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Valtioneuvoksen III toimintavuosi
Valtioneuvos ry:n tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopiston valtio-opin oppiaineesta ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden henkilöiden eli alumnien välistä yhteistoimintaa. Yhdistys antaa alumneille mahdollisuuden
vuorovaikutukseen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen ja luo yhteyksiä jäsentensä, opiskelijoiden ja työelämän
välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan harrastus- ja
virkistystilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijat
Puolue ry:n kanssa.
Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta
Valtioneuvoksen III toimintavuosi käynnistyi helmikuussa 2015, jolloin yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Nette Lehtinen ja hallituksen jäseniksi Niklas Nila, Escocia Nsuku, Kimmo Parhiala, Ville
Pekkala ja Sanni Sarelma.
Hallitus päätti aluksi vahvistaa viestintää suhteessa yliopistoon ja opiskelijoihin. Amanuenssi Ainoriitta Pölläselle
lähettiin uudet Valtioneuvoksen markkinointimateriaalit. Yliopisto lähettää Valtioneuvos ry:n esitteen valtio-opin
pääaineesta valmistuneille opiskelijoille muiden aineistojen mukana. Lisäksi yhteydenpitoa valtio-opin ainejärjestöön
vahvistettiin osallistamalla Puolue ry:n puheenjohtajaa toimintaan.
Vuoden ensimmäinen avoin iltakoulu järjestettiin maaliskuussa Pastorissa ja Raflassa. Avoimeen iltakouluun osallistui
myös Puolue ry:n puheenjohtaja Essi Tarkiainen. Avoimessa iltakoulussa tutustuttiin uusiin ihmisiin ja suunniteltiin
tulevaa vuotta sekä yhteistyön tiivistämistä opiskelijoiden kanssa.
Huhtikuussa Valtioneuvos ry tapasi Puolue ry:n opiskelijoita lounastapaamisessa opiskelijoiden SYY-vierailun
yhteydessä Helsingissä. Valtioneuvoksen hallituksen jäsen Kimmo Parhiala kirjoitti myös työelämään liittyvän jutun
”Valtioneuvos – hyviä ja huonoja uutisia” valtio-opin opiskelijoiden lehteen Puolueohjelmaan 1/2015.
Valtioneuvoksen vappumaljat nostettiin Mantan lakituksessa Helsingissä. Tapahtumasta lähetettiin myös
videotervehdys valtio-opin opiskelijoille Harjulla katsottavaksi.
Kevään toinen iltakoulu järjestettiin Kappelissa ja Sir Einossa Helsingissä. Paikalle tuli jälleen uusia alumneja.
Valtioneuvos haki keväällä 2015 RAY:n rahoitusta vuoden 2016 työelämävalmennukseen. Valitettavasti rahoitusta ei
myönnetty työelämävalmennuksen pienimuotoisuuden vuoksi.
Syksyn ensimmäinen iltakoulu järjestettiin syyskuussa Steam Hellsingissä.
Lokakuussa Valtioneuvos ry järjesti opiskelijoille alumni-aamupalan nimeltään ”Tapaa mystinen Valtioneuvos” .
Aamiainen oli ajoitettu Politiikan opiskelijoiden päivien yhteyteen Helsinkiin. Tapaamispaikkana toimivat Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut ry:n tilat. Aamiaisella keskusteluun työelämästä ja opinnoista osallistui toistakymmentä
opiskelijaa ja seitsemän alumnia.
Valtioneuvos järjesti ensimmäisen valtio-opin opiskelijoille suunnatun työelämäkurssin ”Seminaarinmäeltä
Arkadianmäelle” 6. marraskuuta kansalaistoiminnankeskus Mataran tiloissa Jyväskylässä. Työelämäkurssin kesto oli
kuusi tuntia ja vetäjinä toimivat kolme Valtioneuvoksen hallituksen jäsentä: Kimmo Parhiala, Ville Pekkala ja Niklas
Nila. Kurssi koostui kolmesta osiosta: 1. Työuran suunnittelu ja suunnan hakeminen, 2 Tiedot, taidot ja kyvyt, joille on
työelämässä kysyntää, 3. Valtio-oppineen potentiaaliset urapolut. Kukin osa-alue sisälsi ryhmätöitä ja yhteistä
aiheiden pohdintaa.
Vuoden viimeinen iltakoulu järjestettiin joulukuussa Rikhard Von Trappessa.
Valtioneuvos näkyi vahvasti Puolue ry:n 2/2015 lehdessä. Valtioneuvoksen hallituksen jäsenet Niklas Nila ja Nette
Lehtinen sekä alumnit Joonas Könttä ja Moona Kuukka kirjoittivat Puolueohjelmaan jutun neljän alumnin työpäivistä.
Tämän lisäksi Puolue ry:n Ira Honkaharju kirjoitti lehteen jutun ”Puolue tapasi valtioneuvoksen”, joka kertoi opiskelijan
näkökulman syksyllä järjestetystä työelämävalmennuksesta.

