisällä, kuin myös koko Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä. Polho 

ry on rakentanut uusiin koulutusohjelmiin siirtymisen jälkeen oman identiteettinsä perinteiden 

pohjalta, kuitenkin rohkeasti luoden uusia perinteitä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Polho 

ry:n toiminta onkin kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana ja vuonna 2020 uusia tapahtumia 

tullaan järjestämään yhä enemmän yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Polho ry haluaa kuitenkin 

säilyttää perinteisen, vahvan ja itsenäisen järjestön aseman, jonka se on 55 vuoden aikana itselleen 

luonut.  

 

Polho ry on ollut edellisvuosina aktiivinen ja näkyvä tapahtumanjärjestäjä eikä tuleva vuosi tule 

olemaan poikkeus. Aiomme jatkaa menestyksekästä tapahtumien järjestämistä pitäen samalla kiinni 

meille perinteisistä tapahtumista. Vuosijuhlat tulevat olemaan vuoden kohokohta, mutta emme anna 

niiden jättää varjoonsa vuonna 1992 luotua menestystarinaa, Itsarisillistä. Juhlavuositoimikunnan 

avun ansiosta hallituksemme pystyy keskittämään resurssejaan myös tähän tapahtumaan ja tulemme 

tuomaan oman upean lukumme tähän Itsarisilliksen tarinaan. Tulemme myös jatkamaan 

perinteikkään Tiedettä ja Kaljaa –tapahtuman järjestämistä, jossa yhdistyvät tiede ja rento keskustelu 

niin asiantuntijoiden kuin kanssaopiskelijoiden kanssa. Perinteiset tapahtumat ovat tärkeitä 

jäsenistöllemme ja haluammekin jatkaa niiden järjestämistä omalta osaltamme myös uudella 

vuosikymmenellä. 

 

Kulttuuritoiminnnasta aiomme tehdä edelleen aktiivisempaa. Tulemme ylläpitämään perinteistä Kino 

Umbra elokuvakerhoa tarjoten jäsenistölle mahdollisuuden rentoon illanviettoon elokuvien katselun 

lomassa. Museo- ja teatteriekskursioita järjestetään edelleen painottaen ilmaissisäänpääsyjä, 

erityisesti museoiden osalta. Näiden yhteyteen tavoitteena on järjestää esimerkiksi yhteisiä 

ruokailuhetkiä, joissa pystymme jakamaan ajatuksiamme näyttelyistä. Yhteiskuntahistorian 
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opiskelijoiden eli Polho ry:n ja Taso ry:n yhteistyössä tehtävien kevät- ja syysmatkojen keskeinen 

osa on kulttuuri, ja tulemmekin huolehtimaan myös matkojen kulttuurillisesta sisällöstä. 

Kulttuuritoiminnassa Polho ry näkee tärkeäksi yhteistyön muiden Yhteiskunnallisen muutoksen 

opinto-ohjelman järjestöjen kanssa.  

 

Viestintä- ja tiedotustoiminnassa pyrimme aikaisempien vuosien tavoin painottamaan 

läpinäkyvyyttä. Jatkamme vuoden 2019 hallituksen lanseeraamien kuukausikatsauksien tekoa, jotka 

tarjoavat jäsenistölle nimensä mukaisesti katsauksen Polho ry:n toimintaan ja edistävät näin ollen 

avoimuutta hallituksen ja jäsenistön välillä. Näissä jäsenistölle tarjoutuu mahdollisuus tutustua 

hallituksen toimintaan ja hallitukselle mahdollisuus reflektoida omaa kuukauttaan Polho ry:ssä. Polho 

ry aikoo viedä viestintää entistä yhtenäisempään suuntaan. Vuonna 2020 ainejärjestöllämme onkin 

kaksi viestintävastaavaa toteuttamassa viestintäämme. Vuosijuhlavuoden vuoksi Polho ry:n viestintä 

tulee olemaan entistä aktiivisempaa ja kattavampaa. Polho ry onnistu vuonna 2019 tuomaan 

toimintaansa esiin opiskelijoille aktiivisen viestinnän avulla erityisen ansiokkaasti. Vuoden 2020 

hallitus ei tyydy tämän saralla yhtään vähempään.  

  

Myös ainejärjestölehdellämme Poleemilla on juhlavuosi edessä. Polho ry on nimittänyt tämän vuoksi 

ensimmäistä kertaa Poleemi-vastaavan huolehtimaan saumattomasta yhteistyöstä hallituksen ja 

lehden toimituksen välillä. Poleemi tullaan jatkossakin julkaisemaan sekä netissä että fyysisenä 

lehtenä. Tulevana vuonna aiomme ylläpitää Poleemin kiitettävää mainetta ja innostaa opiskelijoita 

olemaan yhtä aktiivisesti osana lehden tekoprosessia kuin aiemminkin. Palkittu Poleemi on tärkeä 

osa Polho ry:tä, ja sen rooli tuleekin olemaan näkyvä juhlavuotenamme. 

  

Polho ry:n hallitus vuodelle 2020 on omistautunut ja välillämme vallitsee hyvä energia. Vaikka Polho 

ry tulee järjestämään ja tarjoamaan paljon toimintaa jäsenistöllemme, on tärkeää huolehtia myös 

hallituksen hyvinvoinnista. Virkistysvastaavallamme on tärkeä rooli hallituksen virkistäytymisessä, 

joka on oleellinen osa myös hallituksen sisäisen yhteishengen kohottamisessa. Aiomme auttaa toinen 

toisiamme ja huolehtimaan siitä, ettei kenenkään työmäärä kasva liian suureksi. Pidämme tärkeänä 

hallituksen välistä luottamusta ja avoimuutta. Hallituksen hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää 

juhlavuonna, jotta voimme tarjota ikimuistoisen vuoden koko jäsenistölle. Puheenjohtajiston 

tehtävänä on myös huolehtia hallituksen kiittämisestä – ansaitusta sellaisesta.  

 



  Poliittisen historian opiskelijat Polho ry 

  Toimintasuunnitelma 2020 

 

Polho ry aikoo jatkaa toimivaa yhteistyötään perinteisten ystävyysjärjestöjen kanssa. Vuonna 2019 

entisestään syventynyt yhteistyö Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa 

jatkuu läheisenä myös vuonna 2020. Näihin järjestöihin kuuluu Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat 

Taso ry, Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat Keho ry, Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijat 

Mana ry sekä koulutusohjelman opiskelijajärjestö Kumous ry. Lähin yhteistyökenttä viiden järjestön 

kesken onkin laaja ja tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia moneen eri suuntaan. Yhteisissä 

tapahtumissamme pääsemme tekemään töitä yli ainejärjestörajojen ja tarjoamaan tapahtumia koko 

Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden yhteisölle. Yhteiskunnallisen muutoksen järjestöjen 

kanssa on kehitetty erilaisia, jo perinteisiksi muodostuneita, tapahtumia, jotka jatkuvat myös vuonna 

2020. Syyslukukaudella uusien fuksien saapuessa yhteistyö on intensiivisimmillään ja Polho ry on 

fuksitapahtumissa mukana toivottamassa uudet opiskelijat mukaan yhteisöömme. Muu yhteistyö 

kantaa kuitenkin läpi vuoden. Vuosittaisiksi tapahtumiksi on vakiintunut kaudenavajaiset, yhteinen 

vapputapahtuma sekä kaudenpäättäjäiset. Syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa järjestetyt Yhmun 

syyssitsit saavat jatkoa toivon mukaan myös vuonna 2020. Ensisijaisesti tapahtumamme ovat 

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoille, mutta tapahtumiimme ovat aina 

tervetulleita kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat. 

 

Ainejärjestömme etuna on, että se lukeutuu sekä politiikan, että historian opiskelijoihin, mikä on 

mahdollistanut laajojen yhteistyöverkostojen luomisen. Valtio-opin opiskelijat VOO ry on ollut 

läheinen yhteistyökumppani Polho ry:lle jo vuosikymmenien ajan ja VOO ry:n kanssa tullaan 

tekemään hedelmälliseksi osoittautunutta yhteistyötä myös vuonna 2020. Turusta samalta 

tieteenalalta tuleva P-Klubi on myös pitkäaikainen ystävyysjärjestö, jonka kanssa järjestetty 

yhteistoiminta jatkuu perinteen mukaisena. Historian opiskelijoiden liitto HOL ry sekä International 

Students of History Association Helsinki ISHA Helsinki ry saavat hallituksiinsa edustajat Polho 

ry:stä ja Polho ry jatkaa toimintaan osallistumista myös tulevana vuonna. Ainejärjestömme osallistuu 

edellisvuosien tapaan alati kasvavan, Santahaminassa järjestettävän Konfliktinratkaisusimulaation 

järjestämiseen yhdessä muiden Suomen politiikan opiskelijoiden kanssa. Polho ry: osallistuu 

järjestämiseen vahvasti neljän henkilön voimin, yhden jäsenen toimiessa pääjärjestäjänä.  

 

Polho ry täyttää vuonna 2020 kunnialliset 55 vuotta. Vuosijuhlia järjestömme juhlii lokakuussa, mutta 

valmistautuminen tulee olemaan toiminnan keskiössä läpi vuoden. Tämän vuoksi olemme nimittäneet 

vuonna 2020 hallitukseemme vuosijuhlavastaavan. Vuosijuhlavastaavana toimii Tuuli Karhunen. 

Vastaava osallistuu hallituksesta erillisen vuosijuhlatoimikunnan kokouksiin ja huolehtii juhlien 
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koordinoinnista toimikunnan ja puheenjohtajiston kanssa. Tehtävään kuuluu varmistaa, että hallitus 

ja toimikunta pitävät toisiinsa yhteyttä auttaen toinen toisiaan. Vaikka koko hallitus osallistuu 

vuosijuhlien järjestämiseen, vastaava huolehtii siitä, että kaikki ovat tietoisia järjestelyiden 

sujumisesta ja omista rooleistaan. 

 

 Koska ainejärjestömme järjestää vuosijuhlat viiden vuoden välein, on vuosijuhliin annettu panos 

suuri. Vuosijuhlatoimikunta perustettiin jo keväällä 2019. Vuosijuhlatoimikunnalla onkin 

ensisijainen rooli juhlien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hallituksen rooli juhlan järjestämisessä 

yhteistyössä toimikunnan kanssa on merkittävä. Talouden koordinointi on pääosassa, ja toimivasta 

yhteistyöstä toimikunnan ja hallituksen välillä pitää huolen vuodelle 2020 nimitetty 

vuosijuhlavastaava yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa. Aktiivinen toimikuntamme 

on aloittanut valmistelut hyvissä ajoin, ollessa jo pitkällä juhlien suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Osaavan vuosijuhlatoimikunnan vuoksi vuoden 2020 hallituksen onkin helppo hypätä mukaan 

projektiin. Vuonna 2020 Polho ry aikoo järjestää merkittävän virstanpylväänsä tähden erilaista 

toimintaa liittyen juhlavuoteen ja järjestömme historiaan.  

 

 

1.2.  Polho ry:n hallitus vuonna 2020  

 

Oona Leinonen Puheenjohtaja  

 

Petriina Matilainen  Varapuheenjohtaja 

 

Samuli Tsupari  Taloudenhoitaja ja IT-vastaava  

 

Saaga Syrjänen  Sihteeri ja 1. viestintävastaava  

 

Helena Kilpeläinen 2.viestintävastaava sekä ISHA- ja kansainvälisyysvastaava 

 

Sara-Maria Maunu 1.Opintovastaava  

 

Miro Leporanta 2.Opintovastaava ja HOL-vastaava 
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Tuuli Karhunen 1.Työelämä- ja alumnivastaava sekä vuosijuhlavastaava 

 

Aino Ikävalko Suhdevastaava ja 2. Työelämä- ja alumnivastaava sekä Poleemi-vastaava 

 

Susanne Sipinen Kulttuuri- ja virkistysvastaava 

 

Emilia Henttunen Yhdenvertaisuusvastaava  

 

Markus Patomo  Ympäristö- ja urheiluvastaava 

 

 

1.3. Ainejärjestölehti Poleemin päätoimittajat 

 

Aino Ikävalko 

 

John Helin 

 

Veronika Konnos 

 

Anri Liikamaa 

 

 

1.4. Virkailijat 

 

Johannes Vänttinen 

 

Markus Kivistö 

 

Jetro Valtonen 

 

Siiri Aura 
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2. Viestintä vuonna 2020 

2.1.  Sihteeri 

 

Vuonna 2020 Polho ry:n sihteerinä toimii Saaga Syrjänen. Sihteerin toimenkuvaan kuuluu 

pöytäkirjojen laatiminen kokouksissa ja niiden julkaiseminen sähköpostilistalle jäsenistön 

nähtäväksi. Polho ry:n jäsenet ovat myös aina tervetulleita seuraamaan hallituksen kokouksia. 

Kokouskutsu lähetetään yhdessä esityslistan kanssa viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 

seuraavaa kokousta. Pöytäkirjojen jakaminen jäsenistölle pyritään tekemään mahdollisimman 

nopeasti kokouksen jälkeen. Tällä Polho ry haluaa tuoda ainejärjestön jäsenet lähemmäksi hallituksen 

päätöksiä ja toimintaa sekä näin varmistaa toimintansa läpinäkyvyys jäsenistön ja hallituksen välillä. 

Tämän toteutumiseksi pyrimme laatimaan pöytäkirjoista sisällöltään kattavia sisältäen kaiken 

olennaisen, mitä kokouksissa on käsitelty, mutta tehden niistä kuitenkin ytimekkäitä ja selkeästi 

kirjoitettuja ymmärrettävyyden takaamiseksi. Kokousten pöytäkirjat arkistoidaan Polho ry:n Google 

Drive -kansioon, joka on kaikille jäsenille avoin ja linkki arkistoon löytyy yhdistyksen nettisivuilta.  

 

Sihteeri huolehtii jäsenrekisterin ylläpidosta. Jäsenrekisteri tulee päivittää syyslukukauden alkaessa 

uusia opiskelijoita varten. Aiomme myös hyväksyttää maaliskuussa järjestettävässä ylimääräisessä 

yhdistyksen kokouksessa seuraavan sääntömuutoksen yhdistyksen sääntöihin kohtaan 3. Jäsenet: 

 

”Yhdistyksen jäsenyys on voimassa 8 vuotta sen alkamisesta, mikäli sitä ei olla 

kyseisenä aikana uusittu. Jäsenyyden voi uusia henkilön ollessa kirjoilla Helsingin 

yliopistossa 8 vuoden jälkeen jäsenyyden alkamisesta. Aiempien sääntöjen nojalla 

saavutetut jäsenoikeudet ovat voimassa 8 vuotta tämän sääntömuutoksen astuttua 

voimaan.” 

 
Sääntömuutos mahdollistaa ajantasaisen jäsenrekisterin ja edistää jäsenrekisterimme 

tietoturvallisuutta. 

 

Lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluu asiakirjojen arkistointi Polho ry:n arkistokaappiin sekä kaapin 

ylläpito. Sihteerin vastuulla on myös järjestön saaman postin säännöllinen noutaminen 

yhteiskuntahistorian laitokselta ja järjestön sähköpostin läpikäyminen. 
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2.2.  Viestintä 

 

Polho ry:n viestinnästä vastaa vuonna 2020 ensimmäisenä viestintävastaavana Saaga Syrjänen ja 

toisena viestintävastaavana Helena Kilpeläinen. Yhdistyksen viestintä on ollut edellisinä vuosina 

hyvin onnistunutta ja aktiivista, ja tällä linjalla haluamme jatkaa myös tänä vuonna. Tavoitteena on 

pitää Polho ry:n viestinnän näkyvyys edellisvuosien tasolla, ellei parempana. Tämä takaa, että 

järjestöllä on kiinnostava profiili ja se vetoaa valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestökentällä.  

 

Viestintävastaavien tehtävänä on huolehtia viestinnän toimimisesta hallituksen ja jäsenistön välillä. 

Olennaista viestintävastaavan roolissa on informoida jäseniä järjestön tapahtumista ja muusta 

toiminnasta. Viestinnän tulee olla selkeää ja läpinäkyvää, josta esimerkkinä kokousten pöytäkirjat. 

Näin viestintä hallituksen ja jäsenistön välillä on mahdollisimman avointa. Tehtävänä on myös 

varmistaa viestinnän näkyvyys ja jäsenistön tavoittaminen tapahtumien osalta. Tiedottamisessa 

tärkeää onkin huolehtia, että tapahtumat ja tiedotteet julkaistaan hyvissä ajoin järjestön eri kanaville 

jäsenistön nähtäviksi, ja että tapahtumista muistutetaan. Polho ry:n tiedotuskanavina toimivat 

yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden sähköpostilista, Facebook, Instagram sekä Polho ry:n 

nettisivut. Näistä pääkanavia ovat yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden sähköpostilista ja 

Facebook. Tapahtumat ja hallituksen tiedotteet viestitään aina vähintään näillä kanavilla. 

Sähköpostilistan avulla varmistamme, että tieto tapahtumista ja hallituksen toiminnasta välittyy 

jäsenille riippumatta heidän aktiivisuudestaan sosiaalisessa mediassa.  

 

Tulemme käyttämään niin eri sosiaalisen median kanavia ja järjestön nettisivuja. Sosiaalisen median 

kanavina Polho ry käyttää Facebookia ja Instagramia, joista jälkimmäinen on sisällöltään hieman 

vapaampi, asiallisuutta kuitenkaan unohtamatta. Tavoitteena on kyseisten kanavien ahkera 

päivittäminen niin, että jokaisesta järjestön järjestämästä tapahtumasta tulisi ainakin jokin päivitys. 

Sosiaalisessa mediassa tulemme pitämään huolta päivitysten asiallisuudesta, mutta pyrimme myös 

luomaan kanavista matalan kynnyksen viestintäkeinon jäsenistölle. Nämä viestintäkanavat ovat 

merkittäviä jäsenistön ideoiden ja kyselyjen tavoittamisessa.  

 

Vuosijuhlia varten on rakennettu viestintäsuunnitelma läpi vuoden. Vuosijuhlavuoden kunniaksi 

suunnitteilla on järjestää myös some-kampanja. Ideana tähän on esimerkiksi tehdä jokin yhteistyö 

jonkin muun opiskelijajärjestön kanssa yhteishaun aikaan, tai pyytää poliittisen historian opiskelijoita 

tai alumneja kertomaan sosiaalisessa mediassa kokemuksistaan. Someyhteistyön kautta voitaisiin 
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luoda matalan kynnyksen yhteistyötä mahdollisesti myös tuleville vuosille ja luoda uusia 

ystävyyssuhteita saman henkisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuosijuhlien järjestämiskuukautena, 

lokakuussa, sosiaaliseen mediaan voisi julkaista tietoiskuja Polho ry:n historiasta.  

 

Instagramissa aiomme jatkaa joulukalenterin, sekä viime syksynä aloittamiemme harjoittelu- ja 

vaihtotarinoiden julkaisua, joissa Polho ry:n omat opiskelijat pääsevät kertomaan päivästään 

työharjoittelussa tai opiskelijavaihdossa. Pyrkimyksemme on myös alkaa hyödyntämään Facebookin 

tarinat -ominaisuutta, julkaisemalla tiedotteita, muistutuksia ja mahdollisia some-kampanjoita 

Instagram-tarinoiden yhteydessä Facebook-tarinoihin. Näin meillä on mahdollisuus tavoittaa 

kattavammin jäsenistöämme. Sosiaalisen median saralla keskitymme yhä kanaviemme visuaaliseen 

ilmeeseen ja siihen, millaista sisältöä julkaisemme. Viestintävastaavien suunnitelmana on luoda 

valmiiksi visuaaliset pohjat tapahtumien kuville, jolloin Polho ry:n tapahtumien visuaalinen ilme olisi 

yhtenäisempi ja tunnistettavampi jäsenistölle. Sosiaalisen median kanaviemme viestinnän tulee myös 

noudattaa Polho ry:n arvoja. 

 

Vuoden 2020 viestinnällisiin tavoitteisiin kuuluu Polho ry:n nettisivujen päivittäminen. Päivittämisen 

jälkeen pyrimme hyödyntämään aktiivisemmin nettisivuja viestintäkanavana. Hallitus aloitti vuonna 

2019 julkaisemaan nettisivuilla kuukausikatsauksia, joissa hallitus laatii kuukausittain lyhyehköt 

yhteenvedot kuukauden tapahtumista ja reflektoivat kokemustaan hallitustoiminnasta. Tätä konseptia 

aiomme jatkaa tänäkin vuonna, sillä se edesauttaa hallituksen työskentelyn läpinäkyvyyttä 

viestinnässä. Lisäksi vuoden tavoitteena on nettisivujen päivittämisen myötä elävöittää sivuston 

tapahtumakalenteri, jotta yhdistyksen tapahtumat olisivat selkeästi esillä myös tällä kanavalla. 

Nettisivut palvelevat hyödyllisenä apuvälineenä sekä nykyisten polholaisten tiedottamisessa, että 

tulevien mahdollisten opiskelijoiden tavoittamisessa. Nettisivujen avulla on helppoa tavoittaa ne, 

jotka ovat jo kiinnostuneita poliittisesta historiasta. Sivusto toimii samalla hyödyllisenä tietolähteenä 

niille, joille poliittisen historian opiskelu on vielä täysin tuntematonta. Nettisivuja tullaan siis 

kohdentamaan myös uusille opiskelijoille ja hakijoille. 

 

Viestintävastaavien tehtäviin kuuluu myös huolehtia viestinnän toimivuudesta sähköpostilistoilla. 

Viestintävastaavan tulee pitää huolta, ettei sähköpostilistan suodattimeen eksy ja juutu viestejä, jotka 

ovat tarkoitettu poliittisen historian opiskelijoille tai Polho ry:n hallitukselle. Tämän 

ennaltaehkäisemiseksi sähköpostilistojen suodattimet tullaan tarkastamaan säännöllisesti. Polho ry:n 
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viestintävastaavien vastuulla on huolehtia sekä yhteiskuntahistorian opiskelijoiden, yhteiskunnallisen 

muutoksen opiskelijoiden että Polho ry:n hallituksen sähköpostilistan toimivuudesta. 

 

2.3. IT  

 

Vuoden 2020 IT-vastaavana Polho ry:ssä toimii Samuli Tsupari. Tehtäviin lukeutuvat ainejärjestön 

nettisivujen ylläpito ja kehittäminen, tapahtumakalenterin päivittäminen ja yhdistyksen 

jäsenrekisteristä huolehtiminen.  

 

Vuoden 2020 tavoitteena on ensisijaisesti uudistaa Polhon nettisivuja ylläpitotehtävien ohella. 

Nettisivuille on koottu tietoa niin poliittisen historian opiskelusta kuin ainejärjestön toiminnasta, 

mikä tekee nettisivuista tärkeän tiedotusvälineen. Sivujen päivittäminen käyttäen vanhaa wordpress-

alustaa on osoittautunut varsin haastavaksi, joten vuoden tärkein tavoite onkin uusien nettisivujen 

luonti esimerkiksi squarespace-alustaa käyttäen. Sivujen uudistaminen johtaa merkittävään 

parannukseen sivujen ulkonäössä ja käytettävyydessä. Myös jäsenistömme mielipiteitä tullaan 

kuuntelemaan sivujen ulkonäön suhteen. Sivujen päivittäminen mahdollistaa uusien ominaisuuksien 

lisäämisen sivustolle ja sekä samalla helpottaa nettisivujen ylläpitämistä. Tuoreet nettisivut tuovat 

myös lisää näkyvyyttä Polho Ry:lle ja helpottavat yhteydenpitoa jäseniimme. 

 

 

3. Opiskelijoiden edunvalvonta 

3.1. Opintoasiat 

 

Vuonna 2020 Polho ry:n ensimmäisenä opintovastaavana toimii Sara-Maria Maunu ja toisena 

opintovastaavana Miro Leporanta. Opintovastaavat toimivat läheisessä yhteistyössä, vaikka joitakin 

tehtäviä on jaettu.  

 

Ensimmäinen opintovastaava järjestää opintoaiheisia tapahtumia, joita pyrimmekin vuoden 2020, 

Polho ry:n 55-juhlavuoden aikana lisäämään. Opintoaiheisten tapahtumien on tarkoitus vastata 

opiskelijoiden tarpeisiin ja kiinnostuksiin. Koulutusuudistusten jälkeen opintoaiheisten tapahtumien 

järjestäminen on noussut työelämätapahtumien kanssa Polho ry:lle erityisen tärkeäksi. Vuonna 2020 

Polho ry jatkaa hedelmällistä ja toimivaa yhteistyötään Taso ry:n kanssa. Tämän lisäksi yhteistyötä 

myös Kumous ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n kanssa pyritään lisäämään. Molemmilla opintovastaavilla 
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on vastuullaan pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja 

maisteriohjelmien johtoryhmiin, valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä muihin eri 

elimien opiskelijaedustajiin yhdessä puheenjohtajiston kanssa. Molemmat opintovastaavat 

osallistuvat myös Kannunvalajien opintotoimikunnan ja HYY:n opintovaliokunnan toimintaan.  

 

Ensimmäinen opintovastaava vastaa Polho ry:n tenttiarkiston hallinnoinnista ja päivittämisestä niin 

poliittisen historian vanhan tutkintorakenteen kurssien osalta kuin koulutusuudistusten jälkeisten 

kurssien osalta. Vuonna 2020 pyrimme lisäämään sekä samalla panostamaan opintoaiheisten uutisten 

viestintään ja viestinnän läpinäkyvyyteen tuomalla erilaisia uudistuksia ja muutoksia opiskelijoiden 

tietoon useita erilaisia tiedotuskanavia pitkin. Näitä tiedotuskanavia ovat muun muassa yhmu-

sähköpostilista, Yhmu-opinto ja Yhis-opinto Facebook-ryhmät sekä Poleemiin kirjoitettava 

opintopalsta. Näihin tiedotuskanaviin lisätään yhteenvetoja kokouksista sekä muista opiskelijoita 

koskevista muutoksista ja uudistuksista. Molempien opintovastaavien tärkeimpänä tehtävänä säilyy 

edelleen vuonna 2020 kerätä palautetta opiskelijoilta niin yleisesti opinnoista kuin yksittäisistä 

kursseistakin. Opintovastaavat vastaavat palautteen viemisestä henkilökunnan tietoon. Tuoreen 

koulutusuudistuksen ja uuden koulutusohjelman vuoksi on tärkeää kerätä palautetta tasaisin väliajoin, 

jotta ohjelmaa voidaan kehittää opiskelijoille paremmaksi.  

 

Polho ry haluaa vuonna 2020 jatkaa edellisvuosien tapaan tiedonkulun kehittämistä opiskelijoiden ja 

tiedekunnan sekä tieteenalan henkilökunnan välillä. Molemmat opintovastaavat osallistuvat 

Kannunvalajien opintotoimikunnan toimintaan ja kokouksiin. Nämä kokoukset ovat hyviä 

tilaisuuksia keskustella koko valtiotieteellisen tiedekunnan opintovastaavien kesken ja saada erilaista 

opintoaiheista tietoa Kannunvalajien opintosihteereiltä. Opintovastaavat osallistuvat myös 

mahdollisuuksien mukaan kutsuttaessa poliittisen historian henkilökunnan viikkopalavereihin.  

 

Opintovastaavat organisoivat mahdollisia yhteisöllisiä opintohetkiä, kuten vapaamuotoisia 

opintopiirejä eri kandi- ja maisterivaiheen kursseille näille ollessa kysyntää. Mahdollisten 

valtiotieteellisen tiedekunnan abi-infojen lisäksi Polho ry kokee tarpeelliseksi lisätä tietoisuutta 

tiedekunnasta ja koulutusohjelmasta eri tavoilla. Mahdollisuuksien mukaan opintovastaavat 

osallistuvat valtiotieteellisen tiedekunnan tai yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman 

esittelytilaisuuksiin, poliittisen historian oppiaineen ollessa tärkeä osa koulutusohjelmaa. Polho ry 

vierailee keväisin myös Kannustin oy:n valmennuskursseilla.  
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Polho ry haluaa kehittää ja mahdollisuuksien mukaan lisätä vuonna 2020 opintoaiheisia tapahtumia. 

Keväällä 2020 järjestetään Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry:n kanssa yhteistyössä 

vaihtopaneeli tammi-helmikuun vaihteessa, jolloin vaihdossa olleet poliittisen historian ja talous- ja 

sosiaalihistorian opiskelijat pääsevät kertomaan vaihtokokemuksistaan. Paneelissa tuodaan myös 

esiin vaihtohakuun liittyviä tietoja, mutta pääpaino on opiskelijoiden kokemuksissa. Keväällä 2020 

on myös tarkoituksena järjestää viime vuoden tapaan opintosuunnanvalinta-paneeli yhteistyössä 

muiden Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen kanssa. Paneelissa 

koulutusohjelman johtaja kertoo tietoa opintosuunnan valinnasta ja jokaisesta oppiaineesta on 

opiskelija kertomassa oppiaineen opiskelusta omia kokemuksiaan. Keväällä 2020 on myös tarkoitus 

järjestää henkilökunnan kanssa tapahtuma, jossa opiskelijat pääsisivät rennossa ympäristössä 

keskustelemaan henkilökunnan kanssa.  

 

Syksyllä 2020 järjestetään harjoittelupaneeli yhteistyössä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso 

ry:n kanssa. Harjoittelupaneelissa harjoittelussa olleet opiskelijat jakavat kokemuksiaan 

harjoitteluista sekä vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin ja antavat vinkkejä harjoittelun suhteen. 

Syksyllä 2020 Polho ry järjestää tieteenalan esittelyillan uusille fukseille yhdessä Taso ry:n, Keho ry: 

ja Mana ry:n kanssa. Polho ry pyrkii tuomaan itsensä ja poliittisen historian tutuksi uusille 

opiskelijoille jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tietoisuutta poliittisen historian oppiaineesta 

pyritään tuomaan esiin koko vuoden ajan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Syksyllä 2020 

järjestetään myös uusille poliittisen historian opintosuunnan valinneille opiskelijoille opintoaiheinen 

tapahtuma edellisvuoden tapaan. Henkilökunnan kanssa aiotaan myös syksyllä 2020 järjestämään 

tapahtuma, jossa opiskelijat ja henkilökunta pääsevät viettämään aikaa keskenään.  

 

2. Opintovastaava osallistuu mahdollisuuksien mukaan kutsuttaessa tuutorivalintoihin yhdessä 

Kannunvalajien fuksikapteenin ja tiedekunnan koulutussuunnittelijan kanssa. Päävastuu 

tuutoriasioista jatkuu Kumous ry:llä edellisten vuosien tapaan, mutta Polho ry osallistuu edelleen 

mielellään tuutorivalintoihin. Polho ry pyrkii myös osallistumaan fuksitoimintaan tarkoituksenaan 

tuoda tieteenalaa ja ainejärjestöä fukseille lähemmäksi. Koulutusuudistusten myötä Polho ry kokee 

tärkeänä pitää poliittisen historian oppiainetta sekä ainejärjestötoimintaa esillä.  

 

Molempien opintovastaavien tehtävänä on vuonna 2020 järjestää monipuolista opintotoimintaa, joka 

kiinnostaa niin uusia kuin vanhojakin opiskelijoita. Polho ry:n 55-juhlavuoden kunniaksi pyritään 

opintotapahtumia lisäämään. Pääpaino opintovastaavien tehtävissä on edunvalvonnassa ja 
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opintoasioissa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumisessa. Tätä pyritään 

toteuttamaan viestinnällä, palautekyselyillä ja toimikuntiin osallistumisella.  

 

 

4. Suhteiden ylläpito 

4.1. Järjestöyhteistyö 

 

Polho ry:n vuoden 2020 suhdevastaavana toimii Aino Ikävalko. Suhdevastaavan toimenkuvaan 

kuuluu ainejärjestön ulkoisten suhteiden vaaliminen muihin valtiotieteellisen tiedekunnan 

järjestöihin sekä muiden yliopistojen saman ajan ja lähitieteenalojen järjestöihin. Suhdevastaava 

hoitaa aktiivisesti yhteydenpitoa, ideoi tapahtumia sekä vastaa tarvittavasta tiedotuksesta muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Tänäkin vuonna yhteydenpito muihin ainejärjestöihin jatkuu tiiviinä. 

Yhteistyöllä mahdollistamme monipuolisten tapahtumien sekä hyvän yhteishengen ylläpitämisen 

järjestöjen keskuudessa. Tulemme vaalimaan tiivistä yhteistyötä Yhteiskunnallisen muutoksen 

kandiohjelman opiskelijajärjestön Kumous ry:n kanssa. Lisäksi jatkamme viime vuoden tapaan 

aktiivista yhteydenpitoa muiden Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöjen kanssa; Keho ry:n, 

Mana ry:n sekä Taso ry:n. 

 

Suhdevastaava toimii tiiviisti yhdessä virkistysvastaavan kanssa ideoimalla ja järjestämällä erilaisia 

tapahtuma. Polho ry pitää myös yhteyksiä yllä valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö 

Kannunvalajat ry:n kanssa. Lisäksi suhdevastaava osallistuu Kannunvalajien SuVi-toimikunnan 

toimintaan. Odotamme innolla jälleen tulevaa ystävyysjärjestöämme, jonka kanssa pääsemme 

rakentamaan yhteistyötä. Polho ry pyrkii yhteistyön myötä edustamaan sekä poliittisen historian 

pääaineopiskelijoita että tutustuttamaan Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijat Polho ry:n 

toimintaan. Pyrimme tänäkin vuonna pitämään kiinni perinteisistä suhteistamme sekä Turun 

poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjestön P-klubin että VOO ry:n ja Taso ry:n kanssa. Pyrimme 

toteuttamaan vuosittaisen matkamme Turkuun P-klubin vieraaksi ja järjestää heille tapahtuman 

Helsingissä. Tavoitteena tulevalla vuodelle on tiivistää yhteistyötä VOO ry:n kanssa järjestämällä 

Oktoberfest-sitsien lisäksi muita yhteisiä tapahtumia. Mahdollisena ideana on esimerkiksi keväällä 

järjestettävät yhteiset juna-approt. 

 

Tavoitteena vuonna 2020 on järjestää yhä enemmän monipuolisempia tapahtumia, alkoholittomista 

päivätapahtumista yhteisiin illanviettotapahtumiin. Pyrimme kehittämään Yhteiskunnallisen 



  Poliittisen historian opiskelijat Polho ry 

  Toimintasuunnitelma 2020 

 

muutoksen ainejärjestöjen välisiä suhteita entisestään. Tulemme järjestämään jo perinteeksi 

muodostuneet YHMU:n syyssitsit, preprepre-vapun sekä YHMU:n kaudenavajaiset ja -päättäjäiset. 

Yhteistyötä pyritään tiivistämään yhteisten työelämä- ja kulttuuritapahtumien muodossa. Tulemme 

jatkamaan tärkeää yhteistyötä Taso ry:n kanssa perinteikkäiden tapahtumien muodossa; kevät- ja 

syysmatkojen, alumnisitsien, kevätsitsien ja Kino Umbran. Taso ry:n kanssa järjestämme myös 

yhteisiä työelämätapahtumia sekä yhteislähdön Valtsikan speksiin ja Helsinginkadun approille. 

Aiempien vuosien osallistuminen HYY:n fuksiseikkailuun on myös tapahtunut yhdessä Taso ry:n 

kanssa. ”Yhiksen” rasti olikin vuonna 2019 erityisen suosittu noin neljänkymmenen joukkueen 

vieraillessa rastillamme. Vuonna 2020 politiikan opiskelijoiden seminaari POP-päivät järjestetään 

Helsingissä. Polho ry tulee olemaan aktiivisesti mukana järjestämässä seminaaria Valta ry:n, VOO 

ry:n ja Politicus ry:n kanssa. Vuosi 2020 tulee olemaan Polho ry:lle myös vuosijuhlavuosi. Pyrimme 

vuosijuhlillamme juhlistamaan hyviä suhteitamme muihin ainejärjestöihin ja muistamme heitä 

kutsuvieraskutsuilla. 

 

Pienenä ainejärjestönä, yhteistyö on Polho ry:lle tärkeää ja se tarjoaa jäsenistölle monipuolisempia 

mahdollisuuksia. Hyvällä yhteistyöllä pyrimme vaalimaan valtiotieteellisen tiedekunnan sisäistä 

tiivistä yhteishenkeä ja hälventämään rajoja tieteenalojen välillä. Perinteisten tapahtumien lisäksi 

pyrimme uudistamaan tapahtumatarjontaamme ja ideoimaan uusia tapahtumia. Panostamme 

erityisesti alkoholittomien tapahtumien kuten kulttuuri- ja urheilutapahtumien tarjoamiseen 

yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyö tarjoaa laajan tapahtumatarjonnan sekä 

poliittisen historian pääaineopiskelijoillemme kuin myös Yhteiskunnallisen muutoksen 

koulutusohjelman opiskelijoille. 

 

4.2. Historian opiskelijoiden liitto HOL ry 

 

Polho ry:n HOL-vastaavana toimii vuonna 2020 Miro Leporanta. Historian opiskelijoiden liiton HOL 

ry:n vastaavana tarkoitus on lisätä ja parantaa Polho Ry:n ja sen jäsenten suhdetta liittoon.  Yhteistyön 

tiivistäminen tapahtuu pääsääntöisesti lisäämällä Polho Ry:n edustusta liiton toiminnassa sekä 

tuomalla liittoa enemmän poliittisen historian opiskelijoiden tietoisuuteen. Suhteet liittoon hoidetaan 

pääsääntöisesti osallistumalla kokouksiin sekä tekemällä yhteistyötä liiton kanssa esimerkiksi 

tapahtumien, seminaarien ja keskusteluiden muodossa. Vuonna 2020 Polho ry pyrkii myös 

avoimempaan keskusteluun Historian opiskelijoiden liitto ry:n kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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vastavuoroisesti pyritään viestimään sitä, mitä Polho ry ja poliittisen historian opiskelijat toivovat ja 

kaipaavat liitolta ja toisaalta, mitä HOL pystyy järjestöllemme tarjoamaan.  

 

HOL-vastaava edustaa Polho ry:tä kokouksissa ja tuo niissä esiin Polho Ry:lle tärkeitä kantoja, 

mielipiteitä ja toteutettavia tapahtumia. Kokouksia järjestetään kuukauden välein. HOL-vastaava 

edustaa Polho ry:tä Historian opiskelijoiden liiton seminaarissa, joka järjestetään vuonna 2020 

Jyväskylässä. HOL-vastaava vastaa myös Historian opiskelijoiden liiton tapahtumien ja toiminnan 

mainostamisesta poliittisen historian opiskelijoille. Tämä tapahtuu erityisesti Polho ry:n sosiaalisen 

median kanavien kautta. Mainostamisella pyritään erityisesti lisäämään tietoisuutta liiton toiminnasta 

sekä sen eduista. Osana tätä HOL-vastaava on myös päivittänyt Historian opiskelijoiden liiton blogia. 

Vuoden 2020 tavoitteena on tuoda Historian opiskelijoiden liitto ry:n toimintaa tutuksi jo 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Näin liittoon syntyisi jonkinlainen suhde heti alusta alkaen. Tämä 

onnistuu erityisesti mainostamalla liittoa erinäisissä opiskeluun ja opiskelijoihin liittyvissä 

tapahtumissa.  Historian opiskelijoiden liitto ry olisi myös hyvä saada mukaan erityisesti työelämään 

ja alumniaiheisiin tapahtumiin. Näin olisi mahdollista tuoda esiin laajempaa työelämäosaamista ja 

laajentaa perspektiiviä myös siihen, minkälaisia työmahdollisuuksia muualla Suomessa on, koska 

liittoon kuuluu opiskelijoita ja alumneja ympäri Suomea.  

 

 

5. Työelämä- ja alumnitoiminta 

5.1. Työelämä- ja alumnitoiminta 

 

Vuonna 2020 työelämä- ja alumnivastaavuus on jaettu ensimmäiselle vastaavalle Tuuli Karhuselle ja 

toiselle vastaavalle Aino Ikävalkolle. Vastaavien tehtäviin kuuluu työelämätapahtumien 

järjestäminen, työelämäasioista, työharjoitteluista ja työtarjouksista tiedottaminen ja yhteistyö niin 

valtiotieteellisen tiedekunnan kuin alan järjestöjen kanssa. Toimintamme on suunnattu ennen kaikkea 

poliittisen historian pääaineopiskelijoille, mutta myös muille yhteiskunnallisen muutoksen 

opiskelijoille ja laajemmin valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Vuonna 2020 otamme 

toiminnassa huomioon myös järjestömme 55. juhlavuoden lisäämällä työelämätapahtumien 

näkyvyyttä ja tiivistämällä yhteistyötä alumnien kanssa. 

 

Vuonna 2020 Polho ry:n työelämätoiminta tulee keskittymään vierailuiden järjestämiseen 

jäsenistömme potentiaalisille työllistäjille niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorillekin. 
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Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monipuolisia vierailukohteita, sillä jäsenistömme 

työllistyy urallaan hyvinkin vaihteleviin tehtäviin. Vierailukohteiden painopiste tulee pysymään 

poliittisen historian opiskelijoiden kannalta merkityksellisissä kohteissa, mutta haluamme myös 

tarjota koko valtiotieteellisen tiedekunnan kannalta mielenkiintoisia tapahtumia. Tapahtumia 

tulemme järjestämään itsenäisesti, mutta merkittävissä määrin myös yhteistyössä muiden kanssa. 

Pyrimme erityisesti ottamaan jäsenistömme mielipiteet huomioon ja keräämän heidän toiveitaan 

tapahtumista ja vierailuiden kohteista, jotta työelämätapahtumat olisivat mahdollisimman 

mielekkäitä. 

 

Yhteistyötämme työelämätapahtumien järjestämisessä jatkamme sekä vanhojen 

yhteistyökumppaneidemme kanssa, mutta pyrimme etsimään myös uusia tahoja. Myös tämän avulla 

pyrimme tarjoamaan jäsenistöllemme mahdollisimman monipuolisia ja erilaisia työelämävierailuja 

ja -tapahtumia sekä kattavamman kuvan työllisyysmahdollisuuksista. Tapahtumia tulemme 

järjestämään perinteisesti lähimpien järjestökumppaniemme Taso ry:n ja VOO ry:n kanssa, sekä 

muiden yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman järjestöjen ja Kannunvalajat ry:n kanssa. 

Olemme suunnitelleet laajentavamme tapahtumien järjestämisen yhteistyötä myös muihin 

ainejärjestöihin, kuten kansantaloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö KTTO:n tai 

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoihin. Opiskelijajärjestöjen lisäksi työelämävastaavat jatkavat 

tiivistä yhteydenpitoa alumneihin ja yhteiskunta-alan muihin järjestöihin. Yhteiskuntahistorian 

alumnit Yhistys ry:n kanssa tehtävän alumniyhteistyön tarkoituksena on auttaa jäsenistöämme 

verkostoitumaan alumnien kanssa, ja näin luomaan suhteita työnantajiin tai laajentamaan jäsentemme 

tietoisuutta erilaisista uramahdollisuuksista. Tärkeitä kumppaneitamme tulevat myös olemaan alan 

etujärjestö Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ry ja sen alajaosto SYY ry, joiden kanssa 

tulemme järjestämään jäsenistöllemme niin ekskursioita kuin työnhakuaiheisia työpajoja. Etenkin 

näiden järjestöjen kanssa tavoitteenamme on tehdä juhlavuoteen liittyvää yhteistyötä, mikä 

konkreettisesti voi tarkoittaa niin viihteellistä kuin työelämäpainotteista tapahtumaa. 

 

Tänäkin vuonna työelämätoiminta tulee olemaan merkittävässä roolissa Polho ry:n toiminnassa. 

Vuosijuhlavuoden kunniaksi pyrimme tarjoamaan jäsenistöllemme entistä monipuolisempia 

tapahtumia aina paneelikeskusteluista yritysvierailuihimme. Aikomuksena on lisätä tapahtumia 

alumnijärjestö Yhistyksen kanssa tarjoamalla rentoja illanviettoja, tietovisoja ja 

keskustelutilaisuuksia. Pyrimme huomioimaan tapahtumissamme myös nykyiset työelämän haasteet. 

Tämän vuoksi suunnitteilla on järjestää erilaisia workshopeja ja tarjota jäsenistöllemme 
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mahdollisuuksia kehittyä työnhakijana. Kiireisen syksyn myötä tulemme painottamaan 

työelämätapahtumiamme jossain määrin keväälle, mutta tapahtumien määrä tulee pysymään 

aiempien vuosien tasolla. 

 

 

6. Polho ry kansainvälisellä kentällä 

6.1. Kansainvälisyys 

 

Polho ry:n kansainvälisyysvastaavana toimii vuonna 2020 Helena Kilpeläinen. Kansainvälisessä 

toiminnassa Polho ry jatkaa kansainvälisten opiskelijoiden integroimista osaksi toimintaa ja yhteistyö 

kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kanssa on edelleen merkittävä osa tavoitettamme vaihto-

opiskelijoiden tavoittamisessa. Pyrimme lisäämään järjestömme näkyvyyttä järjestämällä tapahtumia 

sekä Organization of International Social Scientists CISSI:n että International Students of History 

Association Helsinki- opiskelijajärjestön eli ISHA Helsingin kanssa. Tavoitteena on myös tiedottaa 

näiden järjestöjen avoimista tapahtumista Polho ry:n omalle jäsenistölle. Viestintä on tärkeässä 

asemassa uusien kansainvälisten ystävien ja opiskelijoiden tavoittamiseksi. 

 

Polho ry:n kansainvälisessä toiminnassa pidetään aiempien vuosien mukaan perinteikkäät kevät- ja 

syysmatkat, yhteistyössä Taso ry:n kanssa. Matkojen kohteiden valinnassa otetaan huomioon niiden 

historiallinen ja kulttuurillinen arvo, sekä jäsenistön ilmaisemat toiveet. Ympäristökysymykset 

tullaan edelleen pitämään pinnalla järjestön arvojen mukaisesti matkaa suunnitellessa ja 

matkustettaessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi tiedottamalla ympäristöystävällisemmästä vaihtoehdosta 

lentomatkustamiselle. 

 

6.2.  ISHA 

 

Polho ry:n ISHA-vastaavana toimii vuonna 2020 Helena Kilpeläinen. Yhteistyö Polho ry:n ja 

International Students of History Association Helsinki -opiskelijajärjestön ISHA Helsingin kanssa 

jatkuu tiiviinä myös vuonna 2020. Perinteisesti Polho ry:n ja ISHA:n väliseen toimintaan kuuluvat 

muun muassa yhteisten tapahtumien järjestäminen sekä kansainvälisen historianopiskelijoiden 

saaminen mukaan osaksi toimintaa. Näitä perinteitä tullaan ylläpitämään myös vuonna 2020. ISHA:n 

tapahtumista ilmoitetaan jäsenistöllemme eri viestintäkanavien välityksellä sosiaalisessa mediassa. 

Ensi vuoden tapahtumia, joissa Polho ry on alustavasti mukana, ovat esimerkiksi mahdolliset 
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elokuvaillat sekä ISHA:n vuosijuhla. Polho ry:n edustaja tulee myös osallistumaan ISHA:n 

vuosijuhlien, sekä seuraavana vuonna järjestettävän seminaarin järjestelyihin. 

 

 

7. Ympäristöystävällisyys osana yhdistystä 

7.1. Ympäristön huomioiminen toiminnassa 

 

Vuonna 2020 Polho ry:n ympäristövastaavana toimii Markus Patomo. Järjestön toimintaa ohjaaviin 

periaatteisiin tulee sisältymään jatkossakin ympäristöystävällisyyden huomiointi sekä ekologisuuden 

varmistaminen ja ympäristön siisteydestä huolenpitäminen. Ympäristövastaavan tehtävänä on 

huolehtia kestävän kehityksen näkökulman huomioimisesta kaikessa Polho ry:n järjestämässä 

toiminnassa ja kannustaa jäseniä ympäristöystävällisiin valintoihin. Lisäksi ympäristövastaava tulee 

osallistumaan HYY:n sekä Kannunvalajien järjestämiin ympäristövaliokunnan ja 

ympäristövastaavien kokouksiin. 

 

Vuosi 2020 on Polho ry:n juhlavuosi. Ympäristöystävällisyys tulee täten huomioida myös 

vuosijuhlien järjestelyissä. Polho ry tulee aikaisempien vuosien tapaan pitämään huolen 

ympäristöystävällisistä valinnoista tapahtumia järjestettäessä. Sitsitarjoilut toteutamme 

edellisvuoden tapaan vegaanisina ja pyrimme minimoimaan ruokahävikin. Tapahtumissa Polho ry 

huolehtii asianmukaisesta kierrätyksestä ja tarjoamme ilmastoystävällistä ruokaa. Suosimme 

mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja, sesongissa olevia raaka- kauppojen hävikkiruokaa, tai 

hävikkiruokapalveluja tapahtumien tarjoilua suunnitellessa. Vuoden 2019 Itsarisillis oli oiva 

esimerkki tällaisesta toiminnasta. Ruokahävikin ennaltaehkäisy ja ehkäisy otetaan huomioon tarjoilua 

suunnitellessa ja toteuttaessa.   

 

Kertakäyttöisiä koristeita tullaan välttämään jatkossakin ja kertakäyttöastioiden käyttö pyritään 

pitämään mahdollisimman vähäisenä. Polho ry:n omasta kierrätyksestä huolehtimisen lisäksi 

jäsenistölle tarjotaan hyvät mahdollisuudet jätteiden lajitteluun tapahtumissa, ja 

lajittelumahdollisuuksista tiedotetaan tapahtumissa.  Otamme toiminnassamme myös huomioon 

liikenteen ympäristövaikutukset, ja Polho ry:n järjestämien matkojen yhteydessä tiedotetaan 

ympäristöystävällisistä matkustusvaihtoehdoista. Vaihtoehtoiset matkustusmahdollisuudet otetaan 

huomioon myös matkakohteita valikoidessa. Suunnitteilla on myös ekskursio Nuuksion 

luonnonpuistoon, sillä se on aikaisempina vuosina havaittu hyväksi kohteeksi. 
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8. Virkistystoiminta 

8.1. Kulttuuri 

 

Vuoden 2020 Polho ry:n kulttuurivastaavana toimii Susanne Sipinen. Kulttuurivastaavan tehtävään 

kuuluu erilaisten kulttuuripainotteisten tapahtumien ideointi ja järjestäminen. Tarkoituksena on luoda 

yhteisöllisyyttä ja vastapainoa poliittisen historian opiskelijoiden kiireiseen arkeen. 

Kulttuurivastaavan tehtävänä on kehittää tapahtumia monipuolistamalla ja elvyttämällä erilaisia 

perinteitä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat järjestöyhteistyön vahvistaminen, Polho ry:n kirjastosta 

huolehtiminen sekä perinteisten kevät- ja syysmatkojen järjestäminen yhdessä 

kansainvälisyysvastaavan ja Taso ry:n kanssa. Koska kulttuuritapahtumat ovat yleensä 

alkoholittomia, tarjoavat ne hyvän vaihtoehdon alkoholipainotteisille juhlille ja näin ollen 

monipuolistavat virkistystapahtumia.  

 

Kulttuuritoiminta on merkittävää Polho ry:n jäsenistön sekä eri ainejärjestöjen välisen yhteishengen 

kehittämisen kannalta. Toiminnassa painotetaan ennen kaikkea osallistumisen matalaa kynnystä. 

Tapahtumat voivat parhaimmillaan tarjota osallistujille uusia sosiaalisia kontakteja tai vahvempia 

verkostoja myös ainerajojen yli. Tapahtumat ovat ensisijaisesti poliittisen historian opiskelijoille, 

mutta tilanteen salliessa avoimia koko tiedekunnalle. Vuonna 2020 Polho ry pyrkii ottamaan astetta 

tehokkaammin huomioon myös kulttuuritapahtumista tiedottamisen. Pyrkimyksenä on tavoittaa yhä 

suurempi joukko kulttuuritapahtumista kiinnostuneita opiskelijoita. Polho ry toivoo lisäksi 

osallistujien olevan monipuolisesti eri vuosikursseilta.  

 

Polho ry:n kulttuuritoiminnan merkittävä tavoite on tehdä tapahtumista sellaisia, että tapahtumiin 

olisi mahdollisimman vaivatonta osallistua erilaisista lähtökohdista riippumatta. Tätä tukee muun 

muassa tapahtumien edullisuus. Polho ry on suunnitellut erilaisia museoekskursioita ajoittuen 

Helsingin museoiden ilmaispäiviin, jotka järjestetään usein joka kuukauden viimeisellä viikolla. 

Kyseisiä ekskursioita voisi myös säiden armolla yhdistää museoiden lähistölle järjestettävään 

yhteiseen piknikiin muiden ainejärjestöjen jäsenten kanssa. Tämän voisi tapahtua jo aiemmin 

järjestetyn Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden kulttuuribrunssin tavoin. Kulttuuritoiminta pyrkii 

lisäämään myös erilaisia teatteri-, baletti- ja oopperaekskursioita, mikäli näiden hintaluokka 

katsotaan kohtuulliseksi. Polho ry järjestää jälleen helmikuun lopulla perinteisen yhteislähdön 

Valtiotieteellisen tiedekunnan speksiin.  
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Polho ry:n kulttuuritoiminta pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eri yhteiskunnallisen muutoksen 

ainejärjestöjen kanssa. Tähän kuuluvat muun muassa perinteikkäät kevät- ja syysmatkat yhdessä Taso 

ry:n kanssa. Lisäksi aikeena on elvyttää aiemmin Taso ry:n kanssa järjestetyn Kino Umbran toimintaa 

yhä aktiivisemmaksi. Kino Umbra järjestetään muutaman kerran vuoden aikana, ja sen pyrkimyksenä 

on tarjota rentoa ajanvietettä yhdessä uusien ystävien ja kiehtovien, usein klassikkoelokuvien parissa. 

Vuonna 2020 on tarkoitus lisätä kulttuuriyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 

 

8.2.  Urheilu  

 

Polho ry:n urheiluvastaavana vuonna 2020 toimii Markus Patomo. Urheiluvastaavan toimintaan 

kuuluu urheilutoiminnan kehittäminen, jatkuvuuden takaaminen sekä Yhmun urheiluvuoron 

koordinointi yhdessä muiden ainejärjestöjen urheiluvastaavien kanssa. Polho ry:n 55-vuosijuhlien 

kunniaksi harkitaan järjestön perinteitä, poliittista historiaa, tai muuta sopivaa tematiikkaa ilmentävän 

urheilutapahtuman järjestämistä. 

 

Urheiluvuoron kehittämistä tulee jatkaa viime vuoden tapaan monipuolisemmaksi, jotta kaikille 

opiskelijoille löytyisi mieluisia lajeja, joihin osallistua. Tämän lisäksi tullaan keskittymään siihen, 

että kaikilla opiskelijoilla on helppo ja mukava osallistua urheilutapahtumiin. Urheilutapahtumien 

inklusiivisuutta voidaan edistää esimerkiksi pitämällä suurin osa tapahtumista ilmaisena tai 

mahdollisimman edullisena ja pitämällä yllä matalan osallistumiskynnyksen ilmapiiriä.  Polho ry 

pyrkii myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa tarjoamaan eri vuodenaikoihin soveltuvia 

urheilulajeja. Perinteisesti on pelattu pesäpalloa, tätä tullaan jatkamaan myös vuonna 2020. Polho 

ry:n tavoite on myös olla mukana aktiivisesti kaikessa valtiotieteellisen tiedekunnan 

urheilutoiminnassa. Lisäksi selvitämme yhteistyömahdollisuuksia Helsingin yliopiston 

urheiluseurojen kanssa, ja ekskursiomahdollisuuksia muihinkin urheiluseuroihin tarjolla olevien 

lajien monipuolistamiseksi. Polho ry jatkaa Real Torspon tukemista edellisvuosien tavoin. 

 

8.3. Hallituksen hyvinvointi 

 

Vuoden 2020 Polho ry:n hallituksen virkistysvastaavana toimii Susanne Sipinen. Virkistysvastaavan 

tehtävä on merkittävä etenkin yhteisöllisyyden luomisen — niin Polho ry:n hallituksen kuin 

laajemminkin sen jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden — osalta. Vuoden 2020 

virkistäytymistoiminta pyrkii säilyttämään Polho ry:lle perinteikkäitä tapahtumia, joihin järjestön 
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jäsenet sekä muut poliittisesta historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Toiminnan tavoitteena on 

monipuolistaa erilaisia tapahtumia ja panostaa näiden laatuun. 

 

Polho ry:n vuoden 2020 hallituksen jaksamisesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää 

vuosijuhlavuonna. Hallituksen yhteishengestä ja jaksamisesta on pidettävä huolta, sillä tämän avulla 

nostatettu motivaatio ja innostus heijastuu laajemminkin Polho ry:n toimintaan. Merkittävää ovatkin 

Polho ry:n virallisten tapahtumien ohella järjestettävät hallituksen virkistäytymiset, jotka luovat 

tasapainoa hallituksen muutoin kiireiseen arkeen.  

 

Vuoden 2020 hallituksen virkistysvastaavan tehtäviin kuuluu virkistäytymistapahtumien luova 

ideointi ja järjestäminen. Hallituksen virkistäytyminen voi olla ruoanlaittoa yhdessä, erilaisissa 

tapahtumissa vierailua, ulkoilua tai rentoa illanviettoa yhdessä. Hallituskohtaisessa 

virkistäytymistoiminnassa on tärkeää huomioida hallituslaisten esittämiä toiveita ja 

parannusehdotuksia. Virkistysvastaavan tavoitteena on ylläpitää hallituksen säännöllisten 

virkistäytymistapahtumien toteutumista läpi vuoden.  

 

Polho ry:n hallitus painottaa virkistystoiminnassaan lisäksi erilaisten verkostojen ja 

yhteistyösuhteiden vahvistamista. Järjestö tulee olemaan perinteisesti läheisessä yhteistyössä myös 

vuoden 2020 toiminnassaan muiden Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmien järjestöjen, 

Kumous ry:n, Taso ry:n, Keho ry:n sekä Mana ry:n kanssa, järjestäen yhteisiä virkistystapahtumia 

koko koulutusohjelman jäsenistölle.  

 

9. Yhdenvertaisuus  

9.1. Yhdenvertaisuus yhdistyksessä ja yhdistyksen tapahtumissa  

Vuonna 2020 yhdenvertaisuusvastaavana toimii Emilia Henttunen. Yhdenvertaisuusvastaavan 

tärkeimpiä tehtäviä on keskustelun herättäminen hallituksen sisällä, jäsenistön keskuudessa sekä 

mahdollisten epäkohtien nostaminen puheenaiheeksi. Huomioimme yhdenvertaisuuden kaikessa 

toiminnassamme sekä tuomme esiin kielteisen linjamme koskien syrjintää, kiusaamista, ahdistelua 

tai muuta vastaavanlaista ongelmallista käytöstä. Toiminnallamme pyrimme luomaan avoimemman 

ja kaikki huomioon ottavan ilmapiirin.  
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Yhdenvertaisuustoiminta on vakiintunut Polho ry:n käytäntöihin pysyvästi. Pyrimme kuitenkin 

vuonna 2020 luomaan Polho ry:n toiminnasta yhä turvallisemman ja helpommin lähestyttävän, sekä 

madaltamaan kynnystä osallistua tapahtumiin yksin. Polho ry noudattaa kaikissa tapahtumissa 

Kannunvalajien turvallisen tilan periaatteita nimeämällä turvahenkilön jokaiseen 

virkistystapahtumaamme sekä julkaisemalla tapahtumakutsuissa yhdenvertaisuusvastaavan 

yhteystiedot, jotta yhteydenotto olisi mahdollisimman vaivatonta. Tapahtumakutsut ja -kuvaukset 

julkaistaan myös aina vähintään suomeksi ja englanniksi. Polho ry pyrkii huolehtimaan vieraiden 

yleisestä viihtyvyydestä tapahtumissamme luomalla positiivisen ilmapiirin. Polho ry tulee 

järjestämään myös alkoholittomia tapahtumia ja järjestää tapahtumat mahdollisuuksien mukaan 

esteettömissä tiloissa.  

Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii ongelmatilannelomakkeen ylläpidosta. Lomakkeen 

käsittelyoikeudet kuuluvat vain yhdenvertaisuusvastaavalle ja siihen on mahdollista vastata 

anonyymisti. Pyrimme luomaan lomakkeesta yhä helpommin lähestyttävän ja madaltamaan 

jäsenistön kynnystä ottaa yhteyttä hallitukseen vaikeissakin kysymyksissä. Lomake on siirretty Polho 

ry:n nettisivuilla kohtaan ”Yhdistys” ja ”Hallitus”, josta se on löydettävissä helposti. Polho ry näkee 

tärkeäksi, että jäsenistöllämme on mahdollisuus ottaa hallitukseen yhteyttä ongelmallisten tilanteiden 

sattuessa ja katsommekin lomakkeen lisänneen avoimuutta ja turvallisuutta.  

Polho ry:n yhdenvertaisuusvastaava tekee tänäkin vuonna yhteistyötä muiden järjestöjen 

yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Osallistumme Kannunparantajien toimintaan, jossa 

valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöjen yhdenvertaisuus- ja ympäristövastaavien on mahdollista 

ideoida yhdessä tiedekunnan toimintaa ja järjestöjen periaatteita. Polho ry jatkaa myös yhteistyötään 

HYY:n kanssa osallistumalla HYY:n järjestämiin yhdenvertaisuusvastaavien tapahtumiin ja ideointi-

iltoihin. Yhteistyöllä muiden järjestöjen kanssa varmistetaan monipuolinen keskustelu ja -näkökulma 

yhdenvertaisuusasioihin liittyen. Lisäksi Polho ry sitoutuu noudattamaan Helsingin yliopiston tasa-

arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.  

 

10. Ainejärjestölehti Poleemi 

10.1. Palkittu Poleemi osana Polho ry:tä 

 

Pestinhaltijana toimii vuonna 2020 Aino Ikävalko. Poleemi-vastaavan pesti on nimitetty vuonna 2020 

juhlavuoden kunniaksi. Poleemi-vastaava toimii yhteyshenkilönä ainejärjestölehtemme Poleemin ja 
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Polhon hallituksen välillä. Poleemi-vastaavan avulla pyrimme integroimaan Poleemin tiiviimmin 

Polho ry:n toimintaan ja tuomaan lehteä lähemmäs jäsenistölle. Poleemi-vastaava huolehtii siitä, että 

jokaisessa lehdessä on hallituksen kuulumiset -osio. Tämän kautta pyrimme tuomaan Polho ry:n 

hallitusta lähemmäs jäsenistöä ja tutustuttamaan jäsenistöä enemmän toimintaamme, takaamalla 

myös toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden. Lisäksi Poleemi-vastaavan tehtävänä on aktivoida 

Poleemin nettisivuja. Vuosijuhlavuoden kunniaksi aiomme tuoda esiin Polho ry:n historiaa ja 

julkaisemaan aiempien vuosien Poleemi-kirjoituksia. Ideana on myös tiivistää yhteistyötä entisiin 

jäseniimme sekä aktiivisiin järjestötoimijoihin ja saada heidän näkemyksiään Polho ry:stä ja 

Poleemista lehteen. 

 

Vuosijuhlavuonna Poleemin näkyvyyttä ja laatua pyritään entisestään lisäämään. Lehden kolmanteen 

numeroon on suunnitteilla erillinen vuosijuhlaosio. Tässä pyrimme esittelemään Polho ry:n historiaa 

vuosien varrelta sekä haastattelemaan entisiä polholaisia ja poliittisen historian professoreja. 

Poleemi-vastaava pyrkii tuomaan vuosijuhlaosioon mukaan Polho ry: vuoden 2020 hallituksen ja 

tuomaan hallituksen ääntä mukaan lehteen. Poleemi-vastaavan tehtävänä on myös vuoden aikana 

kartoittaa mahdollisia sponsorivaihtoehtoja lehdelle. Tässä vastaava toimii yhteistyössä 

taloudenhoitajan kanssa. 

 


