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Puolue ry

Toimintakertomus 2010

Puolue ry:n toimintaa leimasi hallinnollisen ja taloudellisen vakauden tavoittelu. Toiminta
oli organisoitunutta, toimijat motivoituneita ja lopussa kiitos seisoi. Vuoden 2010
hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Parhiala, varapuheenjohtajana Nette
Lehtinen (o.s Männistö), joka toimi samalla myös koulutuspoliittisena vastaavana.
Sihteerin vastuullisen ja epäkiitollisen tehtävän sai harteilleen Katariina Karjalainen kun
taas rahastonhoitajana jatkoi Kati Rannanpiha. Eetu Heiska toimi kansainvälisyys‐ ja
alumnivastaavana, Esa Lappalainen toimi koulutuspoliittisena vastaavana siis yhdessä
Nette Lehtisen kanssa. Liikunnasta ja ympäristöstä vastasi Moona Kuukka, tiedotuksesta
ja www‐sivuista Ville Pekkala. Suurimman työn tekivät tapahtumavastaavat Suvi
Lemetyinen ja Anim Ullah, joita alettiin vuoden aikana kutsua tuntemattomasta syystä
bileministereiksi. Hallitus kokoontui vuoden aikana runsaasti ja sääntömääräiset
kokoukset vietiin läpi, pienistä konflikteista huolimatta.
Koulutuspolitiikan saralla kerättiin luentopalautteita ja keväällä toteutettiin suuri
ainejärjestökysely, jonka satoa saatiin ihailla ja kauhistella. Puolueen hallitus teki yhden
kannanoton kautensa lopussa liittyen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
sisäänottomäärien pienentämiseen. Lisäksi kopot keräsivät keväällä opiskelijoilta
kokemuksia Mattilanniemen sisäilmatilanteesta.

Tapahtuma‐anti vuoden aikana oli runsasta. Sitsejä oli joka lähtöön: Sirkussitseillä nähtiin
leijonankesyttäjiä ja mustalaisakkoja, amissitseillä nähtiin kädentaitojen osaajia ja
salarakkaita kun taas syksyllä uudet fuksit pääsivät oppiin Harri Potteri‐sitsikoulussa.
Vappuna puoluelaisia osallistui SVOL:lin vappusitseille. Minna Canthia juhlittiin Minna
Canthin Conthauksessa, jossa kuultiin runonlausuntaa ja koettiin lähikapakoiden lumoava
vaikutus. Puolue myös rusettiluisteli, tavallaan. Liikuntahenkisessä tapahtumassa
hokkarit jätettiin narikkaan ja keskityttiin lumisiin tehtäviin yliopiston maastossa.
Yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa jo legendaksi muodostunut DOOM‐risteily
järjestettiin menestyksekkäästi yhdessä muiden yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Vappua
juhlittiin ankarasti: kuusipäiväisen vappuspektaakkelin aikana puoluelaiset osallistuivat
Amazing Raceen, juhlivat uuden hikoilevan vaihto‐oppilaan, Pierren, kanssa ja vanha
kunnon kommunisti Kari Peitsamo ihmetteli Harjulla laulaessaan ketä nämä puoluelaiset
oikein ovat. Vappuna myös laulettiin ja saunottiin. Puolue järjesti Kari Palosen

avustuksella excursion Budapestiin vappuviikon jälkeen. Matka oli avartava ja
ikimuistoinen kokemus. Opiskelijat pääsivät tutustumaan Unkarin parlamenttitaloon,
holokaust-museoon, neuvostopatsaiden puistoon ja Suomen suurlähetystöön. Syksyn
koittaessa fuksit otettiin vastaan normaaleiden muodollisuuksin. Baarikierroksella
tavattiin Matti Nykänen ja fuksiaisissa uudet opiskelijat pukeutuivat Disney-henkisesti ja
toteuttivat mitä erikoisimpia tehtäviä kaupunkiolosuhteissa. Myös tuttu ja turvallinen
mökkireissu järjestettiin syksyllä ilman henkilö‐ ja omaisuusvahinkoja.

Ulko‐ ja sisäsuhteita hoidettiin osallistumalla kollegajärjestöjen tapahtumiin. VOO:n
50‐vuotisjuhlissa Puoluetta edustivat Parhiala ja Lehtinen, kun taas Kuukka ja Heiska
pettyivät pahasti Fokuksen peruuttaessa juhlansa. Läheiseen JYY:hyn pidettiin
luonnollisesti yhteyttä. Vaihto‐oppilaiden kanssa tutustuttiin ja saunottiin kauden
avajaisissa Kortepohjassa ja muutama vaihto-oppilas uskaltautui myös oluthetkiin.

Muun toiminnan saralla merkittäviksi tapahtumiksi nousivat toimikuntien tapaamiset.
Erityisesti perinnetoimikunta tuotti hedelmää ja viimeinkin Puolue sai oman lipun.
Kiitokset tästä kuuluvat erityisesti Pekkalalle, Ullahille ja Parhialalle, jotka nikkaroivat
kultapunoksilla tulevaisuudessa kateutta synnyttävän keltasinisen ainejärjestölipun.
Vuoden aikana tehtiin 3 erilaista haalarimerkkiä, jotka myytiin miltei kaikki loppuun.
Kahvi‐ ja oluthetkiä järjestettiin vuoden aikana tiuhaan tahtiin ja ne alkoivatkin saada
runsaampaa osallistujakuntaa edellisvuosiin verrattuna. Puolueohjelma ilmestyi vuoden
aikana kaksi kertaa. Tälläkin kertaa ainejärjestölehti oli onnistunut, päätoimittajina olivat
Nina Lindberg ja Jukka-Pekka Ronkainen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Puolueen vuosi oli todellinen menestys.

