EBE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1. Ebe ry yhdistyksenä
Ebe ry on Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi
opiskelevien ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden koulutus- ja
sosiaalipoliittisia etuja tiedekuntatasolla sekä valtakunnallisesti. Lisäksi Ebe ry pyrkii
edistämään

jäsenten

välistä

vuorovaikutusta

toistensa

sekä

varhaiskasvatuksen

ammattilaisten kanssa. Ebe ry pyrkii myös edistämään jäsenten ammatillista kehittymistä
sekä tarjoamaan jäsenilleen monipuolisia mahdollisuuksia virkistäytyä ja kouluttautua lisää
opiskelun ohessa. Ebe ry on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n (SOOL)
jäsenjärjestö sekä Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Condus ry:n jäsenjärjestö.
2. Kokoukset
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa
vuodessa, keväällä ja syksyllä. Yhdistyksellä on hallitus, joka edustaa yhdistystä sekä sen
jäsenistöä ja toimii tavoitteellisesti jäsenistön edun ajamiseksi.
Ebe ry:n hallitus kokoustaa noin kerran kuussa vuoden ympäri. Jos käsiteltäviä asioita on
paljon, hallitus kokoustaa useammin. Kokoukset ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia,
ja

hallitus

tiedottaa

tulevista

kokouksista

etukäteen

jäsenistölleen

Ebe

ry:n

Facebook-ryhmissä, sähköpostilistalla sekä yhdistyksen internetsivulla. Kokousten lisäksi
voidaan asettaa työryhmiä niille osoitettuja tehtäviä varten. Työryhmiin voidaan ottaa
mukaan myös hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä Ebe ry:n jäsenistöstä.

3. Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto

koostuu

hallituksen

puheenjohtajasta

ja

varapuheenjohtajasta.

Puheenjohtajalla on päävastuu siitä, että yhdistys toimii yhdistyslain ja

sääntöjensä

mukaisesti. Hän vastaa edunvalvonnasta ja eri tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sekä
hallituksen kokousten valmistelusta. Varapuheenjohtaja vastaa sähköisen jäsenrekisterin

ylläpidosta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Varapuheenjohtajan vastuulla on myös
haalarimerkkien tilaaminen ja yhteydenpito firmaan, josta yhdistys tilaa haalarimerkkinsä.
Puheenjohtajistolle kuuluu myös monia muita tehtäviä ja puheenjohtajisto keskenään jakaa
tehtäviä,

jotta

yhteistyö

on

tehokasta.

Hallituskauden

alussa

määritellään

varapuheenjohtajan tehtävät ja pyritään siirtämään tämä tehtävänkuva myös seuraaville
hallituskausille.

Puheenjohtajisto

sopii keskenään tehtävien jaosta. Kaudella 2016

varapuheenjohtaja vastaa tapahtumista ja puheenjohtaja muista vastuualueista. Kehitetään
puheenjohtajiston yhteistyötä taloudenhoitajan ja sihteerin kanssa. Puheenjohtajisto, sihteeri
ja taloudenhoitaja vastaavat kaikki osaltaan toiminnantarkastuksen valmistelusta ja ovat
jokainen yhdistyksen nimenkirjoittajia. Puheenjohtajisto huolehtii, että hallituskauden
päätyttyä jokainen hallituksen jäsen perehdyttää oman vastuualueensa uuden toimijan.
Jokaisen hallituksen jäsenen tulee olla käytettävissä vastuuvapauden myöntämiseen
saakka. Näin varmistetaan toiminnan tavoitteellinen ja tehokas jatkuvuus.

4. Edunvalvonta ja koulutuspolitiikka
Edunvalvonta sekä koulutuspoliittinen aktiivisuus ovat tärkeitä yhdistyksen tehtäviä. Ebe ry:n
hallitukseen nimetään neljä koulutuspolitiikasta vastaavaa henkilöä, jotka vastaavat
yhdistyksen

edunvalvonnasta

sekä

ovat

aktiivisesti

kuulolla

varhaiskasvatuksen

koulutuspoliittisista keskusteluissa niin koulutuksellisesti kuin valtakunnallisesti.
Ebe ry valvoo Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi tai varhaiskasvatuksen
maistereiksi opiskelevien etua. Ebe ry:n edunvalvontapalvelut tulee olla jäsenistölle helposti
lähestyttävissä.
Ebe ry:n tulee olla myös tulevalla kaudella vahvasti mukana Helsingin Yliopiston Iso
Pyörä-hanketta.
Koulutuspoliittiset vastaavat järjestävät kauden aikana kopo-kahvituksen, jonka
tarkoituksena on antaa jäsenistölle tietoa yhdistyksen edunvalvonnasta. Lisäksi
koulutuspoliittiset vastaavat järjestävät keväällä sekä syksyllä Viiniä ja valitusta tapahtuman.
Valmistuvien tilaisuuden järjestämistä ja sisältöä tulee pohtia yhdessä muiden toimijoiden,
kuten paikallisten lastentarhanopettajayhdistysten kanssa.

Yhdistys vaalii yhteistyötä eri toimielinten ja yhdistysten kanssa. Tätä yhteistyötä kehitetään
tulevalla kaudella toimivammaksi. Ebe ry esittää opiskelijaedustajan seuraaviin:
·

Varhaiskasvatuksen

koulutusten kehittämistyöryhmä

·

Lastentarhanopettajakoulutuksen

·

Conduksen

·

Opettajankoulutuslaitoksen

·

Käyttäytymistieteellisen

·

HYYn

·

Helsingin

·

OAJn

valintatoimikunta

Opintotoimikunta
laitosneuvosto

tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

edustajisto ja toimikunnat
lastentarhanopettajat ry

jaosto

Ebe ry pyrkii siihen, että jokaisessa on vähintään yksi koulutuksemme opiskelijaedustaja.
Valitut

opiskelijaedustajat

tiedottavat

yhdistyksen hallitusta ajankohtaisista asioista.

Opiskelijaedustajat kutsutaan yhteiseen Eben Edunvalvonta Facebook ryhmään, jossa
ajankohtaisista

asioista

voidaan

tiedottaa

ja

keskustella. Tämän ryhmän käyttöä

tiedonvälityksessä muille opiskelijaedustajille kehitetään, jotta kaikki ovat mahdollisimman
hyvin tietoisia koulutustamme koskevissa asioissa.
Ebe ry osallistuu koulutukseen liittyvään sekä valtakunnalliseen varhaiskasvatusta
koskevaan keskusteluun. Tarvittaessa kirjoitamme kannanottoja koulutustamme koskevaan
päätöksentekoon. Meitä koskeviin päätöksiin laadimme perusteltuja kannanottoja. Lisäksi
yhdistyksen tulee kehittää muita vaikuttamisen keinoja, joilla voimme tuoda opiskelijoiden
kannan esiin. Yhteistyötä toisten yliopistojen varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kanssa
parannetaan.

Yhteistyötä

ja

kommunikaatiota

parannetaan

erityisesti

yhteisiin

valtakunnallisiin aiheisiin liittyvissä asioissa.
5. Koulutustoiminta
Ebe ry kannustaa jäseniään osallistumaan mm. seuraaviin alaan tai opiskeluun liittyviin
koulutuksiin:
·
·

Helsingin

yliopiston järjestämiin koulutustilaisuuksiin
Helsingin

yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) järjestämiin

koulutustilaisuuksiin
·

Käyttäytymistieteellisen

tiedekunnan tiedekuntajärjestö Condus ry:n

järjestämiin koulutustilaisuuksiin

·

SOOLin

ja OAJ:n seminaareihin sekä järjestökoulutuksiin

Ebe ry kehittää koulutustoimintaa entisestään ja tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia
lisäkouluttautumiseen.
Myös Ebe ry:n hallitus kouluttautuu HYY:n, Conduksen sekä SOOLin ja OAJ:n tarjoamien
mahdollisuuksien mukaan. Hallitus pyrkii itse mahdollisuuksien mukaan järjestämään
jäsenistölleen koulutusiltoja. Aiemmin Ebe ry:n hallitus on järjestänyt esimerkiksi kiusaamista
koskevan koulutusillan sekä kaksi tukiviittomakoulutusiltaa. Näistä jälkimmäistä toivottiin
järjestettävän uudestaan.

6. Tila

7. Viestintä
Ebe ry jatkaa aktiivista, monipuolista ja avointa viestintää kaudella 2017. Yhdistys käyttää
viestinnässä erityisesti Facebook-sivustoaan ja Facebook-ryhmiä sekä hyödyntää uusittuja
yhdistyksen blogia sekä nettisivuja entisestään. Blogissa julkaistaan kuulumisia hallitukselta
ja jäsenistöltä esimerkiksi galluppien merkeissä.
Viestintävastaavat huolehtivat Eben sähköpostilistalla ilmoitettavista asioista.
Sähköpostilistalla ilmoitetaan säännöllisesti tulevat tapahtumat, työpaikkailmoitukset ja muita
tärkeitä ajankohtaisia asioita liittyen niin koulutukseen kuin yhteiskunnallisiinkin
varhaiskasvatuksen asioihin.
Ebe ry käyttää viestinnässään myös Instagramia sekä Snapchattia käyttäjätunnuksella
ebe_ry, ja päivittää niihin aktiivisesti eri tapahtumista. Ebe ry perustaa kaudella 2017 myös
Twitter-tilin, joka mahdollistaa osallistumisen valtakunnalliseen varhaiskasvatuskeskusteluun
ja luo lisää näkyvyyttä yhdistykselle.
8. Tapahtuma-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta
8.1 Tapahtumatoiminta

Ebe ry:n tulee järjestää jäsenistölleen vapaa-ajantoimintaa. Koemme, että juhlien ja
tapahtumien järjestämisellä on tärkeä rooli yhteisöllisen ilmapiirin muodostumisessa.
Erilaisten juhlien, tapahtumien ja retkien tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä
mukaan toimintaan. Myös perheelliset jäsenet huomioidaan ja heidän toisiinsa
tutustuttamiseen panostetaan.
Vaalimme myös akateemisen juhlaperinteen säilymistä järjestämällä sitsejä ja
vuosijuhlia. Sitsit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä on fuksisitsit ja
keväällä kaikille vuosikursseille yhteiset kevätsitsit. Fuksisitsit toteutetaan yhdessä
tuutoreiden kanssa.
Ebe ry järjestää jäsenistölleen monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Osa tapahtumista
on maksullisia, osa maksuttomia. Ebe ry:llä on monia perinteisiä tapahtumia, joista
esimerkiksi Manskun10 sekä Halloween Peduca ry:n kanssa ovat säilyttämisen
arvoisia.

Myös

esimerkkejä

uudempia

tapahtumakonsepteja

pyritään

luomaan.

Näistä

ovat perheelliselle jäsenistölle suunnattu Syyssuhinat-tapahtuma

yhteistyössä Tekstiilarit ry:n ja Kopeda ry:n kanssa, sekä Santahaminan Sankarit
-tapahtuma yhteistyössä Kadettitoverikunnan kanssa. Ebe ry järjestää jäsenistölleen
kausitapahtumia, joita ovat esimerkiksi jokavuotiset pikkujoulut sekä vappu
Kaivopuistossa. Kaikkien perinteisten tapahtumien lisäksi uudet ideat ovat aina
tervetulleita ja tällä myös saadaan vaihtuvuutta sekä uutta aktiviteettia jäsenistölle.
Lisäksi Ebe ry kannustaa jäsenistöä osallistumaan ylioppilaskunnan ja tiedekunnan
yhteisiin tapahtumiin, kuten fuksiaisiin, pikkujouluihin ja muiden ainejärjestöjen juhliin.
Juhlia

ja

tapahtumia

järjestetään

entistä

enemmän

yhteistyössä

muiden

ainejärjestöjen sekä tiedekuntajärjestö Conduksen kanssa.
Yhdistys

on

vahvasti

mukana

tukemassa

tuutoreiden

toimintaa

ja

Eben

fuksikastajaiset järjestetään yhteistyössä tuutoreiden kanssa. Tarkempi sisältö on
määritelty kohdassa Fuksi- ja tuutoritoiminta.

8.2 Kulttuuritoiminta
Kulttuuritapahtumat yhdessä liikuntatoiminnan kanssa tarjoavat jäsenistölle vaihtoehdon
perinteisille opiskelijatapahtumille. Tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa, joka

tavoittaa jäsenistöä mahdollisimman laajasti eri ikäryhmistä. Tapahtumien tulisi sivuta
kulttuurin eri osa-alueita mahdollisimman laajasti, jotta jokainen voisi löytää itseään
kiinnostavaa toimintaa.
Kulttuuritapahtumista perinteikkäin on ollut vähintään kerran vuodessa järjestettävä
Leffaa&lettuja -tapahtuma, joka on ollut suosittu myös perheellisten jäsenten keskuudessa.
suosittuja tapahtumia ovat olleet esimerkiksi yhteislähtö Käyttiksen Speksi

Muita

-teatteriesitykseen

sekä

osallistuminen

studioyleisönä

tv-ohjelmaan.

Opastetut

museokierrokset ovat myös saaneet kiitosta.
Kulttuuritoiminta on suhteellisen tuore tulokas järjestötoiminnan sektorilla, näin on myös Ebe
ry:n kohdalla. Tämän vuoksi yhteistyötä ainejärjestöjen välillä on vähän jos ollenkaan.

8.3 Liikuntatoiminta
Liikuntatoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia laji kokeiluihin sekä
erilaisia

liikuntakokemuksia. Lisäksi toiminnan tavoitteena on motivoida jäsenistöä

perusliikunnan pariin.
Ebe ry on järjestänyt jäsenistölleen liikuntatoimintaa nyy kahden hallituskauden ajan, joten
kehitettävää on vielä paljon, eikä vaalittavia perinteitä ole ehtinyt vielä juurikaan muodostua.
Liikuntatapahtumista eniten jäsenistöä aktivoivat tapahtumat, joissa jäsenet pääsevät
kokeilemaan jotain uutta tai tekemään jotain sellaista, mitä eivät usein vapaa-ajallaan
muutoin tee. Esimerkiksi perinteinen keväisin järjestetty vierailu MegaZoneen on houkutellut
hyvän määrän osallistujia. Sen sijaan arkinen ja “tavallinen” liikunta, kuten yhdessä lenkkeily
tai jalkapallon pelaaminen, tavoittaa pienemmän määrän osallistujia. Liikuntatapahtumia
järjestettäessä olisi hyvä pyrkiä tarjoamaan jäsenille uudenlaisia, osallistumaan innostavia,
liikuntakokemuksia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi seinäkiipeily ja ….?
Käyttiksen liikuntatuutorit järjestävät usein ja monipuolisesti erilaisia liikuntatapahtumia - niin
sisä kuin ulkoliikuntaa aina salibandystä purjehdukseen. Urheiluvastaavien tulee olla selvillä
liikuntatuutoreiden järjestämistä liikuntatapahtumista sekä markkinoida ja kannustaa
jäsenistöä osallistumaan myös tiedekunnan yhteisiin liikuntatapahtumiin. Yhteistyötä muiden

ainejärjestöjen kanssa olisi hyvä harkita, koska osallistujamäärät Ebe ry:n omissa
tapahtumissa ovat jääneet usein suhteellisen vähäisiksi.

9. Fuksi- ja tuutoritoiminta
Ebe ry panostaa fuksi- ja tuutortoimintaan, sillä se on yksi merkittävimmistä keinoista uusien
opsikelijoiden kiinnittymisessä osaksi koulutustamme ja koko tiedeyhteisöä. Ebe ry:n
hallituksessa tuutoroinnista vastaavat kaksi tuutorvastaavaa. Tuutorvastaavien tärkein
tehtävä on toimia yhteyshenkilönä yhdistyksen hallituksen ja koulutuksemme tuutoreiden
välillä. Tuutorvastaavien tehtäviin kuuluu myös tuutoreiden tiedottaminen tiedekunta- ja
ylioppilaskuntatasolla. Lisäksi tuutorvastaavat toimivat tuutoreiden auttavana kätenä fuksi- ja
tuutortoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kannustavat tuutoreita osallistumaan
aktiivisesti tuutorointiin liittyviin ylioppilaskunnan, tiedekunnan ja Ebe ry:n toimintoihin.
Toiminnan sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta on tärkeää, että yhdistyksen hallitus ja
tuutorit toimivat yhdessä mahdollisimman laadukkaan fuksi- ja tuutortoiminnan takaamiseksi.
Tapahtumat jotka ovat suunnattu fukseille ovat tärkeä keino integroida heidät osaksi omaa
ainejärjestöä. Tärkeimpiä tapahtumia tutortoiminnassa ovat fuksikastajaiset ja fuksisitsit.
Suuren

suosion

kannalta

nämä

tulee

pitää

fuksitoiminassa

tulevaisuudessakin.

Fuksitapahtumien ideointi ja järjestäminen on tutoreiden vastuulla. Fuksisitseissä päävastuu
on kuitenkin hallituksella, mutta suunnittelussa ja järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä
hallituksen ja tutoreiden välillä. Fuksitapahtumien lisäksi on tärkeää että uudet opiskelijat
tutustuvat vanhempiin opiskelijoihin ja sen takia heitä tulee informoida muistakin Ebe ry:n
tapahtumista.
Hallituksen tutorvastaavat järjestävät keväällä uusien tutoreiden selvitessä illanistujaiset,
jossa puhutaan seuraavan syksyn tutoroinnista. Vanhat sekä uudet tutorit voivat vaihtaa
ideoita, vinkkejä sekä mihin tutorointi syksyssä voi varautua. Tutorvastaavat järjestävät
uusille tuutoreille ryhmäytymistä esimerkiksi mökkiviikonlopun tai muun vastaavanlaisen
toiminnan merkeissä kevään/kesän aikana. Mitä ryhmäytyneempi tutorporukka on, sitä
paremman kuvan he antavat uusille opiskelijoille omalla esimerkillään. Tutoroinnin loputtua
loppusyksystä hallitus järjestää kiitosjuhlat tutoreille.

10. Yhteistyö
10.1 Yhteistyö Helsingin yliopistossa
Ebe ry osallistuu HYYn järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ebe ry tutustuu
Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien ainejärjestöihin ja pyrkii kehittämään yhteistyötä
myös muiden tiedekuntien ainejärjestöjen kanssa.
10.2 Yhteistyö Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa
Ebe ry on aktiivisesti mukana tiedekuntajärjestön toiminnassa ja nimittää hallituksestaan
jäsenen, joka käy Condus ry:n kokouksissa ja pyrkii ylläpitämään esteetöntä viestintää ja
yhteistyötä Ebe ry:n ja Condus ry:n välillä. Condus ry:n hallituksen jäsenet vierailevat
säännöllisesti Ebe ry:n kokouksissa ja tapahtumissa ja tuovat näin ajankohtaista tietoa
Condus ry:n toiminnasta. Ebe ry:n puheenjohtajisto osallistuu Condus ry:n puheenjohtajan
järjestämiin puheenjohtajatapaamisiin, joissa keskustellaan tiedekunnan ja ainejärjestöjen
asioista. Ebe ry tekee aktiivista yhteistyötä muiden Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
ainejärjestöjen kanssa.
Vuoden aikana tehdään aktiivista yhteistyötä tuutoreiden kanssa sekä luodaan kontakti
uusiin

opiskelijoihin.

Lisäksi

Opettajankoulutuslaitoksen

tehdään

muun

yhteistyötä

henkilökunnan

koulutuksen

kanssa

erilaisten

amanuenssin

ja

tapaamisten

ja

tapahtumien kautta. Ebe ry:n hallitus tapaa säännöllisin väliajoin koulutuksen johtoa ja
keskustelee johdon kanssa koulutuksen ajankohtaisista asioista.
10.3 Muu yhteistyö

11. Talous
.
12. Ympäristö

13. Yhdenvertaisuus
Ebe ry:llä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka noudattaminen on jokaisen
hallituksen jäsenen vastuulla. Ebe ry myös kannustaa kaikkia jäseniään yhdenvertaiseen
käyttäytymiseen opinnoissa sekä tasa-arvoiseen vertaistovereiden kohtaamiseen. Ebe ry:n
toiminnassa

yhdenvertaisuuden

tulee

näkyä

esimerkiksi

kunnioituksena

jokaista

kanssaihmistä kohtaan näiden henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta, sukupuolten
välisenä tasa-arvona, monipuolisena tapahtumatarjontana mitään ikäryhmää tai muuta
henkilöön liittyvää tekijää suosimatta, syrjintään puuttumisena poikkeuksetta, esteettömän
liikkumisen

takaamisena

ainejärjestön

resurssien

puitteissa

sekä

kansainvälisten

opiskelijoiden huomioimisena mainostamalla ja järjestämällä tapahtumia myös englanniksi.
Ebe ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa järjestön internetsivuilla
sekä ainejärjestötilassa.
14. Kansainvälisyys
Ebe ry tekee yhteistyötä kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa Condus ry:n muiden
jäsenjärjestöjen kanssa. Ebe ry:n kansainvälisyysvastaava on mukana Conduksen
kansainvälisyystoimikunnassa, jossa hän tapaa muita kansainvälisyysvastaavia sekä
kansainvälisyystuutoreita, ja suunnittelee ja toteuttaa heidän kanssaan toimintaa
vaihto-opiskelijoille. Myös Ebe ry:n jäsenistöä kannustetaan liittymään mukaan
kansainvälisyystoimikuntaan tiedottamalla tulevista kokouksista.
Vaihto-opiskelijoiden tapahtumia mainostetaan Ebe ry:n jäsenille, jotta kansainvälisyys
yhdistyksessä lisääntyisi ja vaihto-opiskelijoiden integroituminen yliopistoyhteisöön
helpottuisi. Myös Ebe ry:n avoimia tapahtumia mainostetaan vaihto-opiskelijoille, ja näistä
tapahtumista tehdään tapahtumakuvaukset englanniksi. Tapahtumissa vaihto-opiskelijat
otetaan huomioon puhumalla englantia. Lisäksi vaihto-opiskelijoille mahdollistetaan
tapahtumien maksaminen käteismaksuna normaalin verkkopankkimaksun ohessa.
Ebe ry panostaa myös muunlaiseen kansainväliseen toimintaan vaihto-opiskelijoiden
tapahtumien lisäksi. Jäsenistölle markkinoidaan vaihtoon lähdön mahdollisuutta ja
mainostetaan monipuolisesti yliopiston, ylioppilaskunnan sekä tiedekunnan kansainvälistä

toimintaa. Ebe ry:n kansainvälisyysvastaava osallistuu Condus ry:n järjestämiin
infotilaisuuksiin vaihto-opiskelusta.

15. Alustava toimintakalenteri vuodelle 2017
Toimintakalenterista käyvät ilmi Ebe ry:n perinteiset tapahtumat sekä uudemmat, hyväksi
koetut tapahtumat, joiden järjestämistä halutaan jatkaa. Toimintakalenterissa on myös
Condus ry:n ja SOOL ry:n sekä joidenkin muiden yhdistysten vuotuisia tapahtumia. Muiden
kuin Ebe ry:n tapahtumien järjestäjätaho on merkitty sulkeissa ja alleviivattuna tapahtuman
perään.
VANHAT PÄIVÄMÄÄRÄT
TAMMIKUU
Educa-messut

+

SOOLin

teemaseminaari

27.-28.1.2017

(SOOL)
SOOLin jäsenyhdistysten pj-tapaaminen 30.-31.1.2016 (SOOL)
Kahvitus
Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitusten vallanvaihtokaronkka

HELMIKUU
Kahvitus
SOOLin Talvipäivät Savonlinnassa 17.-19.2.2017 (SOOL)
SOOLin koulutuspäivä järjestöaktiiveille 5.2.2016 (SOOL)
Merkkimarkkinat (CND)

MAALISKUU
Kahvitus
SOOLin järjestökurssi 19.-20.3.2016 (SOOL)
Koulutusilta/Viiniä ja valitusta
Käyttiksen speksi (CND)
Yhteistyöbileet/teemabileet (Ebe, Peduca, Intelligenzia)

HUHTIKUU
Kahvitus
SOOLin teemaseminaari 1.4.2016 (SOOL)
Helsinginkadun appro (Bileinsinöörit)
Käyttisvappu (CND + jäsenjärjestöt)
Merkkimarkkinat (CND)
SOOLin liittokokous 16.-17.4.2016

TOUKOKUU
Kahvitus
Kevätsitsit
Kevään kaatajaiset (CND)
Eben tuutori-ilta
Kevätretki Seurasaareen

HEINÄKUU
Syksyn suunnitteluilta

ELOKUU
Fuksipiknik
Vuoden ekat bileet (AKK)
HYYn avajaiskarnevaalit (HYY + jäsenjärjestöt)

SYYSKUU
Fuksikahvitus
Fuksikastajaiset
Fuksisitsit
Sivuaineappro (Bileinsinöörit)
Syysretki Seurasaareen
Manskun10
Fuksiseikkailu (HYY + jäsenjärjestöt)

LOKAKUU
Kahvitus
Limeksen appro (Limes)
Condus Amazing Race (CND + jäsenjärjestöt)

Halloweenbileet (Ebe+Peduca)
Merkkimarkkinat (CND)

MARRASKUU
Kahvitus
Eben vuosijuhlat
Syyskokous
SOOLin järjestökurssi (SOOL)
Viiniä ja valitusta

JOULUKUU
Kahvitus
Pikkujoulut (Ebe)
Pikkujoulut (CND)
Haalarikastajaiset

