
Arvon P-klubin jäsenistö. 

Olen Triinu Grün, toisen vuoden poliittisen historian opiskelija, ja haen P-klubin puheenjohtajaksi 
hallituskaudelle 2023. Puheenjohtajana minulla olisi paljon annettavaa P-klubille ja luotan siihen, 
että hallituskauteni aikana pystyisin tuomaan meille rakkaasta P-klubista parhaat puolet esille niin 
perinteitä kunnioittaen, kuin uusien tuulienkin myötä. 

Puheenjohtajana nostaisin esille erityisesti opiskelijoiden edunvalvonnan uudelle tasolle. Olen lähes 
koko aiemman järjestökokemukseni painottanut juuri edunvalvontaan ja siksi koen olevani oikea 
ihminen tämänkaltaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. P-klubin ensisijainen painopiste on 
juuri opiskelijoiden edunvalvonta. Olen toiminut Turun yliopistolla edunvalvonnallisissa tehtävissä P-
klubin poliittisen historian oppiaineen koulutuspoliittisena vastaavana, Turun yliopiston 
edustajistossa varaedaattorina, sekä aktiivisena toimijana Indexin kopotoimikunnissa ja Turun 
yliopiston koponeuvostoissa. Olen ollut yhtenä yhteyshenkilönä Turun yliopiston koulutuspoliittisten 
vastaavien hankkeessa koko yliopiston kattavan anonyymin maisteriopintojen palautelaatikon 
saamiseksi. Käytännössä olen ollut yhteydessä kaikkien tiedekuntien koulutuspoliittisiin vastaaviin ja 
koordinoinut hankkeen etenemistä. Tämänkaltaista laajaa poikkitieteellistä yhteydenpitoa tarvitaan 
paljon myös puheenjohtajan toimenkuvassa. Hankkeen tiimoilta olen ollut myös laajalti yhteydessä 
muun muassa Turun yliopiston johtokuntaan, sekä TYYn hallitukseen. 

Puheenjohtajana korostaisin P-klubin toiminnan jatkuvuutta. Aloittaessani fuksina syksyllä 2021 
lähdin suoraan mukaan sekä P-klubin, TYYn, että Soihdunkantajat ry:n toimintaan. Minulla ei ollut 
aiempaa kokemusta yliopiston toiminnasta, mutta järjestöissä toimimisesta tuli tärkeä ja merkittävä 
osa opiskelijaelämääni ja mukava vastapaino opinnoille heti alusta saakka. Haluaisin painottaa tätä 
rohkeutta lähteä myös tuntemattomampaan toimintaan jo heti fuksivuodesta lähtien. 
Järjestötoiminnan merkitystä painottaisin myös vanhemmille opiskelijoille, ja oman kokemukseni 
pohjalta voisinkin suositella järjestötoiminnasta kiinnostunutta opiskelijaa monille eri tahoille, tai 
ainakin osaisin auttaa löytämään oikeat yhteyshenkilöt. P-klubin toiminnan jatkuvuus on elinehto 
klubin toiminnalle, ja sen vuoksi järjestötoiminnan mielekkyyden, ja erityisesti klubin toiminnan 
merkittävyys olisikin tärkeä korostamisen paikka. 

Puheenjohtajana lisäisin myös klubilaisten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja kasvattaisin klubia 
nimenomaan kaikenlaisille ihmisille suunnattuna järjestönä. P-klubin ulkoasu lämpimänä ja 
ystävällisenä järjestönä kasvattaisi myös opiskelijoiden mielenkiintoa toimia aktiivisena osana P-
klubia. P-klubin tulisi olla opiskelijoille opintoja tukeva yhteisö, sekä henkisellä, että 
käytännölliselläkin tasolla. Tullessani opiskelemaan Turkuun, en juuri tuntenut ketään koko 
kaupungista, saati yliopistolta. P-klubista sain nopeasti ystäviä, ja heistä on muodostunut tärkeä 
voimavara henkilökohtaisessa elämässäni. Ainejärjestön yhteisöllisyys tuo mielekkyyttä opiskella 
alaamme juuri Turussa ja juuri P-klubissa. 

Minulla on aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta jo lukioajoistani lähtien. Olen toiminut 
Varkauden lukion opiskelijakunnan hallituksessa, sekä Itä-Suomen lukiolaisten piirihallituksessa. 
Näissä luottamustehtävissä olen saanut paljon erilaista järjestökokemusta, sekä päässyt toimimaan 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Toimin myös kaksi kautta Varkauden nuorisovaltuustossa. Toisen 
kausistani toimin puheenjohtajana, joten minulla on aiempaa kokemusta myös puheenjohtajana 
toimimisesta. Turun yliopistolla olen toiminut Turun yliopiston edustajistossa varaedaattorina, Turun 
yliopiston ylioppilaskunnan avustustoimikunnassa, Soihdunkantajat ry:n hallituksen sihteerinä sekä 
P-klubin hallituksessa. 



Olen kuluneen vuoden aikana mielestäni osoittanut, että pystyn toimimaan vaativimmissakin 
tehtävissä, sekä paineen alaisena oikealla aikataulutuksella ja tarkalla suunnittelulla. Monet 
vastuutehtäväni päättyvät vuoden 2022 loppuun, jolloin pystyisin vielä entistä enemmän 
panostamaan juuri P-klubiin ja omaan toimintaani puheenjohtajana. Olen myös ajoittanut opintoni 
niin, ettei puheenjohtajakauden ajalle tule mitään suurempia opinnollisia töitä. 

Olisin erinomainen valinta P-klubin puheenjohtajaksi juuri aiemman kokemukseni ja 
järjestötoiminnan motivaation vuoksi. P-klubi on antanut minulle paljon viime vuoden aikana ja nyt 
minusta tuntuu, että minun on aika antaa jotain klubille takaisin. Haluan olla kehittämässä P-klubin 
toimintaa yhä parempaan suuntaan sen rakkaita perinteitä kunnioittaen. Haluan olla tuomassa P-
klubin parhaita puolia esiin ja kehittää klubia aina vain parempaan suuntaan. 

Nähdään syyskokouksessa! 

Triinu Grün 


