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Hallituksen jäsenet 2020 
 
 

Puheenjohtaja: Elisa Perälä  

Varapuheenjohtaja: Veronika Konnos  

Taloudenhoitaja: Taru Tohka 

Sihteeri ja opintovastaava: Aurora Moilanen 

1. Viestintävastaava ja HOL-vastaava: Annika Belov 

2. Viestintävastaava ja suhdevastaava: Unna Löppönen 

Ympäristö- ja kansainvälisyysvastaava, 2. sihteeri: Anri Liikamaa  

Kulttuuri-, tapahtuma ja yhdenvertaisuusvastaava: Emma Sahi 

Tapahtuma- ja työelämävastaava: Emma-Reeta Käsmä  

Työelämä-, alumni- ja virkistysvastaava: Ella Hako 
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Tapahtumat 2020 
 
30.1. Yhmun kaudenavajaiset (50 osallistujaa) 

3.2. Yhiksen vaihtopaneeli (15 osallistujaa) 

10.2. Kino Umbra (13 osallistujaa) 

18.2. Yhiksen yhteislähtö Valtsikan speksiin (24 osallistujaa) 

27.2. Yhmun opintosuuntapaneeli (25 osallistujaa) 

3.3.-7.3. Yhiksen kevätmatka Kiovaan (26 osallistujaa) 

12.3.-13.3. Kylttipaja ja Valtsikan järjestöjen yhteislähtö ilmastomarssiin (peruttiin) 

13.3.-15.3. HOL-seminaari Jyväskylässä (peruttiin) 

25.3. Ekskursio elokuvataiteen museoon Polhon kanssa (peruttiin) 

28.3. Hallitusten välinen konferenssi (peruttiin) 

4.4. Yhiksen kevätsitsit (peruttiin) 

15.4. Yhiksen yhteislähtö Hesarin approille (peruttiin) 

27.4. Yhmun prepreprevappu (peruttiin) 

27.8. Yhmun fuksit <3 vanhat (50 osallistujaa) 

10.9. Yhmun fuksiaiset (rastilla kävi 50 osallistujaa) 

11.9. Kannun fuksisuunnistus (rastilla kävi 130 osallistujaa) 

13.9. Yhmun pridepiknik (20 osallistujaa) 

15.10. Yhiksen harkkapaneeli Zoomissa (40 osallistujaa) 

19.10.-23.10. Yhiksen syysmatka Suomi-edition! (peruttiin) 

28.10. Yhmun järjestöinfo Zoomissa (40 osallistujaa) 

29.10. Uusien pääaineopiskelijoiden hengailu Zoomissa (8 osallistujaa) 

30.10. Yhmun merkkimarkkinat (30 osallistujaa) 

1.11. Tason ja Polhon ruskaretki Nuuksioon (8 osallistujaa) 

2.11. Dokkariklubi (6 osallistujaa) 

2.11.-3.11. Yhiksen jenkkivaalivalvojaiset Discordissa (20 osallistujaa) ja Zoomissa (10 

osallistujaa) 

6.11. Tason ja Manan etäkahvihengailu Zoomissa (10 osallistujaa) 

9.11. Etäekskursio sisäministeriöön (25 osallistujaa) 

10.12. Dokkariklubi (6 osallistujaa) 

14.12. Pikkujoulut henkilökunnan kanssa (26 osallistujaa) 

16.12. Alumnipaneeli (31 osallistujaa)  
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Toimintaa ohjaavat periaatteet 
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Järjestön toiminta ja 
päätöksenteko on avointa 
ja perustuu siihen, että 
talous- ja sosiaalihistorian 
opiskelijoilla ja myös 
yhteiskunnallisen 
muutoksen opiskelijoilla 
on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen. 

Hallituksen kokoukset ovat 
avoimia. Kokouskutsut 
hallituksen kokouksiin 
lähetetään lähtökohtaisesti 
kaksi viikkoa aiemmin, jotta 
halukkaat pystyvät 
osallistumaan kokoukseen 
ja tutustumaan 
kokouksessa käsiteltäviin 
asioihin. Pöytäkirja 
julkaistaan samaan tapaan 
tapahtuman jälkeen 
jäsenistön tarkasteltavaksi. 

 

 

 

 

 

Lähetetään kokouskutsu 
sähköpostitse yhmu-listalle, 
jolloin myös muutkin 
koulutuskokonaisuuden 
opiskelijat saavat 
mahdollisuuden osallistua 
kokoukseen. 

 

Yhteiskunnallisen 
muutoksen 
koulutusohjelman piirissä 
toimivien aine- ja 
opiskelijajärjestöjen eli 
Kumous ry:n, Taso ry:n, 
Polho ry:n, Mana ry:n ja 
Keho ry:n puheenjohtajat 
kokoustavat säännöllisesti 
vuoden aikana. 
Kokouksista lähetetään 
kokouskutsu ja esityslista 
etukäteen 
sähköpostilistalle. 
Kokouksen pöytäkirja 

 
Toteutunut. Taso ry kokousti 
vuonna 2020 yhteensä 
yhdeksän kertaa. Kaikki 
fyysisesti pidetyt kokoukset 
olivat avoimia jäsenistölle ilman 
ennakkoilmoittautumista. 
Hallituksen kokoukset jouduttiin 
covid-19 pandemian takia 
maaliskuusta alkaen pitämään 
lähtökohtaisesti etänä. 
Tarjosimme aina jäsenistölle 
mahdollisuuden osallistua 
kokouksiin kokouskutsun 
yhteydessä. Halukkaille taattiin 
pääsy kokoukseen lähettämällä 
heille kokouslinkki. 
Kokouskutsut lähetettiin 
pääsääntöisesti 2 viikkoa ennen 
kokousta. Pöytäkirjat julkaistiin 
muutaman päivän sisällä 
kokouksesta sähköpostilistalla. 
 
 
 
Toteutunut. Kokouskutsut ja 
pöytäkirjat jaettiin aina yhmu-
listan välityksellä jäsenistön 
tarkasteltaviksi. Kutsulinkki 
etäkokouksiin välitettiin 
halukkaille. 
 
 
 
Toteutunut osin. Yhmun 
puheenjohtajisto kokousti 
vuoden aikana useamman 
kerran. Covid-19 pandemian 
takia valtaosa suunnitelluista 
yhteistapahtumista piti perua, 
jonka takia kokouksiakin oli 
hieman harvemmin. 
Kokouksissa vaihdettiin 
puheenjohtajan ja sihteerin 
vuoroja vuorotellen. 
Kokouskutsut ja pöytäkirjat 
julkistettiin yhmu-listalle 
kokousten jälkeen.  
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julkaistaan samoin 
kokouksen jälkeen. 

Yhdistyksen toimintaa 
ohjaavat asiakirjat 
julkaistaan 
sähköpostilistalla sen 
jälkeen, kun ne on 
hyväksytty yhdistyksen 
kokouksessa. 

 

Kokoukset ovat avoimia. 

 

 

 

 

 

 

Toteutetaan vuoden aikana 
jäsenistölle kyselyjä, jotta 
voidaan huomioida heidän 
toiveensa. 

 

 

 
 

 
 
 
Toteutunut. Kaikki Taso ry:n 
toimintaa ohjaavat asiakirjat 
(budjetti ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2020) ja muut 
hyväksytyt asiakirjat julkaistiin 
sähköpostilistalla niiden 
hyväksymisen jälkeen.  
 
 
 
Toteutunut. Sekä Tason 
yhdistyksen kokoukset, että 
hallituksen kokoukset ovat 
olleet vuonna 2020 avoimia 
kaikille. Kokoukset järjestettiin 
vuonna 2020 pääosin etänä ja 
halukkaille osallistujille on jaettu 
osallistumislinkki etäkokouksiin. 
Etänä kokoustaminen on ollut 
myös yhdenvertaisempaa ja 
saavutettavaa.   
 
 
Toteutunut vain osittain. 
Koronan takia peruttujen 
tapahtumien takia emme ole 
tänä vuonna pystyneet 
tarjoamaan niin paljoa toimintaa 
jäsenistölle kuin aiempina 
vuosina ja esimerkiksi 
tapahtumiin liittyvät kyselyt ovat 
jääneet vuonna 2020 vähäiseen 
rooliin. Tason yleinen 
palautelomake kuitenkin on 
löytynyt uudistetuilta 
verkkosivuilta lähes koko 
vuoden läpi. Lomakkeen avulla 
on jäsenistölle tarjottu 
mahdollisuus vaikuttaa Tason 
toimintaan. Olemme lisäksi 
toteuttaneet kyselyn koskien 
kotimaahan sijoittunutta 
syysmatkaa, jolloin 
tiedustelimme jäsenistön 
kiinnostusta ja mielipiteitä 
kotimaan matkustamisesta ja 
koronatilanteesta. Opintoja ja 
niiden sujuvuutta kartoittava 
opintokysely julkaistiin 
joulukuussa. 
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Järjestön toiminta pyrkii 
yhdenvertaisuuteen. 
Kaikkien järjestön 
tapahtumiin osallistuvien 
tulisi tuntea itsensä 
turvalliseksi ja 
tervetulleeksi. 

Toimintaa ohjaa vuonna 
2019 hyväksytty 
Valtiotieteellisen 
tiedekunnan yhteinen 
yhdenvertaisuussuunnitelm
a. 

 

Tapahtumissa noudatetaan 
Kannunvalajien 
Turvallisemman tilan 
ohjesääntöjä. Julkaistaan 
Turvallisemman tilan 
ohjesäännöt aina 
tapahtumakutsujen 
yhteydessä. 

 

Yhdenvertaisuus otetaan 
huomioon tapahtumien 
suunnittelussa, kuten 
vuonna 2019. 
Esteellisyyskysymykset 
pyritään ottamaan 
huomioon tapahtumien 
sijainteja suunnitellessa. 
Pyritään 
yhdenvertaisuuteen myös 
kirjoittamalla esimerkiksi 
tapahtumakuvaukset myös 
englanniksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toteutunut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestetyissä tapahtumissa 
mainitut tavoitteet ovat 
toteutuneet. Kuvaukset on 
julkaistu englanniksi, 
ongelmatilannelomake on ollut 
saatavilla ja siitä on myös 
pyritty viestimään aktiivisesti.  
 
 
 
 
Toteutunut pandemian 
sallimissa rajoissa. Ehdimme 
pitää alkuvuodesta muutaman 
tapahtuman tiloissa, jotka ovat 
olleet esteellisiä (Kuppala). 
Näitä perinteisiä tapahtumia ei 
ole voitu järjestää 
tarkoituksenomaisessa 
laajuudessa, mutta 
yhdenvertaisuus on pyritty 
ottamaan huomioon ja 
esteellisyydestä on 
mahdollisissa tilanteissa myös 
tiedotettu ja tarjottu 
vaihtoehtoja: etätapahtumissa 
on pyritty huomioimaan, että 
kaikilla ei ole samoja 
etäyhteyksiä tai somekanavia, 
joten esimerkiksi 
vaalivalvojaisissa keskusteluun 
oli mahdollista osallistua 
zoomissa tai kännykän kautta 
discord-ryhmässä. Dokkariklubi 
taas esimerkiksi pyrki 
valitsemaan kaikkien saatavilla 
olevia dokumentteja, ja on tuotu 
esiin, että klubin tapaamisiin ja 
keskusteluun osallistuminen ei 
vaadi dokkarin katsomista, jos 
se ei ole mahdollista. 
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Ylläpidetään 
ongelmatilannelomaketta. 
Yksi hallituksen jäsenistä 
vastaa lomakkeesta ja 
seuraa sitä säännöllisesti. 
Ongelmatilannelomaketta 
mainostetaan tapahtumien 
yhteydessä, jotta tilanteen 
sattuessa on helpompaa 
toimia. Kaikki yhteydenotot 
käsitellään nopeasti ja 
luottamuksellisesti. 

 

Kannustetaan opiskelijoita 
raportoimaan matalalla 
kynnyksellä mahdollisesta 
epäasiallisesta käytöksestä 
sekä toiminnassa 
havaitsemistaan 
epäkohdista 
yhdenvertaisuuden 
suhteen. 

Kaikissa juhlatapahtumissa 
on huomioliivillinen 
turvallisuushenkilö, jolle 
osallistujat voivat 
raportoida mahdollisesta 
epäasiallisesta 
käytöksestä. 

 

 

Tapahtumissa pyritään 
tarkastamaan osallistujien 
opiskelijastatus. 

 

Taso ry:n toimintaa ohjaa 
ajatus tasa-arvosta ja 
järjestö omalla 
toiminnallaan pyrkii 
vaikuttamaan sen 
toteutumiseen. 

 

 

Toteutunut. 
Ongelmatilannelomaketta on 
seurattu säännöllisesti joka 
kokouksessa, myös silloin kun 
tapahtumia ei ole järjestetty. 
Lomaketta on mainostettu 
kaikissa tapahtumissa, joissa 
Taso on ollut mukana.  
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut. 
Ongelmatilannelomake on 
mainittu tapahtumakuvauksissa 
ja sen käyttämiseen on 
kannustettu, mikäli tarve on 
muodostunut. 
 
 
 
 
Tason omia juhlatapahtumia ei 
ole ollut, joten 
turvallisuushenkilölle ei ole ollut 
tarvetta. Tilanteen vaatiessa 
yhteisissä tapahtumissa 
turvallisuushenkilö on sovittu 
yhdessä muiden yhmun 
järjestöjen kanssa. 
 
 
 
Ei toteutunut. Tapahtumia, 
joissa tälle menettelylle olisi 
ollut tarve (esimerkiksi sitsit), ei 
ole järjestetty.  
 
 
Toteutunut. Taso on pyrkinyt 
ottamaan tasa-arvon  ja 
yhdenvertaisuuden huomioon 
myös korona-ajan tapahtumissa 
ja terveyskysymyksissä. Syksyn 
tapahtumissa - mm. fuksiaiset - 
Taso tarjosi kaikille osallistujille 
kasvomaskeja ja käsidesiä.  
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Haluamme, että kaikilla 
Taso ry:n jäsenillä olisi 
yhtäläinen mahdollisuus 
osallistua järjestön 
toimintaan huolimatta 
rahallisesta tilanteesta, 
äidinkielestä tai 
sosiaalisesta taustasta. 

 

 

 

Tulemme pitämään 
tapahtumien lippujen ja 
hinnat kohtuullisina ja 
mahdollisuuksien mukaan 
järjestämään 
ilmaistapahtumia. 

 

Käännetään 
tapahtumakuvaukset ja 
muuta viestintää myös 
englanniksi. 

Tapahtumat pyritään 
järjestämään esteettömissä 
paikoissa. 
Esteettömyyshuomioidaan 
tapahtumia suunnitellessa 
ja siitä tiedotetaan 
näkyvästi. 

 

Tarjotaan mahdollisuus 
kontaktoida 
yhdenvertaisuusvastaavaa 
esteettömyyteen liittyvissä 
asioissa. 

 

 

Kaikki hallituksen jäsenet 
osallistuvat Alina-
koulutukseen, jotta tilan 
käyttöön liittyvät 
turvallisuusasiat ovat 

Toteutunut. Suurin osa Tason 
tapahtumista on ollut 
ilmaistapahtumia, ja 
maksullisissa tapahtumissa 
Taso on tarjonnut jäsenilleen 
kohtuullisen hinnan, esimerkiksi 
speksin yhteislähdössä. 
Yhiksen kevätmatkaa varten 
etsittiin erilaisia ja erihintaisia 
matkustusmuotoja, ja 
matkakohteessa mainostettu 
sekä maksullisia että ilmaisia 
turistikohteita. 
 
 
Toteutunut osin. Valtaosa 
vuoden tapahtumista ovat olleet 
ilmaisia. Joukossa oli vain 
muutama maksullinen 
tapahtuma, kuten yhteislähtö 
Valtsikan speksiin ja 
kevätmatka.  
 
 
Toteutunut. 
 
 
 
Toteutunut osin, sillä monet 
tapahtumat ollaan pidetty 
etänä. Mahdollisesta 
esteettömyydestä/esteellisyyde
stä on tiedotettu ja 
yhdenvertaisuusvastaava on 
ollut tavoitettavissa kaikkien 
tapahtumien yhteydessä.  
 
 
 
Toteutunut. 
Tapahtumakuvauksissa 
yhdenvertaisuusvastaavan 
yhteystiedot ovat aina olleet 
näkyvillä, ja ohjattu 
esteellisyyskysymyksiä 
omaavia henkilöitä hänen 
puoleensa. 
 
Toteutunut osin. Osa 
hallituksen jäsenistä kävi Alina-
koulutuksen ennen koronaa. 
Peruttujen tapahtumien 
johdosta emme ole pystyneet 
järjestämään mitään 
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mahdollisimman monen 
ihmisen tiedossa. 

tapahtumia, joissa olisi käytetty 
Alina-salia.  

Järjestön toiminnassa 
otetaan huomioon 
ympäristöystävällisyys. 

Tapahtumien järjestämisen 
yhteydessä pyritään 
välttämään 
kertakäyttökulutusta, ja sen 
sijaan suositaan 
uusiokäyttöä 
mahdollisimman paljon. 

 

 

 

 

Kaikki jätteet kierrätetään 
asianmukaisesti tilojen 
sallimien 
kierrätysmahdollisuuksien 
puitteissa. 

 

 

 

Tapahtumissa tarjotaan 
kasvisruokaa ja vegaanista 
ruokaa. 

Ruokahävikkiä vältetään 
valmistamalla ruokaa 
mahdollisimman hyvin 
kysyntää vastaava määrä. 
Luodaan jäsenistölle myös 
mahdollisuuksia ottaa 
halutessaan tapahtumilta 
ylijäänyttä ruokaa 
mukaansa. 

 

Jos järjestön toiminta tai 
tapahtumat aiheuttavat 
merkittävää rasitusta 
ympäristölle (esimerkiksi 
lentäminen) järjestö 
mahdollistaa jäsenistölle 

 
Toteutunut koronapandemian 
ehdoilla. Vaikka 
koronavirustilanne on rajoittanut 
kertakäyttökulutuksen 
vähentämistä, sillä meidän on 
tullut varotoimenpiteinä 
leviämisen estämiseksi suosia 
kertakäyttöisiä aterimia ja 
esimerkiksi tarjota 
kertakäyttömaskeja 
tapahtumissa, ympäristö- 
näkökulmaa on otettu 
huomioon mahdollisimman 
hyvin tilanteen puitteissa. 
 
Toteutunut pääosin. Sikäli 
mikäli jätettä on syntynyt, 
olemme kierrättäneet sen tilojen 
puitteissa. Toisaalta 
ainejärjestömme 
keskimääräinen kulutus sekä 
jätteen tuotto on myös 
vähentynyt sen vuoksi, että 
fyysisiä tapahtumia on ollut 
tänä vuonna vähänlaisesti  
koronatilanteen takia.  
 
 
Ei toteutunut, sillä kaikki 
ruoanlaittoa vaatineet 
tapahtumat on pitänyt perua. 
Esimerkiksi sitsejä, joilla 
ruokahävikki olisi saattanut 
muodostua ratkaistavaksi 
ongelmaksi, ei ole päästy 
järjestämään. Olemme 
tarjonneet vegaanisia ja 
kasvispohjaisia naposteltavia ja 
makeisia niissä tapahtumissa, 
mitä on pystytty järjestämään.  
 
 
 
Toteutunut. Yhiksen 
kevätmatkalla, joka järjestettiin 
juuri ennen koronatilanteen 
eskaloitumista, osallistujille 
tarjottiin sekä etukäteen tietoa 
maata pitkin matkustamisesta 
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kompensoinnin, pyrkien 
näin vähentämään 
aiheuttamaansa haittaa. 

 

 

 

Pyritään järjestämään 
jäsenistölle myös 
ympäristöteemaista 
toimintaa; esimerkiksi 
ekskursioita ja 
paneelikeskusteluja muun 
muassa ympäristöaiheisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa 
yhteistyössä. 

 

Kiovaan sekä myöskin tarjottiin 
mahdollisuus matkustamisesta 
syntyneiden päästöjen 
kompensointiin. Osallistujia 
hyödynsi sekä päästöjen 
kompensointimahdollisuus, että 
maata pitkin matkustaminen 
 
 
 
Toteutunut osittain. 
Ympäristöhenkisyys on näkynyt 
myös tapahtumien teemoissa, 
kuten Tason ja Polhon 
ruskaretkessä Nuuksioon. 
Ajanpuutteen sekä osin myös 
koronatilanteen vuoksi tänä 
vuonna ei suunnittelusta 
huolimatta järjestetty 
jäsenistöllemme 
ympäristöteemaista 
paneelikeskustelua eikä 
ekskursioita. Sen sijaan 
pidimme ympäristö- teemaa 
esillä some-kanavillamme, joilla 
muun muassa osallistuimme 
Zero Waste Syyskuu-
somekampanjaan kuukauden 
aikana haasteiden mukaisesti. 
 
 
 

Toiminta perustuu 
pitkäjänteisyyteen ja 
pitkän aikavälin 
tavoitteisiin. 

Koulutetaan uudet toimijat 
vuoden lopuksi. 

 

 

 

 

Huomioidaan toimintaa 
suunnitellessa pitkäaikaiset 
tavoitteet, ja pyritään 
pitämään toiminta 
mahdollisimman 
kestävänä. 

 
Toteutunut osin. Uusi hallitus 
järjestäytyy vasta vuoden 2021 
puolella, joten jatkamme uusien 
hallituslaisten perehdytystä 
vielä tammikuussa. Osa uusista 
toimijoista (esimerkiksi 
puheenjohtaja) on perehdytetty 
vuoden 2020 puolella.  
 
 
Toteutunut. Olemme jo toista 
vuotta kerryttäneet vuoden 
2023 vuosijuhliatiliä.  
Lisäksi vuoden 2020 toimijat 
ovat laatineet kirjallisia 
asiakirjoja uusille toimijoille 
perehdytysmateriaaliksi.  
Näillä parannetaan yhteyttä 
uuden ja vanhan hallituksen 
välillä, sillä materiaalit auttavat 
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hahmottamaan sitä tilannetta, 
mihin vanha hallitus jäi vuoden 
lopussa. Uuden hallituksen on 
helpompi jatkaa halutessaan 
näissä samoissa jäljissä ja 
pitkän aikavälin tavoitteiden 
toteutuminen mahdollisesti 
helpottuu.  
 

Järjestön toiminta 
perustuu opiskelijoiden ja 
jäsenistön etuun. 

 

 

Edunvalvonta toimii 
järjestön toiminnan 
keskiössä vuonna 2020. 

 

Haastavissa tilanteissa 
tarjotaan ratkaisuja ja 
keskustelua eri 
vaihtoehdoista, pelkän 
ongelmien esille tuomisen 
sijaan. Pidetään kuitenkin 
aina mielessä 
opiskelijoiden etu. 
Välitetään eteenpäin myös 
positiiviset palautteet. 

 

Toteutunut. Edunvalvonta on 
vuonna 2020 ollut aktiivista, ja 
toiminnassa on keskitytty 
etenkin opiskelijoiden 
kokemusten seuraamiseen. 

Toteutunut. Ongelmatilanteissa 
asioihin on tartuttu aktiivisesti ja 
opiskelijoiden kysymyksiä on 
viety kurssiopettajille sekä 
oppiaineen henkilökunnalle.  

Lukukausipalautteiden 
yhteydessä henkilökunnalle on 
viety opiskelijoiden esittämiä 
toiveita ja positiivista palautetta 
kurssien sisällöstä ja 
opiskelukäytännöistä. Myös 
etäopintojen aikana 
henkilökunnalle on esitetty 
opiskelijoiden toiveita 
yhteistyössä muiden yhmu-
opintovastaavien kanssa. 
 

 
 
Talous  
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Taloudenhoito on 
suunnitelmallista, 
ajantasaista ja 
pitkäjänteistä. Koko 
hallitus on 
rahatilanteesta 
tietoinen. 
Taloudenhoidossa 
ensisijaisena 
tavoitteena on 

 
Talouden kirjanpitoa 
ylläpidetään aktiivisesti ja 
tulevat menot huomioidaan 
budjetissa. 
 
 
 
 

Vuoden lopussa taloudellinen 
tilanne on sellainen, että 

 
Toteutunut. Järjestön taloutta on 
hoidettu suunnitelmallisesti ja 
budjetin mukaan. 
Koronaviruksesta johtuen 
budjetin toteuttaminen ei täysin 
suunnitellusti ollut mahdollista, 
kun valtaosa tapahtumista jäi 
järjestämättä. 
 
Toteutunut. Järjestön 
taloudellinen tilanne vuoden 
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vakaus ja avoimuus. 

 

seuraava hallitus voi aloittaa 
toimintansa hyvistä 
lähtökohdista. 

 

Tulevien tapahtumien budjetit 
hyväksytään hallituksen 
kokouksissa. 

 

Yhdistyksen taloustilanne 
käydään läpi jokaisessa 
kokouksessa. Menneen 
kuukauden tiliotteet tuodaan 
kokoukseen hallituksen 
nähtäväksi. 

Toimintaa rahoitetaan HYYn 
järjestötuella, Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen 
avustuksella, sitsien 
osallistujamaksuilla sekä 
erilaisten oheistuotteiden 
(kuten laulukirjojen ja 
haalarimerkkien myynnillä). 

Isoimpia kulueriä ovat 
viikottaisen sisäliikuntavuoron 
rahoittaminen yhteiskunnallisen 
muutoksen koulutusohjelman 
opiskelijoille yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa (Mana, 
Keho, Polho, Kumous). Näiden 
kulujen lisäksi varoja käytetään 
esimerkiksi tapahtumien 
järjestämiseen. 

 

Taloudellinen tilanne 
huomioidaan tapahtumia 
suunnitellessa. Vuoden 2020 
toiminta seuraa alustavaa 
vuosibudjettia, joka keskittyy 
taloudellisen kokonaistilanteen 
huomioimiseen. 

lopussa mahdollistaa 
suunnitellun siirron 
vuosijuhlasäästötilille sekä 
pesämunan jättämisen vuotta 
2021 varten. 
 
Toteutunut. Taloudellinen tilanne 
ja menot on käsitelty jokaisessa 
kokouksessa, ja hankinnoista on 
päätetty kokouksissa. 
 
 
Toteutunut. Menneet tiliotteet ja 
muu kirjanpito on hallituksen 
nähtävillä pilvipalvelussa 
mahdollisimman reaaliaikaisena. 
 
 
 
Toteutunut osittain. 
Osallistujamaksujen 
puuttumisen koronatilanteen 
vuoksi toiminta on tukien ja 
avustusten lisäksi rahoitettu 
haalarimerkkimyynnillä. 
 
 
 
Toteutettu pääosin. 
Sisäliikuntavuorot ovat 
toteutuneet ja Taso on 
osallistunut tämän yhteisen 
sisäliikuntavuoron 
rahoittamiseen. Muita varoja on 
käytetty tapahtumien 
järjestämiseen niissä määrin, 
kun tapahtumia on ollut (etenkin 
alkuvuodesta ja syksyn alussa). 
 
 
Toteutunut. Toiminta on 
mukaillut vuoden 2020 budjettia 
sen mukaan, kun tapahtumia on 
voitu järjestää. Taloudellinen 
tilanne on ollut koko vuoden 
hyvä vähäisten kulujen vuoksi. 
Kokonaistaloustilanne on 
käsitelty aina kokouksien 
yhteydessä. 
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Järjestön varojen 
käyttöä toteutetaan 
jäsenistön etu edellä. 

 

Kaikessa varojen käytössä 
huomioidaan jäsenistön etu, ja 
varojen käyttö hyväksytään 
etukäteisesti hallituksen 
kokouksissa. 

 

 
Toteutunut. Järjestön varoja on 
käytetty jäsenistön edun 
hyväksi, ja varojen käytöstä on 
päätetty hallituksen kokouksissa. 

Pyritään säästämään 
vuoden lopuksi 
vuosijuhlia varten. 

 

Jatketaan 2018 hallituksen 
aloittamaa pesämunan 
kartuttamista Tason seuraavia 
vujuja varten, jotka järjestetään 
2023. 

 

 
Toteutunut. Vuoden lopuksi 
olemme saaneet 
vuosijuhlasäästöön 700 euroa 
vuosijuhlia varten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Edunvalvonta 
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Toimimme opiskelijoiden 
edunvalvojina ja 
puolustajina. 

Tehdään edunvalvonnalle 
selkeä suunnitelma. 

 

Huolehditaan opiskelijoiden 
äänen kuulumisesta 
yliopistolla, tiedekunnassa ja 
oppiaineessa tehtävien 
päätösten yhteydessä. 
Pidetään yhteyttä etenkin 
hallinnon opiskelijaedustajiin 
ja muiden järjestöjen 
opintovastaaviin, jotta 
valmisteilla oleviin asioihin 
saadaan tuotua 
opiskelijanäkökulma jo 
valmisteluvaiheessa. 

 
Ei toteutunut ajanpuutteen ja 
koronan takia.  
 

Toteutunut. Vuoden aikana 
on pidetty yhteyttä sekä 
hallinnon 
opiskelijaedustajiin, 
kandiohjelman 
henkilökuntaan, että muihin 
yhmu-opintovastaaviin 
opintoihin liittyvissä asioissa. 
Etenkin korona-aikana tarve 
opintovastaavien väliselle 
yhteistyölle on korostunut. 
Vetosimme muun muassa 
syksyllä yhdessä muiden 
yhmu-järjestöjen kanssa 
henkilökuntaan koskien 
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Tarvittaessa viedään 
omatoimisesti ehdotuksia 
hallintotasolle opiskelijoiden 
asemaan liittyvissä 
kysymyksissä, yhteistyössä 
muiden valtiotieteellisen ja 
yhmu-opintovastaavien 
kanssa 

 

etäopetuksen menetelmiä ja 
niiden kehittämistä suoran 
opiskelijapalautteen 
seurauksena.  
 

Toteutunut. Ajankohtaisissa 
opintoasioissa on oltu 
yhteydessä muihin 
opintotoimijoihin ja viety 
opiskelijoiden palautetta 
opintovastaavien tietoon yli 
ainerajojen. Hallinnon 
opiskelijaedustajiin on oltu 
yhteydessä asioissa, joissa 
opiskelijoiden 
edunvalvontaan liittyviä 
kysymyksiä ei ole saatu 
selvitettyä kurssiopettajien 
kanssa. 

 

Keskusteluyhteys 
henkilökuntaan pysyy 
hyvänä ja rakentavana. 
Opintovastaavat toimivat 
kynnyksen madaltajana ja 
välittäjänä henkilökunnan ja 
opiskelijoiden välisessä 
vuoropuhelussa. 

 

Tapaamme säännöllisesti 
opintosuunnan ja 
koulutusohjelman 
henkilökuntaa ja 
muodostamme näin 
yhteydenpitoväylän 
henkilökunnan ja 
opiskelijoiden välille. 

 

 

 

Opintovastaava esittäytyy 
oppiaineen henkilökunnalle 
vuoden alussa. 

 

 

 

 

 

Toimitetaan jo toteutettujen 
sekä tulevaisuudessa 

Toteutunut. Pääaineen 
henkilökuntaa on tavattu 
vuoden alussa. 
Koronatilanteen aikana 
henkilökuntaan on pidetty 
yhteyttä sähköpostitse. 
Yhteydenpitoa on ylläpidetty 
etenkin ajankohtaisten 
opintoasioiden yhteydessä, 
esimerkiksi pääainehaun ja 
etäopiskeluun siirtymisen 
aikana. 
 
 
Toteutunut. 
Yhteiskuntahistorian 
henkilökunnalle on lähetetty 
vuoden alussa 
esittäytymisviesti. 
Opintovastaava ja 
puheenjohtaja ovat 
tavanneet oppiaineen 
henkilökuntaa vuoden 
alussa. 
 
 
 

Toteutunut. 
Kevätlukukaudella tehdyn 
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toteutettavien 
opintokyselyjen tulokset 
myös henkilökunnan 
nähtäväksi ja tietoon. 

 

 

Ideoidaan yhdessä 
tapahtumia henkilökunnan 
kanssa, esimerkiksi Yhiksen 
kevätjuhla ja pikkujoulut. 

 

opintokyselyn tiivistelmä on 
lähetetty oppiaineen 
henkilökunnalle. Myös 
syyslukukauden 
opintokyselyn tiivistelmä 
viedään henkilökunnan 
tietoon. 

Toteutunut osittain. Yhiksen 
pikkujoulut on järjestetty 
etänä yhdessä 
henkilökunnan kanssa. 
Kevätjuhla jäi toteuttamatta 
koronatilanteen vuoksi. 

Seurataan opiskelijoiden 
kokemuksia opinnoista 

Toimitaan näkyvässä 
roolissa opiskelijoiden 
keskuudessa. Korostamme 
tätä selkeällä 
esittäytymisellä heti vuoden 
alussa. Aiomme jakaa 
yhteystietomme ja kuvamme 
usealle eri alustalle, jonka 
myötä kynnys ottaa 
hallituksen jäseniin yhteyttä 
madaltuu. Opintovastaavan 
yhteystiedot pyrimme 
laittamaan erityisen 
näkyvälle paikalle 
esimerkiksi verkkosivulle ja 
someen. 

Pidämme yllä ja teemme 
yhteistyötä hallinnon 
opiskelijaedustajien, muiden 
yhmu-järjestöjen ja 
valtiotieteellisen 
tiedekunnan 
opintovastaavien kanssa 
opintoasioihin liittyvän 
viestimisen ja tiedonkulun 
ylläpitämiseksi. 
Opintovastaava tapaa muita 
edustajia säännöllisesti. 

 

 

Kannustetaan opiskelijoita 
antamaan palautetta 
opinnoista matalalla 

Toteutunut pääosin. 
Hallituksen jäsenten 
yhteystiedot ja kuvat on 
jaettu vuoden alussa eri 
somealustoilla ja 
verkkosivuilla. 
Opintovastaavan terveisiä 
on julkaistu etenkin korona-
aikana 
yhteydenottokynnyksen 
madaltamiseksi. Erillinen 
opiskelijoille esittäytyminen 
sähköpostilistalla jäi 
tekemättä ajanpuutteen 
takia.  
 
 
Toteutunut. Vuoden aikana 
on pidetty yhteyttä eri 
opintotoimijoihin 
opiskelijoiden asemaan 
liittyvissä asioissa. 
Kursseilla ilmeneviä 
ongelmia on viety eteenpäin 
tarvittaessa, ja opiskelijoita 
on ohjattu kysymyksissä 
oikean tahon luokse. 
Opintovastaavat ovat 
tehneet yhteistyötä sekä 
oppiaineen sisällä että koko 
tiedekunnan tasolla etenkin 
ajankohtaisten 
opintokyselyiden muodossa. 
 
 
Toteutunut. Jäsenkyselyt on 
julkaistu sähköpostilistalla, 
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kynnyksellä. Tiedotetaan 
jäsenkyselyistä näkyvästi 
sähköpostilistalla ja muilla 
tiedotuskanavilla, 
esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa. 

 

Järjestämme jäsenkyselyitä 
säännöllisesti esimerkiksi 
opetusperiodien lopussa, tai 
syys- ja kevätlukukausien 
päätteeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Perustetaan ja ylläpidetään 
myös jatkuvasti auki olevaa 
yleistä 
opintopalautelomaketta 
verkkosivuilla. 

 

Pyritään tuomaan 
opintoasioita esille myös 
tapahtumatoiminnassa ja 
viestinnässä. 

 

 

 

 

 

Kuuntelemme jäsenistön 
toiveita opintoihin liittyvien 
erilaisten tapahtumien 

ja niistä on tiedotettu myös 
muilla somekanavilla. 
Etäopiskelun aikana on 
julkaistu opintovastaavan 
terveisiä somekanavilla 
yhteydenottokynnyksen 
madaltamiseksi. 
 
 
Toteutunut. Opintokyselyitä 
on julkaistu lukukausien 
päätteeksi keväällä ja 
syksyllä. Kyselyiden 
julkaisuissa on pyritty 
ottamaan huomioon muiden 
järjestöjen auki olevat 
kyselyt päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. 
Opintokyselyitä on toteutettu 
myös yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa. 
Etäopintojen aikana on 
julkaistu esimerkiksi 
kuormittumiseen liittyvä 
kysely yhteiskunnallisen 
muutoksen opiskelijoille. 
 
 
Toteutunut. Talous- ja 
sosiaalihistorian opiskelijoille 
suunnattu yleinen 
opintopalautelomake on 
julkaistu ainejärjestön 
verkkosivuilla. 
 
 
Toteutunut. Opintovastaava 
on ollut yhteydessä 
viestintävastaaviin 
opintotapahtumien 
yhteydessä, ja erilaisia 
tapahtumia kuten 
vaihtopaneelia ja 
opintosuuntapaneelia on 
mainostettu somekanavilla 
hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa. Myös 
ajankohtaisia opintokyselyjä 
on mainostettu 
viestintäkanavilla. 
 
 
Keväällä on järjestetty sekä 
vaihto-opiskelupaneeli että 
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ideoimiseksi. Järjestetään 
opintoihin liittyviä 
tapahtumia, joiden kautta 
opiskelijat voivat saada 
tarpeellista tietoa 
opiskelijavaihdoista, 
pääainevalinnoista ja muista 
olennaisista opintoasioista 
esimerkiksi 
paneelikeskustelujen 
muodossa. Järjestämme 
yhteistyössä muiden 
ainejärjestöjen kanssa 
keväällä vaihto-
opiskelupaneelin ja 
opintosuuntapaneelin. 
Syksyllä järjestämme 
alumni- ja 
työharjoittelupaneelikeskust
elun. 

 

Reflektoidaan toimintaa 
opintovastuualueen osalta. 
Kuullaan sekä 
opiskelijoiden, että 
henkilökunnan ajatuksia 
toimivista tavoista ylläpitää 
keskusteluväylää. 

opintosuuntapaneeli 
yhteistyössä muiden yhmu-
järjestöjen kanssa. Syksyn 
työharjoittelupaneeli on 
järjestetty etänä 
yhteistyössä Polho ry:n 
kanssa. Työelämävastaavat 
ovat järjestäneet 
alumnipaneelin etänä 
vuoden lopussa. 
 
 

 

 

 

 

 

Toteutunut. Olemme 
käyneet läpi 
opintovastuualueen 
toimintaa vuoden aikana ja 
ottaneet huomioon sekä 
opiskelijoiden että 
henkilökunnan toiveet 
toiminnan kehittämiseksi. 
Viedään toiminnan 
kehittämisideoita seuraavan 
hallituksen tietoon. 

 
 
 
 
 
Viestintä  
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Viestintä on aktiivista. 
Pyritään luomaan 
persoonallista sisältöä. 

Somenäkyvyyden lisääminen 
tuottamalla aktiivisesti sisältöä 
sosiaalisen median kanavillemme 
(Facebook, Instagram, 
sähköposti). 

 
Toteutunut. 
Koronatilanteesta huolimatta 
Tason vuoden 2020 viestintä 
on ollut aktiivista ja 
monialustaista. Esimerkki 
onnistuneesta viestinnästä 
tänä vuonna on ollut Zero 
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Tulemme käyttämään viestinnän 
apuna yhteistä kalenteria, johon 
merkitsemme tiedotusta vaativat 
asiat. Kalenterin käyttö 
mahdollistaa näistä tiedottamisen 
aikataulussa. 

 

 

 

Lähetämme tapahtumakutsut 
vähintään kaksi viikkoa ennen 
tapahtumia, jotta jäsenistöllä on 
aikaa reagoida niihin. 
Muistuttelemme tapahtumista 
myöhemmin myös sosiaalisessa 
mediassa. 

 

 

Pohdimme keinoja sisällön 
yhtenäistämiseksi / 
brändäämiseksi. Pyrimme 
visuaalisesti laadukkaaseen 
sisältöön, jossa näkyy myös oma 
käden jälkemme. 

 

 

 

 

 

 

Pidetään yllä Culture d’Yhmu-, 
Yhmu-opinto ja Yhmu-urheilu 

Waste Syyskuu -kampanja, 
jossa postasimme 
kampanjan jokaisella viikolla 
jäsenistöämme osallistavaa 
ja pohdintaan kannustavaa 
sisältöä.  
 
 
 
Toteutunut osittain. 
Viestinnän tukena 
hyödynnettiin yhteistä 
kalenteria vielä keväällä, 
jolloin liikkuvia palasia oli 
runsaammin. Syksylle 
tultaessa kalenterin käyttö 
kuitenkin jäi, sillä tapahtumat 
vähenivät ja siten 
aikatauluttaminen kävi 
vaivoitta ilmankin. 
 
 
Toteutunut. 
Tapahtumakutsut ja 
somemateriaali luotiin 
ajallaan. Lisäksi etenkin 
kaikista tärkeimmistä 
tapahtumista, kuten vuoden 
2020 vaalikokouksesta, 
muistuteltiin aktiivisesti 
somessa. 
 
 
Toteutunut. Onnistuimme 
tässä hyvin: esimerkiksi 
hallitusesittelykuvat olivat 
kaikki laadukkaita, ja 
mustavalkoinen värimaailma 
yhtenäisti niitä. Käytimme 
samoja kuvia myös 
Facebookissa 
vaalikokouksen yhteydessä 
kun kerroimme 
pestikokemuksista. Myös 
Instagramin puolella 
pestiesitteilyissä oli yhteinen 
visuaalinen teema. 
 
 
 
 
 
Toteutunut osin. 
Koronavirustilanteen takia 
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Facebook ryhmiä yllä muiden 
Yhmun järjestöjen kanssa. 

 

 

 

 

Mainostamme toimintaamme 
aktiivisesti fukseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyydetään HY:n nettisivuille linkki 
Tason nettisivuille. 

etenkin Yhmu-opinto -ryhmä 
on toiminut kiitettävästi ja 
tarjonnut alustan yleiselle 
keskustelulle. Muille ryhmille 
on tilanteen vuoksi ollut 
vähemmän tarvetta. 
Tapahtumia on kuitenkin 
mainostettu ja niistä on 
informoitu laajasti. 
 
 
Toteutunut. Onnistuimme 
tavoitteessamme 
koronatilanteeseen nähden 
hyvin. Syksyn keskeisimpien 
fuksitapahtumien 
yhteydessä toteutimme 
Instagramissa muutaman 
pestiesittelyn videoiden 
muodossa, ja kannustimme 
fukseja seuraamaan some-
tilejä tapahtumissa 
tavatessamme. 
Fuksitapahtumissa pyrimme 
esimerkiksi Tason rastilla 
mainostamaan Tasoa ja 
pääainetta esimerkiksi 
haalarimerkkimyynnillä. 
 
 
 
Ei toteutunut ajanpuutteen 
takia.  

Viestintä tavoittaa niin 
talous- ja 
sosiaalihistorian 
opiskelijat, kuin myös 
yhteiskunnallisen 
muutoksen opiskelijat. 

Viestintä tavoittaa sekä 
fuksit että vanhemmat 
opiskelijat. 

 

Tapahtumatiedotus hoidetaan 
virallisten kanavien kautta, jotta 
se on kaikkien saavutettavissa. 
Yhteiskunnallisen muutoksen 
sähköpostilista on järjestön 
ensisijainen ja virallinen 
viestintäkanava, jonka kautta 
tärkein sisältö on kaikkien 
koulutusohjelmien opiskelijoiden 
saatavilla. 

 

Julkaisemme sähköpostilistalla 
viralliset tiedotteet, kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat, 
tapahtumakutsut, opintotiedotteet 

 
Toteutunut. Tiedotimme 
tapahtumista aina niin 
Facebookissa, 
Instagramissa, kuin 
Yhteiskunnallisen 
muutoksen 
sähköpostilistallakin. Yhmun 
sähköpostilista toimi 
ensisijaisena ja virallisena 
viestintäkanavanamme.  
 
 
 
Toteutunut esimerkillisesti. 
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ja muut tärkeät viestit. 

 

Tavoitettavuuden ja 
persoonallisuuden lisäämiseksi 
tuotamme myös aktiivisesti 
sisältöä sosiaaliseen mediaan 
(ks.aikaisempi kohta). 

 
 
 

Pohdimme keinoja alumnien 
tavoittamiseksi viestinnällämme. 

 

 
 
 
 
Toteutunut. Olimme aktiivisia 
somessa, jonka lisäksi 
pyrimme siihen, että 
sisältömme on juuri meidän 
näköistä. Panostimme 
somesisältömme ulkoasuun 
esimerkiksi hyödyntämällä 
Canvaa muokkauksessa. 
 
 
Ei toteutunut. Alumnitoiminta 
jäi tämän vuoden 
viestintätyössä ikävä kyllä 
hieman toissijaiseksi. 
Vanhempia opiskelijoita ja 
valmistuneita on kuitenkin 
osallistettu esimerkiksi 
viimeisimmässä sosiaalisen 
median kampanjassamme 
jakamaan Taso-muistojaan.  

Tason viralliset 
nettisivut tarjoavat 
tietoa yhdistyksen 
toiminnasta. 

 

Siivotaan nettisivuilta 
epäolennaista ja vanhaa 
materiaalia ja päivitetään 
tarvittavat tiedot.  

 

 

 

 

 

 

Pyrimme pitämään nettisivujen 
sisällön ajankohtaisena läpi 
hallitusvuoden 2020. 

 

 

 

 

 
Toteutunut. Otimme heti 
vuoden alussa 
tehtäväksemme nettisivujen 
laittamisen uuteen uskoon.  
Muokkasimme sivun 
ulkoasua selkeämmäksi niin, 
että eri alasivut on helposti 
löydettävissä. Verkkosivuilta 
poistettiin runsaasti vanhaa 
tietoa ja sitä päivitettiin 
uusilla dokumenteilla sekä 
toiminnankuvauksilla - 
toimintakertomuksilla ja 
toimintasuunnitelmilla. 
 
 
Toteutunut. Herkästi 
vanhenemaan pääsevä 
blogiosio laitettiin piiloon ja 
etusivulle lisättiin Facebook -
widget, joka esittelee 
sivustolla automaattisesti 
Taso ry:n sosiaalisen 
median tileille lisättyä 
sisältöä. Tämä mahdollistaa 
sivuston uutisvirran 
säilymisen ajankohtaisena 
ilman, että sinne tarvitsee 
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Verkkosivuilta tulee löytymään 
helposti ainakin yhteystiedot, 
tärkeät dokumentit, 
ongelmatilannelomake sekä 
tietoa toiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Nettisivuille päivitetään lisäksi 
hallitusesittelyt. 

lisätä erikseen uutta 
materiaalia. Koska olemme 
jakaneet suurimman osan 
Instagram -sisällöstä myös 
Facebookissa, nämä 
näkyvät myös verkkosivuilla 
widgetin kautta. Nettisivujen 
viestintä on siis 
ajankohtaista.  
 
 
 
Toteutunut. Lisäsimme 
verkkosivuille sieltä 
useammalta vuodelta 
puuttuneita 
toimintasuunnitelmia ja -
kertomuksia. 
Verkkosivuille lisättiin myös 
jokaisen hallituslaisen 
sähköposti, ja 
opintovastaavan sähköposti 
myös erikseen. Lisäsimme 
myös opintokyselyn linkin 
verkkosivulle, jotta 
opiskelijoille keskeinen 
vaikuttamiskanava on 
näkyvämmin esillä. 
Ongelmatilannelomake on 
löytynyt sivuilta läpi vuoden.  
 
Toteutunut. Hallitusesittelyt 
lisättiin verkkosivuille hyvin 
pian alkuvuodesta. 
 

 
 
 
Tapahtumat  
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Järjestetään 
monipuolisia 
tapahtumia. 

 

Vuoden aikana tulemme 
järjestämään erilaisia kulttuuri ja 
vapaa-aikasidonnaisia 
tapahtumia. Tapahtumien 
tarkoituksena on vahvistaa 
yhteisöllisyyden ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta 
sekä tuoda opiskelijoille 
mahdollisuuksia rentoutua 

 
Toteutunut osin. Järjestimme 
monipuolisia tapahtumia 
koronapandemian rajoissa. 
Vaikka etenkin opintoihin 
liittyvät tapahtumat olivat 
toiminnan keskiössä, 
järjestimme niiden lisäksi 
myös etänä 
kulttuuritapahtumia, vapaa-
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opintojen lomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestetään myös 
alkoholittomia tapahtumia, kuten 
urheilu- kulttuuri- ja 
työelämäexcuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haluamme, että opiskelijoiden 
kynnys osallistua 
tapahtumiimme on 
mahdollisimman matala. Näin 

muotoisia hengailuja, 
työelämäekskursion 
 ja muutaman ulkoilmaan 
sijoittuneen fuksitapahtuman. 
Nämä fuksitapahtumat 
järjestettiin yhdessä muiden 
yhmu-järjestöjen kanssa 
ulkona ja turvavälejä 
noudattaen, jotta uusien 
opiskelijoiden ryhmäytyminen 
ei jäisi kokonaan 
puuttumaan. Pyrimme 
järjestämään rentoja 
hengailutilaisuuksia etänä, 
jotta opiskelijoilla olisi 
vahvempi tukiverkosto 
ympärillään ja etäopiskelun 
luomia haasteita voitaisiin 
yhdessä pohtia. Esimerkkinä 
tällaisesta tapahtumasta oli 
esimerkiksi vuoden lopussa 
yhteinen Zoom-hengailu 
Manan kanssa. 
 
 
 
 
Tavoite toteutui. Suurin osa 
tapahtumistamme oli etänä, 
joten luonnollisesti 
alkoholittomuus oli 
korostunut. Myös 
koronarajoituksiin sopivaa 
urheilua harrastettiin yhmu-
pesiksen ja yhmun 
urheiluvuoron muodossa. 
Onnistuimme tarjoamaan 
myös kulttuuritoimintaa 
etänä. Perustimme 
Facebookissa Yhiksen 
Dokkariklubin yhdessä 
Polhon kanssa, jossa on 
katsottu yhdessä sovittuja 
dokumentteja ja keskusteltu 
niistä Zoomin välityksellä 
muutaman kerran syksyn 
aikana.  
 
 
Toteutunut osin. Suurin osa 
tapahtumista järjestettiin 
Zoomissa, joten kynnys tulla 
tapahtumiin ei ole ollut 
ainakaan paikkasidonnaista. 
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ollen sitoudumme järjestämään 
erilaisia tapahtumia, jotta 
jokainen löytäisi itselleen 
mielenkiintoista ajanvietettä ja 
kokisi olevansa tapahtumiin 
tervetullut. Huolehdimme 
kuitenkin samalla, että toiminta 
on jäsenistömme näköistä ja 
heidän toiveitaan otetaan 
huomioon. 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä aloittavat uudet 
opiskelijat tullaan 
tutustuttamaan Tason 
toimintaan muiden 
Yhteiskunnallisen muutoksen 
opiskelija- ja ainejärjestöjen 
kanssa järjestettävissä 
tapahtumissa syksyn 2020 
aikana. Tällaisia tapahtumia 
ovat esimerkiksi Fuksit <3 
Vanhat, Fuksiaiset sekä 
järjestöinfo. 

 

 

Järjestetään oma tapahtuma 
syksyllä uusille talous- ja 
sosiaalihistorian 
pääaineopiskelijoille, kun 
koulutusohjelmien haun tulokset 
ovat selvinneet. 

 

 

Monipuolisuuden takaamme 

Järjestimme jonkin verran 
epämuodollisia tapahtumia, 
kuten hengailuja ja 
kulttuuritapahtumia, joihin 
kynnys tulla mukaan on ollut 
hyvin matala. Toisaalta myös 
esimerkiksi “virallisemmat” 
tapahtumat kuten 
työelämätapahtumat 
(ekskursio Sisäministeriöön 
ja paneelikeskustelut) ovat 
olleet suosittuja, joten 
etätoteutus on mahdollisesti 
madaltanut ihmisten 
kynnystä tulla tapahtumiin. 
Tapahtumia on pyritty koko 
vuoden järjestämään 
monipuolisesti ja jäsenistön 
toiveita kuunnellen, vaikka 
koronapandemia aiheuttikin 
vaikeuksia. 
 
 
 
Toteutunut pandemian 
asettamissa rajoissa. Fuksit 
pääsivät tutustumaan Tason 
toimintaan fuksit <3 vanhat- 
tapahtumassa, Yhmun 
fuksiaisissa sekä 
Kannunvalajien 
fuksisuunnistuksessa, joissa 
pidimme rasteja ja 
esittelimme ja mainostimme 
toimintaa esimerkiksi 
haalarimerkkimyynnillä.  
Järjestöinfo pidettiin syksyllä 
Zoomin kautta, johon 
osallistui noin 30 henkeä. 
 
 
Toteutunut. Talous- ja 
sosiaalihistorian uudet 
opiskelijat saivat oman 
tervetulotapahtuman, joka 
toteutettiin lopulta etänä 
Zoomissa. Mukana oli myös 
Syy HY eli Suomen 
Yhteiskunta-Alan ylioppilaat 
Helsingin yliopistossa ry.  
 
 
Toteutunut pääosin. Koronan 
ja kokoontumisrajoitusten 
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sillä, että järjestämme 
tapahtumia myös perinteisen 
opiskelijoiden juhlakulttuurin 
ulkopuolelta, kuten esimerkiksi 
elokuva-iltoja, brunsseja, 
paneelikeskusteluja sekä 
työelämäsidonnaisia 
tapahtumia. Vuoden 
ensimmäinen elokuvailta 
järjestetään yhteistyössä Polho 
ry:n kanssa helmikuussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös liikunta on vahvasti osana 
Taso ry:n tapahtumia. Tuemme 
rahallisesti jalkapallojoukue 
Real Torspon toimintaa sekä 
Yhmun urheiluvuoroa. Sekä 
Real Torspo, että urheiluvuoro 
ovat avoinna kaikille Taso ry:n 
jäsenille ja näin mahdollistavat 
maksuttoman 
urheiluharrastuksen jokaiselle 
opiskelijalle. 

 

Pyrimme huolehtimaan 
kulttuuritapahtumien 
monipuolisuudesta siten, että 
kyseiset tapahtumat 

myötä valtaosa 
suunnitelluista tapahtumista 
piti perua tai niiden toteutusta 
muuttaa merkittävästi. 
Tapahtumatoiminta on 
kuitenkin pyritty pitämään 
mahdollisimman 
monipuolisena. Olemme 
tarjonneet jäsenistölle 
urheilutoimintaa (ruskaretki, 
pesis), rentoja hengailu- ja 
pelihetkiä Zoomissa ja 
kulttuuritoimintaa esimerkiksi 
Yhiksen dokkariklubin 
muodossa. Perinteinen Kino 
Umbra ehdittiin kerran 
pitämään alkuvuodesta 
ennen koronaa. Olemme 
pitäneet työelämä- ja 
opintotapahtumia kuten 
ekskursion Sisäministeriöön 
ja alumni- ja harkkapaneelit. 
Olemme myös pitäneet 
ajankohtaistapahtumia, kuten 
Yhdysvaltojen 
presidentinvaalivalvojaiset 
Discordissa ja Zoomissa. 
Uusille pääaineopiskelijoille 
olimme suunnitelleet 
pääainebrunssia, mutta 
jouduimme sen perumaan 
koronarajoitteiden takia.  
 
 
 
Toteutunut. Olemme 
tukeneet sekä Yhmun 
yhteistä sisäliikuntavuoroa 
että Real Torspon toimintaa 
rahallisesti. Järjestimme 
myös perinteisen 
yhmupesiksen sekä kävimme 
Polhon kanssa 
reippailemassa Nuuksiossa 
ruskaretken muodossa. 
Urheilutapahtumat ovat olleet 
maksuttomia ja avoimia 
kaikille. 
 
Toteutunut osin 
koronatilanteen huomioiden. 
Kulttuuritapahtumia on 
järjestetty lähinnä 
yhteistyössä yhiksen ja 
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edustaisivat mahdollisimman 
montaa kulttuurin osa-aluetta. 
Kuten teatteri- ja 
museoekskursioita sekä 
yhteislähtöjä erilaisiin 
kulttuuritapahtumiin. 

 

 

yhmun kanssa: pidimme Kino 
Umbran keväällä ja 
ylläpidimme Yhiksen 
dokkariklubia syksyllä. 
Suunnitelmissa oli 
esimerkiksi valokuva- ja 
taidenäyttelyssä käynti 
koronatilanteen salliessa, 
mutta silloin kiristyneen 
tilanteen takia päädyimme 
perumaan suunnitelmat.  

Pyrimme järjestämään 
jäsenistölle hyödyllisiä 
tapahtumia, jotka 
parantavat heidän 
valmiuksiaan 
työelämään. 

 

Hallitusvuoden aikana tulemme 
järjestämään 
työelämäsidonnaisia 
tapahtumia, kuten perinteisiä 
ekskursioita erilaisiin julkisen-, 
yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoihin. Ekskursioiden 
tavoiteena on esitellä erilaisia 
mahdollisia tulevaisuuden 
työpaikkoja jäsenistölle, mutta 
myös luoda ryhmähenkeä ja 
yhteistyötä. Ekskursioiden 
opiskelijoille tuoman hyödyn 
lisäksi myös työnantajat saavat 
ekskursioiden kautta tutustua 
valtiotieteilijöihin ja kuulla 
heidän ydinosaamisesta. 
Tavoitteena on siis myös 
parantaa 
työllistymismahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

Ekskursioita tullaan tekemään 
vuoden aikana ainakin Helsingin 
Sanomien Taloustoimitukseen, 
UPM:lle, erilasiin ministeriöihin 
sekä aikaisempina vuosina 
todella suosittuun Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitraan. Ekskursioita 

 
Ei toteutunut 
tarkoituksenmukaisesti 
koronapandemian takia. 
Kaikki vuonna 2020 
järjestetyt 
työelämätapahtumat 
järjestettiin etänä. Keväällä 
etätyöhön tapahtunut nopea 
siirtyminen aiheutti sen, ettei 
keväälle suunniteltuja 
ekskursioita pystytty 
järjestämään 
tavoitekohteissa (esimerkkinä 
UPM) perumisten takia. 
Vuoden ainoa 
työelämäekskursio, joka ei 
ollut paneelikeskustelu, oli 
syksyllä järjestetty ekskursio 
Sisäministeriöön. Koska 
siirtyminen etätoimintaan 
tapahtui yllättäen, oli hyvin 
vaikeaa saada sovittua 
tapahtumia esimerkiksi juuri 
yritysten tai julkisen sektorin 
toimijoiden kanssa. 
Monipuolisuutta ja 
työelämään tutustuttamista 
on pyritty luomaan 
esimerkiksi alumni- ja 
harkkapaneelien panelistien 
myötä.  
 
Ei toteutunut, sillä 
suunnitellut ekskursiot 
esimerkiksi (Helsingin 
Sanomille ja UPM:lle ) 
jouduttiin pandemian takia 
perumaan. Suurin osa lopulta 
järjestetyistä 
työelämätapahtumista 
(harjoittelupaneeli, 
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järjestetään ekskursio tahon 
tilan puitteissa yhteistyössä 
muiden valtiotieteellisen 
tiedekunnan järjestöjen kanssa. 
Yhteistyössä järjestettäviä 
ekskursioita koordinoidaan 
Valtsikan Työelämäfoorumin 
tapaamisissa, sekä Facebook 
ryhmässä, jotta 
päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin 
ja yhteistyö olisi mutkatonta. 

 

Tulemme järjestämään 
työelämätapahtumia 
yhteistyössä Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n (YKA) 
sekä heidän opiskelijoiden 
paikallisjärjestön Suomen 
yhteiskunta-alan ylioppilaat 
Helsingin yliopistossa (SYY-
helsinki) kanssa. Yhteistyö 
käsittää ainakin Workshopin, 
paneelikeskustelun sekä 
ekskursioita. 
Työelämävastaavat osallistuvat 
Kannunvalajien, YKAN sekä 
SYY-Helsingin koordinoimaan 
työelämäfoorumiin, joka 
järjestetään 4-5 kertaa vuoden 
aikana. Foorumin tehtävänä on 
luoda yhteistyötä järjestöjen 
välille sekä jakaa ideoita ja 
tietoa työelämätoiminnasta. 

 

Jatketaan yhteistyötä ja 
verkostoitumista alumnijärjestö 
Yhistyksen kanssa esimerkiksi 
perinteisten vappuskumppien, 
alumnisitsien ja 
keskustelutilaisuuksien 
muodossa. 

työelämäekskursio 
Sisäministeriöön ja 
alumnipaneeli) järjestettiin 
yhdessä Polhon kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut pääosin. 
Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen kanssa 
tehty yhteistyö on sisältänyt 
korona-aikana some-
sisältöjen jakamista, 
yhteistyötä 
työelämäexcursioissa 
(harkkapaneeli) sekä 
tapahtumayhteistyötä SYY 
HY:n kanssa (esittely uusien 
pääaineopiskelijoiden 
tapahtumassa). Valtsikan 
työelämäfoorumi ehti 
kokoontua vain kerran 
vuoden aikana. Tällä 
kokoontumiskerralla 
suunnittelimme mahdollisia 
yhteistöitä ja tutustuimme 
muiden järjestöjen 
toimintaan.  
 
 
 
Toteutunut osin. Yhteistyötä 
Yhistys ry:n kanssa jatkettiin 
yhteydenpidon ja 
koordinoinnin tasolla, mutta 
nykyinen poikkeustilanne 
rajoitti perinteisten 
yhteistyötapahtumien kuten 
vappuskumppien ja 
alumnisitsien järjestämistä.  
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Yhteistyö ja 
päällekkäisyyksien 
välttäminen 

 

Taso tulee järjestämään 
perinteisiä tapahtumia yhdessä 
Polho ry:n kanssa kuten kevät- 
ja syysmatkan sekä yhteissitsit 
huhtikuussa ja alumnisitsit 
marraskuussa. Alumnisitseillä 
mukana on myös Yhistys ry. 
Myös perinteiset yhteislähdöt 
Helsinginkadun approille sekä 
Valtsikan Speksin ensi-iltaan 
tullaan järjestämään. 

 

 

 

 

Suunnitellaan fuksisyksyn 
toiminta yhdessä muiden 
yhteiskunnallisen muutoksen 
koulutusohjelman järjestöjen 
kanssa. 

 

 

Järjestetään yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa seuraavat 
tapahtumat: alkuvuodesta 
kaudenavajaiset, 
kevättapahtuma, pikkujoulut, 
fuksitapaaminen, fuksiaiset, 
fuksimökki, fuksisitsit sekä 
työelämäexcuja. 

 

 

 

Pidämme muut järjestöt 
ajantasalla omien 
tapahtumiemme suhteen, mutta 
huomioimme myös muiden 
tapahtumat omia 
suunnitellessamme. 

Yhteistyötä tullaan tekemään 

 
Toteutunut osittain. Polhon 
kanssa yhteistyönä 
järjestimme vaihto-, harkka- 
ja alumnipaneelin, kuin myös 
etätyöelämäekskursion 
sisäministeriöön. Keväällä 
ehdimme järjestää 
kevätmatkan Kiovaan, 
syysmatkaa emme 
pandemiatilanteesta johtuen 
voineet järjestää. Sitsejä ei 
ollut mahdollisuutta tänä 
vuonna järjestää laisinkaan 
rajoitteiden takia. Approt 
peruttiin, mutta yhteislähtö 
Valtsikan speksiin 
järjestettiin. 
 
 
Toteutunut. Kokoustimme 
yhmujärjestöjen 
puheenjohtajiston kanssa 
sekä syksyllä että keväällä, ja 
suunnittelimme yhdessä 
fuksitapahtumia. Etenkin 
tapahtumien 
koronaturvallisuuteen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. 
 
Toteutunut osittain. 
Kaudenavajaiset, 
fuksitapaaminen, fuksiaiset ja 
työelämäexcut järjestettiin. 
Fuksimökki ja fuksisitsit 
peruttiin koronarajoitusten 
takia. Tapahtumia järjestettiin 
vuoden aikana pääosittain 
Polhon kanssa, mutta 
fuksitapahtumat ja yhmun 
tapahtumat järjestimme 
yhmu-järjestöjen kesken.  
 
 
 
 
Toteutunut. 
 
 
 
 
 
Toteutunut ajan hengessä 
etänä ja somessa. 
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erilaisten työelämä 
workshoppien, ekskursioiden ja 
viestintämateriaalin jakamisen 
kautta myös YKA:n ja SYY-
Helsingin kanssa. Yhteistyön 
kautta Tason opiskelijat saavat 
hyödyllisiä vinkkejä työelämään 
liittyen ja YKA sekä SYY-
Helsinki voivat samalla tuoda 
esille omaa toimintaansa ja 
palveluita opiskelijoille. 

 

 

 

 

Päällekkäisyyksien välttämiseksi 
ylläpidetään yhteistä 
tapahtumakalenteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollaan aktiivisesti yhteydessä 
myös muihin järjestöjen 
edustajiin erilaisten ryhmien 
välityksellä. 

Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen kanssa 
tehty yhteistyö on sisältänyt 
some-sisältöjen jakamista, 
yhteistyötä 
työelämäekskursioissa sekä 
tapahtumayhteistyötä SYY-
Helsingin kanssa esimerkiksi 
uusien pääaineopiskelijoiden 
tapahtumassa. Tapahtumissa 
on otettu huomioon yhteistyö 
ja tuotu 
yhteistyökumppaneita esille 
niin viestinnän kuin 
tapahtuman ohjelmankin 
puolesta. 
 
 
 
Toteutunut osittain. Koko 
valtsikan yhteinen 
tapahtumakalenteri toimi 
vuonna 2020 olosuhteisiin 
nähden hyvin. Tapahtumia 
peruttiin keväällä niin paljon, 
että tapahtumakalenterin 
ylläpitäminen ei ollut silloin 
aiheellista. Lisäksi syksyn 
aikana jatkuvasti muuttunut 
koronatilanne vaikutti siihen, 
että tapahtumia piti välillä 
järjestää lyhyelläkin 
aikataululla. Päällekkäisyyttä 
ollaan vältelty muulla 
yhteydenpidolla esimerkiksi 
puheenjohtajiston ja eri 
järjestöjen tapahtuma-, 
kulttuuri- tai opintovastaavien 
yhteydenpidon avulla.  
 
 
Toteutunut. Facebook- ja 
WhatsApp-ryhmissä 
yhteydenpito on sujunut 
erinomaisesti eri ryhmien 
kesken.  
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Suhteet 
 

Tavoite Toimenpide Toteutuminen 

Pidetään aktiivisesti 
yllä järjestöjen välisiä 
suhteita. Tehdään 
yhteistyötä tiiviisti 
tiedekuntajärjestö 
Kannunvalajien ja 
muiden valtsikan 
opiskelijajärjestöjen 
kanssa. 

 

Pyritään järjestämään yhteisiä 
tapahtumia tulevan 
ystävyysjärjestön kanssa. 

 

 

 

 

 

 

Osallistutaan Kannunvalajien 
järjestämiin vastuualuekohtaisiin 
kokouksiin, kuten puheenjohtaja- 
tila- ja opintoimikunnan 
kokouksiin 

 

 

 

 

 

 

 

Ollaan mukana järjestämässä 
Hallitusten välinen konferenssi -
sitsejä. 

 

 

 

Osallistutaan Kannunvalajien 
fuksitapahtumien järjestämiseen: 
KannuGamesiin ja Kannun 
fuksisuunnistukseen. Viestitään 

 
Ei toteutunut. Perinteiset 
Hallitusten välinen 
konferenssi- sitsit, joilla 
ystävyysjärjestöt arvotaan, 
peruttiin koronatilanteen 
vuoksi. Tämän jälkeen 
ystävyysjärjestöjä ei muilla 
tavoilla valittu vuodelle 2020. 
Näin ollen 
ystävyysjärjestötoiminta on 
ollut vuoden 2020 ajan 
tauolla.  
 
 
 
Toteutunut osittain. Osa 
hallituksen jäsenistä osallistui 
tilakoulutuksiin 
(Kannuklusteri, Kuppala) 
vuoden 2020 alussa. 
Puheenjohtajisto oli 
valitettavasti estynyt 
osallistumaan 
puheenjohtajaseminaariin. 
Tason puheenjohtajisto on 
kuitenkin edustanut 
aktiivisesti yhmu-järjestöjä 
Kannun 
puheenjohtajapajoissa 
vuoden mittaan. Kaikille 
valtikan opintovastaaville 
tarkoitettua koulutusta ei 
järjestetty vuonna 2020.  
 
 
Ei toteutunut. Hallitusten 
välinen konferenssi- sitsit 
peruttiin koronatilanteen 
vuoksi. Suhdevastaava oli 
mukana tapahtuman 
suunnittelussa ennen 
lopullista perumista.  
 
 
 
Toteutunut koronapandemian 
rajoissa. KannuGames 
peruttiin koronarajoitusten 
takia.  Osallistuimme Kannun 
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Kannunvalajien fuksitapahtumista 
aktiivisesti uusille fukseille. 

 

 

 

Osallistutaan muiden järjestöjen 
tapahtumiin, kuten vuosijuhliin, ja 
tuetaan hallituslaisten 
osallistumista näihin. 

 

fuksisuunnistukseen Yhiksen 
rastin muodossa. 
Mainostimme tapahtumaa 
somessa, ja julkaisimme siitä 
myöhemmin kuvia 
somessamme. 
 
 
Toteutunut osittain. Osa 
hallituksen jäsenistä osallistui 
ja edusti Taso ry:tä VOO:n 
vuosijuhlilla helmikuussa. 
Muut vuosijuhlat peruttiin 
koronapandemian takia 
vuodelta 2020 kokonaan tai 
siirrettiin tulevaisuuteen. 
Vuoden alussa 
määrittelimme, että 
vuosijuhlille osallistuvat 
hallituslaiset saavat tukea 
juhlalipun hintaan, jolla 
pyrimme tukemaan 
hallistuslaisten osallistumista 
niille.  
 

Ylläpidämme 
yhteistyötä Valtsikan 
ulkopuolisten 
järjestöjen kanssa. 

 

Nimetään yksi henkilö Tason 
hallituksesta vastaamaan 
Historian Opiskelijoiden Liiton 
(HOL) jäsenyydestä. Tämä 
vastaava huolehtii, että hallitus 
on tietoinen liiton toiminnasta. 

 

Ollaan aktiivisesti yhteydessä 
myös muiden järjestöjen 
edustajiin ja pyritään tekemään 
yhteistyötä myös 
kansainvälisyyshengessä. 

 

 

 

Jatketaan yhteistyötä muun 
muassa International Students of 
History Association (ISHA) 
kanssa. 

 
Toteutunut. Taso ry:n HOL-
vastaava on osallistunut liiton 
kokouksiin sekä tiedottanut 
sen kuulumisista ja 
päätöksistä. 
 
 
 
 
Ei toteutunut täysin 
tarkoituksenmukaisessa 
muodossa koronapandemian 
takia. Teimme Polhon kanssa 
tiivistä yhteistyötä Kiovaan 
suuntautuneet kevätmatkan 
tiimoilta juuri ennen 
koronapandemian alkua.  
 
 
 
Ei toteutunut ajanpuutteen, 
koronan ja puutteellisen 
yhteydenpidon takia.  
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Pyritään järjestämään myös 
kansainvälisyyshenkisiä 
tapahtumia, kuten vaihto- ja 
työelämäsidonnaisia tapahtumia 
– mahdollisesti yhteistyössä 
myös valtsikan ulkopuolisten 
järjestöjen kanssa. 

 
Toteutunut osin. 
Kansainvälisyyshenkisten 
tapahtumien osalta 
järjestimme vaihtopaneelin 
alkuvuodesta sekä Yhiksen 
perinteisen kevätmatkan, 
joka suuntautui tällä kertaa 
Kiovaan, Ukrainaan.  
 
Lisäksi olemme järjestäneet 
syksyllä Yhdysvaltojen 
presidentinvaalivalvojaiset 
ajan hengen mukaan 
etätapahtumana, Discordissa 
ja Zoomissa. 
 

Huolehditaan 
hallituksen sisäisistä 
suhteista 
ryhmäytymisen ja 
yhteistyön muodoissa. 

 

Virkistäydytään hallituksen 
kanssa vähintään kerran kevät- 
sekä syyslukukauden aikana. 
Pyritään tällä hallituksen 
yhteiseen ajanviettoon 
tapahtumien ja kokousten 
ulkopuolella ja rentoutumiseen. 

 
Toteutunut. Virkistäytyminen 
oli varsin onnistunutta 
kuluneen hallituskauden 
aikana, vaikka 
poikkeuksellinen koronavuosi 
loi sille omat haasteensa. 
Kasvotusten virkistäydyimme 
kesällä sekä syksyn alussa. 
Loppuvuodesta kohtasimme 
virkistäytymishengessä 
Zoomin välityksellä.  
 

Suhteet ja yhteistyö 
Yhistys ry:n, eli 
yhteiskuntahistorian 
alumnijärjestön 
kanssa. 

 

Pyritään ylläpitämään hyviä 
suhteita Yhistys ry:n kanssa mm. 
järjestämällä perinteiset 
alumnisitsit yhteistyössä Polho 
ry:n kanssa, sekä perinteiset 
yhteiskuntahistorian 
Vappuskumpat vappuaattona. 

 

Pyritään hyödyntämään Yhistys 
ry:n kontakteja alumneihin 
suunniteltaessa tulevia 
mahdollisia työelämäexcursioita. 

 
Yhteistyö Yhistys ry:n välillä 
säilyi, vaikka perinteisiä 
tapahtumia kuten 
vappuskumppia ja 
alumnisitsejä ei ollut 
mahdollista järjestää 
koronapandemian takia.  
 
 
 
Toteutunut. Alumnipaneelia 
suunnitellessa olimme 
yhteydessä Yhistys ry:n 
edustajiin.  

 


