
Rakkaat klubilaiset, 

olen Vilppu Tolvi, toisen vuoden valtio-opin opiskelija, ja haen P-klubin hallituksen varapuheenjoh-

tajaksi.  

Kuluvana vuonna olen toiminut P-klubin työelämä- ja alumnivastaavana sekä edustanut P-klubia 

SYY-Turun hallituksessa, jossa toimin tapahtuma- ja viestintävastaavana. Kaksi hallitusta on ottanut, 

mutta ennen kaikkea myös antanut ja opettanut. Olen oppinut suunnittelemaan ajankäyttöä, tekemään 

yhteistyötä erinäisten tahojen välillä, järjestämään ja viestimään sekä yleisesti toimimaan järjestötoi-

minnan koukeroissa. Vaikka hallitustoiminta onkin välillä tuntunut raskaalta, olen rakastanut jokaista 

sekuntia. Suurin syyni hakea jatkokaudelle onkin se, että koen voivani antaa hallitustoiminnalle vielä 

niin paljon enemmän kuin mitä olen tänä vuonna onnistunut.   

P-klubin hallituksessa toimin myös yhtenä varainhankintavastaavista, ja pystyisinkin vahvasti autta-

maan sekä tukemaan uusia varainhankintavastaavia kauan kaivatussa varainhankinnan uudistami-

sessa. Varainhankinta on ollut varsin syklistä ja tapauskohtaista, ja haluaisinkin panostaa erityisesti 

sen jatkuvuuteen sekä uusien varainhankintatapojen innovointiin. Vanhana alumnivastaavana voisin 

myös auttaa edistämään alumnitoimintaa, joka etenkin koronan takia on jäänyt ikävän taka-alalle.  

Klubilaisuus on kasvanut yhdeksi elämäni tärkeimmistä asioista. Olen löytänyt klubista juuri minulle 

oikean yhteisön, perheen. Omilla fuksiviikoillani en osannut suhteuttaa toimintaamme muihin aine-

järjestöihin, enhän sellaisiin ollut aiemmin kuulunut, mutta syksyn edetessä aloin tajuamaan, kuinka 

erityisestä asiasta onkin kyse. Teinkin lopullisen päätöksen jatkokaudelle hakemisesta tämän vuoden 

fuksiviikoilla. Haluan olla henkilökohtaisesti puheenjohtajistossa ja tuutorvastaavana edesauttamassa 

uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä osaksi juuri sitä kauneinta, P-klubia. Vastapainoksi haluaisin 

painottaa myös vanhempien klubilaisten mukana pitämistä. Ketään ei halua kuilua eri opintovuosien 

välille, ja eihän klubi olisi mitään ilman sen ikiomia legendoja.  

Haen juuri varapuheenjohtajaksi, sillä koen sen sopivan parhaiten itselleni. Haluan ennenkaikkea toi-

mia puheenjohtajan apuna niin henkisesti kuin käytännön tasolla. Haluan olla hallitukselle helposti 

lähestyttävä tukihenkilö, jolta voi aina kysyä apua tai kertoa huolia, sekä pyrkiä hyvinvointi- ja yh-

denvertaisuusvastaavana toimimaan näin myös koko jäsenistön kanssa. Ympäristövastaavana haluan 

panostaa erityisesti toimiston kierrätyksen todelliseen toteutumiseen sekä klubin ympäristöystävälli-

syyden kehitykseen. Nämä tavoitteeni yhdistämällä haluan olla klubin arvoinen VPJ. 

Nähdään syyskokouksessa! 

Vilppu 


