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1 Mikä YHVA?

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta (YHVA) aloitti toimintansa vuonna
2013. YHVA kokoustaa kerran kuussa ja kokouksissa on usein yhteiskunnallisia
vaikuttajia kertomassa toiminnastaan. Näiden kanssa luodaan kumppanuuksia
ja järjestään tapahtumia ympäri vuotta. YHVAn puheenjohtaja Tiia Sorsa, va-
rapuheenjohtajat Timo Kalliokoski ja Laura Niemenkari sekä viestijä Tuomas
Kaivola toivottavat kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan toimintaan!

2 Yhteistyön voimaa

Yksin on vaikea saada arvojaan näkyville yhteiskunnassa. Siksi tänä vuonna
YHVAn teemana on lisätä yhteistyötä yhteiskunnan muiden vaikuttajien kanssa
ja saada toimintaan mukaan lisää opiskelijoita. Tämä toteutetaan

1. Kutsumalla kokouksiin puhujiksi niin houkutuslintuja (Demos Helsingistä,
Unicefilta, perustulokokeilutiimistä) kuin uusia yhteistyökumppaneita toi-
sista opiskelijajärjestlistä (HYYn alaisia, AMK:eista, muista yliopistoista,
...)

2. Vierailemalla muiden järjestöjen kokouksissa

3. Järjestämällä tapahtumia yhä laajemmassa yhteistyössä

4. Facebook-kampanjalla ja puskaradiolla

3 Kevät: haalarimerkit ja Pride-illalliset

Viime vuonna toteutettiin logokilpailu, jonka voittajaehdotuksesta painatetaan
tänä vuonna haalarimerkit. Valiokunnan toimijat ja aktiivisesti toimintaan osal-
listuvat valiokuntalaiset saavat merkin maksutta, ja niitä jaetaan kiitokseksi ta-
pahtumiin osallistuville.

Rakkaaksi perinteeksi muodostuneista Pride-illallisista tehdään yhä useam-
man toimijan yhteistyöprojekti. Pöytäjuhlan sijaan harkitaan toiminnallisem-
pien juhlien järjestämistä. Viime vuodesta viisastuneena tapahtuman järjes-
täminen aloitetaan varhain. Maaliskuussa yhvalaiset etsivät sopivia yhteistyö-
kumppaneita muista (opiskelija-)organisaatioista, joiden kanssa pidetään huhti-
kuussa suunnittelukokous. Toukokuun loppulla pidettävään kokoukseen men-
nessä tapahtuman suuret linjat (aika, tila, tarjoilut, esiintyjät, kutsuttavien
joukko) ovat selvillä, ja kesäkuu kuluu viimeistelyihin ja hankintoihin.

4 Syksy: fuksien houkutteleminen ja perustulo-
kokeilun seuraaminen

YHVA osallistuu fuksitapahtumiin ja kutsuu kokouksiin puhujiksi erityisesti fuk-
seja kiinnostavia vaikuttajia.
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Suomen hallitus selvittää tänä vuonna perustulokokeilun toteuttamisvaih-
toehdot. YHVA on luonnollisesti kiinnostunut seuraamaan tätä prosessia yh-
teistyössä HYYn kanssa ja kuulemaan sevitystyöhön osallistuvia helkilöitä ko-
kouksissaan.

5 Alustava vuosikalenteri

YHVA kokoustaa kerran kuukaudessa ja tarvittaessa (esim. suurten projektien
yhteydessä) useammin.

Tammikuu
Kokous on poikkeuksellisesti epävirallinen ja vain vanhojen ja uusien toimijoi-
den välinen aikataulullisista syistä.

Helmikuu
Kokouksessa ei puhujaa
Haalarimerkkien painatus
Facebook-kampanja aloitetaan uusien toimijoiden houkuttelemiseksi
Kokouksessa valitaan viestijä (Tuomas)
Pride-toimikunnan kokoaminen aloitetaan

Maaliskuu
Kokouksessa puhujana Democracy for the 21th Century -hankkeen edustaja
Pride-toimikunnan suunnittelukokous

Huhtikuu
Kokouksessa puhujana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen vetäjä, ai-
heena vaikuttavuuden ennustaminen ja mittaaminen
Excu kiinnostavaan organisaatioon

Toukokuu
Kokouksessa puhujana opiskelijajärjestön edustaja
Pride-illallisten järjestelyjä

Kesäkuu
Ei kokousta
Pride-sitsit viimeisellä viikolla, niiden valmistelua

Heinäkuu
-

Elokuu
Kokouksessa ei puhujaa
Kokouksessa suunnitellaan syksyn toimintaa, erityisesti fuksiseikkailuun ja ava-
jaiskarnevaaleihin osallistuminen
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Syyskuu
Avajaiskarnevaali
Fuksiseikkailu
Kokouksessa puhujana Demos Helsingistä / Master Classista joku, Mannerheim-
sali
YHVA selvittää, missä vaiheessa perustuokokeilun selvitystyö on

Lokakuu
Asunnottomien yö
Kokouksessa puhujana perustulokokeilun asiantuntija

Marraskuu
Kokouksessa puhujana yhvalaisten ehdottama henkilö (esim. Väki Oy:stä)
Pikkujoulut

Joulukuu
Kokouksessa puhujana yhvalaisten ehdottama henkilö
Vuoden 2017 järjestäytymiskokous

Järjestetään yhdessä YHVAlle hieno vuosi!
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