
 

EBE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
  

 1.  Ebe ry yhdistyksenä 
  

Ebe ry on Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi         

opiskelevien ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden koulutus- ja         

sosiaalipoliittisia etuja sekä tiedekuntatasolla että valtakunnallisesti. Lisäksi edistetään        

vuorovaikutusta yhdistyksen jäsenten kesken sekä toisaalta varhaiskasvatuksen       

ammattilaisten kanssa. Lisäksi Ebe ry:n tehtävä on edistää jäsenten ammatillista          

kehittymistä sekä tarjota jäsenilleen monipuolisia mahdollisuuksia virkistäytyä ja kouluttautua         

opiskelun ohessa. Ebe ry on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn, Suomen          

Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n sekä Kasvatustieteellisen tiedekunnan        

tiedekuntajärjestö Condus ry:n jäsenjärjestö. 

  

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa          

vuodessa, keväällä ja syksyllä - tarvittaessa useammin. Yhdistyksellä on hallitus, joka           

edustaa yhdistystä sekä sen jäsenistöä ja toimii tavoitteellisesti jäsenistön edun ajamiseksi. 

Ebe ry:n hallitus kokoustaa läpi kalenterivuoden, niin usein kuin se yhdistyksen toiminnan 

kannalta on tarpeellista. Kokoukset ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia, ja hallitus 

tiedottaa tulevista kokouksista etukäteen tiedotuskanavillaan. Kokousten lisäksi voidaan 

asettaa työryhmiä niille osoitettuja tehtäviä varten. ÆTyöryhmiin voidaan ottaa mukaan 

myös hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä Ebe ry:n jäsenistöstä. 

 

2. Puheenjohtajisto 
  

Puheenjohtajisto koostuu hallituksen puheenjohtajasta, kahdesta (2) varapuheenjohtajasta,       

sihteeristä ja taloudenhoitajasta. Puheenjohtajisto vastaa siitä, että yhdistys sekä sen hallitus           

toimivat yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi he vastaavat hallituksen          

kokouksista, yhdistyksen kirjanpidosta ja sen arkistoinnista sekä yhdistyksen talousasioiden         

hoitamisesta. 

 

Puheenjohtajisto huolehtii, että hallituskauden päätyttyä jokainen hallituksen jäsen        

perehdyttää oman vastuualueensa uuden toimijan. Perehdytyksen tukemiseksi jokainen        

vastuualue laatii testamentin seuraavan vuoden toimijoille, josta käy kirjallisessa muodossa          

ilmi vastuualueelle kuuluvat tehtävät, toimivat käytännöt, sekä toiminnan kehitysehdotukset.         

  



 

Jokaisen hallituksen jäsenen tulee olla käytettävissä vastuuvapauden myöntämiseen        

saakka. Näin varmistetaan toiminnan tavoitteellinen ja tehokas jatkuvuus. Vuoden 2018          

puheenjohtajisto määrittelee ja jakaa muut sille kuuluvat tehtävät, kun hallitus on valittu ja se              

on aloittanut toimintansa.  

 

3. Edunvalvonta ja koulutuspolitiikka  
  

Edunvalvonta sekä koulutuspoliittinen aktiivisuus ovat tärkeitä yhdistyksen tehtäviä. Ebe ry:n          

opintotoimikunta vastaa yhdistyksen edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikasta sekä seuraa        

aktiivisesti varhaiskasvatuksen koulutuspoliittista keskustelua niin koulutuksellisesti kuin       

valtakunnallisestikin. Ebe ry valvoo Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi ja        

varhaiskasvatuksen maistereiksi opiskelevien etua. Edunvalvontapalvelujen tulee olla       

jäsenistölle helposti lähestyttävissä.  

Kaudella 2018 Ebe ry:n opintotoimikuntaan kuuluu viisi opintovastaavaa. Opintovastaavat 

järjestävät keväällä sekä syksyllä Viiniä ja valitusta -tapahtuman. Tapahtumaan kutsutaan 

oppiaineen edustajat keskustelemaan ajankohtaisista aiheista sekä vastaamaan 

opiskelijoiden kysymyksiin ja ehdotuksiin. Kevään Viiniä ja valitusta -iltama pyritään 

järjestämään huhtikuussa, ja syksyn vastaava tapahtuma marras-joulukuussa.  

Viime vuonna käynnistyneitä Eben After School tapahtumia järjestetään kevään ja syksyn 

aikana. After Schooleissa opiskelijat kohtaavat toisiaan vapaamuotoisemmin ajankohtaisiin 

opiskeluasioihin ja edunvalvontaan liittyen. Muita edunvalvontaan keskittyviä tapahtumia 

järjestetään tarpeen mukaan.  

Viestintää kehitetään vuoden aikana mainostamalla opintotoimikunnan tapaamisia 

jäsenistölle ja kutsumalla kaikki mukaan toimintaan. Lisäksi tiedotetaan opiskelijoille 

opintotoimikunnan toiminnasta esimerkiksi blogikirjoituksin ja toivotaan yhteydenottoja 

matalalla kynnyksellä opiskelu-asioihin liittyen. Opiskelijoiden ajatuksia opiskeluun liittyen 

kerätään vuoden aikana toteutettavan kyselyn avulla. Opintotoimikunta laatii muun 

hallituksen sekä erityisesti tuutorvastaavien ja tiedekunnan tuutoreiden kanssa yhteistyössä 

tietopaketin Eben toiminnasta. Tietopakettia on tarkoitus jakaa uusille opiskelijoille näiden 

opintojen alussa, jotta yhdistyksen toiminta tulee heille tutuksi ja myös edunvalvonnallinen 

näkökulma korostuu. 

  



 

Yhdistys vaalii yhteistyötä eri toimielinten ja yhdistysten kanssa. Ebe ry pitää tärkeänä, että 

sillä olisi opiskelijaedustajat seuraavissa työryhmissä: 

·       Opintosuunnan kokous  

·       Conduksen Opintotoimikunta 

·        Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 

·       HYYn valiokunnat ja toimikunnat 

·       Helsingin lastentarhanopettajat ry 

·       LTOL:n pääkaupunkiseudun jaosto 

·       Tiedekunnan johtoryhmät 

 

 

Ebe ry pyrkii siihen, että edellä mainituissa työryhmissä on vähintään yksi koulutuksemme            

opiskelijaedustaja. Valitut opiskelijaedustajat tiedottavat yhdistyksen hallitusta      

ajankohtaisista asioista sekä pitävät yhteyttä toisiinsa. 

 

Edunvalvontaa toteutetaan ensisijaisesti viemällä opiskelijapalautetta ja kehitettäviä asioita        

eteenpäin oppiaineen yhteyshenkilöiden ja muiden keskeisten yhteistyötahojen kautta.        

Opintotoimikunta arvioi opetuksen kokonaisuutta ja kehittämistä opiskelijoiden näkökulmasta        

toteuttamansa kyselyn muodossa. Lisäksi seurataan valtakunnallisesti      

lastentarhanopettajaopiskelijoihin ja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoihin sekä alaan      

liittyviä kysymyksiä ja keskusteluja, ja tarvittaessa tehdään kannanottoja. 

 
4. Työelämä- ja alumnitoiminta 
  

Kaudella 2018 Ebe ry:ssä toimii kaksi työelämä- ja alumnivastaavaa.  

Ebe ry:n työelämätoiminnan tarkoituksena on järjestää erilaisia työelämään valmistavia ja          

tukevia koulutuksia yhdistyksen jäsenille.  

Ebe ry:n alumnitoiminta on käynnistetty vuonna 2017. Tämän vuoksi alumnitoiminnassa on           

vielä kehitettävää. Yhdistys pitää kuitenkin alumnitoiminnan jatkumista ja edelleen kehittelyä          

tärkeänä, koska jo valmistuneiden opiskelijoiden integroiminen osaksi opiskelijayhteisöä        

lisää alamme yhtenäisyyttä, tukee opiskelijoita mentorointihengessä ja luo tulevaisuuden         

verkostoja opiskelijoille. 

 

  



 

Ebe ry kannustaa aktiivisesti jäseniään osallistumaan alaan tai opiskeluun liittyviin          

koulutuksiin. Koulutuksia järjestävät esimerkiksi HYY, Condus ry, SOOL ja OAJ. Myös Ebe            

ry:n hallitus kouluttautuu tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan. 

 

Vuoden 2018 tavoitteena on vakiinnuttaa sekä työelämä- että alumnitoimintaa osaksi Ebe           

ry:n jokavuotista toimintaa. Ebe ry järjestää jäsenilleen tänäkin vuonna työelämään          

valmistavia koulutuksia sekä muuta työelämätoimintaa. Viime vuosina esimerkiksi        

tukiviittomakoulutus on osoittautunut suosituksi, joten sen järjestämiseen myös kaudella         

2018 tulee pyrkiä. Ebe ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös koko tiedekunnan           

yhteisten työelämätapahtumien järjestämiseen, jotta lastentarhanopettaja-opiskelijoiden     

tarpeet tulisivat huomioiduksi myös tällä tasolla. 

 

Ebe ry tukee alumnien osallistumista yhdistyksen toimintaan esimerkiksi tiedottamalla         

tapahtumista alumnien Facebook-ryhmässä. Ebe ry järjestää myös erityisesti alumneille         

suunnattuja tapahtumia. Alumnitoiminnassa viestintä on tärkeää erityisesti loppukeväästä,        

kun valmistuvat opiskelijat siirtyvät työelämään, eli alumneiksi. 

 

5. Tila 
 
Ebe ry:n ainejärjestötila Narnia sijaitsee Athenassa. Tänä vuonna Ebellä on tavoitteena           

laajentaa Narniaa viereiseen tilaan jäsenmäärän kasvaessa. Jäsenistön toiveita kartoitetaan         

tilan kehittämiseksi, sillä tilan on tarkoitus olla mahdollisimman viihtyisä ja houkutteleva.           

Narnia on koko jäsenistön vapaaseen käyttöön tarkoitettu tila ja jäsenistöä kannustetaan           

käyttämään tilaa. Oma tila on Ebe ry:lle tärkeä, koska se lisää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä             

ja mahdollistaa yhdessä tekemisen kulttuurin.  

 

Kaudella 2018 Ebe ry:ssä toimii yksi tilavastaava. Tilavastaava huolehtii, että tilassa on            

kaikki tarvittava ja että se on järjestyksessä sekä yleisilmeeltään siisti. Narniassa järjestetään            

jäsenistölle muun muassa kahvituksia noin kerran kuukaudessa.  

 

Siltavuorenpenkereellä Ebe ry voi käyttää tapahtumiinsa myös Conduksen jäsenjärjestöjen         

yhteistä tilaa, Conddooria. Conddoori on jäsenistön vapaassa käytössä ja tarjoaa hyvän           

mahdollisuuden tavata muiden ainejärjestöjen jäseniä rennossa ilmapiirissä. Ebe ry:n hallitus          

kannustaa jäsenistöä Conddoorin käyttöön mm. järjestämällä siellä erilaisia tilaisuuksia,         

kuten Viiniä ja valitusta, kahvituksia, sekä pitämällä kokoukset.  

  



 

 

  

Domus Gaudiumilla sijaitseva klusteritila Gustavus Rex on Ebe ry:n käytössä. Ebe ry käyttää             

tilaa aktiivisesti saatavuuden mukaan ja osallistuu tilan ylläpitoon sekä siitä huolehtimiseen.           

Tilaa käytetään erilaisten tapahtumien ja kokousten järjestämiseen.  

  

Condus ry:llä on järjestötilasta vastaava Tilajaosto, johon ainejärjestön tilavastaava kuuluu.          

Tilajaosto vastaa Gustavus Rexin hallinnoimisesta. Pyrimme siihen, että jokainen         

yhdistyksen hallituksen jäsen käy Conduksen järjestämän Gustavus Rexin        

käyttökoulutuksen. Tämän pohjalta opastetaan myös jäsenistöä ja uusia toimijoita tilan          

käytössä. Lisäksi Ebe ry sitoutuu noudattamaan kaikissa tapahtumissaan Conduksen         

päivitettyjä Turvallisen tilan periaatteita. Nämä linkitetään tapahtumiin ja kaikki hallituksen          

jäsenet, jotka osallistuvat yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen, ovat näihin perehtyneet. 

 

6. Viestintä 
  

Ebe ry jatkaa aktiivista, monipuolista ja avointa viestintää kaudella 2018. Tavoitteena on 

selkeä ja avoin viestintä kaikessa yhdistyksen toiminnassa, jotta jäsenten yhteydenotto ja 

-pito hallitukseen olisi helppoa ja houkuttelevaa sekä toiminta läpinäkyvää. Yhdistys käyttää 

viestinnässä erityisesti sähköpostilistaansa, Facebook-sivustoaan ja Facebook-ryhmiä sekä 

yhdistyksen blogia ja nettisivuja. Lisäksi Ebe ry:llä on käytössään sosiaalisen median 

kanavia, kuten Instagram ja Snapchat. Erityisesti Instagram tullaan valjastamaan 

yhdistyksen monipuolisempaan käyttöön: tapahtumaraportoinnin lisäksi tapahtumien 

mainostamiseen, hallituksen toiminnan näkyvyyteen, sekä välineenä tuoda hallitusta 

lähemmäksi jäsenistöä, esim. story-ominaisuuden kautta. 

 

Vuonna 2018 Ebe ry ottaa käyttöönsä maskottisivun “Ebe Fantti”, jonka kautta kaikki 

jäsenistölle suunnattu viestintä Facebookissa kulkee. Tämän tavoitteena on tehokkaammin 

saavuttaa jäsenistö viestinnällä, sekä yhtenäistää järjestön viestintäprofiili, sekä suojella 

julkaisijoiden anonymiteettia. 

 

Kaudella 2018 Ebe ry:ssä toimii kolme viestintävastaavaa. Viestintävastaavat huolehtivat 

Eben sähköpostilistalla ilmoitettavista asioista sekä yhdistyksen viestinnän yleisestä 

sujuvuudesta. Sähköpostilistalle välitetään säännöllisesti tietoa tulevista tapahtumista, alan 

  



 

avoimista työpaikoista ja muita tärkeitä ajankohtaisia asioita liittyen niin koulutukseen kuin 

yhteiskunnallisiin varhaiskasvatuksen asioihin.  

 

Ebe ry:n hallitus tulee vuoden 2018 aikana kehittämään myös sisäistä viestintäänsä mm. 

vakiinnuttamalla viime vuonna käyttöön otetun viestintäkalenterin käytön yhdistyksen 

jokapäiväisen viestinnän koordinoimiseen. 

 

Vuoden 2018 tavoitteet viestinnälle ovat: 

- kehittää Ebe ry:n hallituksen viestintää yhtenäisemmäksi ja johdonmukaisemmaksi, 

mm. viestintäkalenterin kehittäminen 

- löytää tehokkaampia keinoja saavuttaa jäsenistö viestinnällä 

- hyödyntää yhteistyöjärjestöjen, mm. Conduksen viestintäkanavia järjestön 

viestinnässä 

- kehittää viestintäyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa 

- arvioida Ebe ry:n viestintäkanavien käyttöä, tarvetta ja tehokkuutta sekä keskittää 

viestintävoimavarat jäsenistöä parhaiten palvelevaan muotoon 

  

8. Tapahtumat, kulttuuri ja liikunta 
  

 8.1 Tapahtumatoiminta 
 

Tapahtumatoiminnassa panostetaan monipuolisuuteen. Osa tapahtumista on      

maksullisia, osa maksuttomia. Lisäksi Ebe ry madaltaa jäsenistön kynnystä osallistua          

järjestämiinsä tapahtumiin esimerkiksi yhteislähdöillä. Ebe ry:n perinteisiä tapahtumia        

ovat esimerkiksi Manskun10, Halloween Peduca ry:n kanssa ja Syyssuhinat.  

 

Akateemista juhlaperinnettä vaalitaan järjestämällä sitsejä ja vuosijuhlat. Sitsit        

järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä on fuksisitsit ja keväällä          

kaikille vuosikursseille yhteiset kevätsitsit. Mahdollisuuksien mukaan myös syksyllä        

pidetään koko jäsenistölle suunnatut sitsit. 

 

Myös uudempia tapahtumakonsepteja pyritään luomaan yhteistyössä muiden       

ainejärjestöjen ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Ebe ry järjestää jäsenistölleen         

kausitapahtumia, joita ovat esimerkiksi pikkujoulut sekä Vappu Kaivopuistossa. Ebe         

ry ottaa huomioon myös jäsenistön toiveet uusien tapahtumakonseptien        

  



 

suunnittelussa. Kehitämme toimivammiksi jo olemassa olevia tapahtumia       

tavoittaaksemme jäsenistöä entistä paremmin.  

 

Kaudella 2018 Ebe ry panostaa myös jäsenistön osallistamiseen tapahtumiensa         

järjestämisessä. Tapahtumatoimikunta perustaa Facebookiin freelancer-tyylisen     

ryhmän, johon tapahtumien projektiluontoisesta järjestämisestä kiinnostuneet      

yhdistyksen jäsenet voivat liittyä. Ryhmässä jaetaan tietoa tulevista tapahtumista ja          

tiedotetaan esimerkiksi sitsiaskartelujen ajankohdasta, jolloin halukkaat voivat liittyä        

mukaan kiinnostuksensa mukaan. 

 

Lisäksi Ebe ry kannustaa jäsenistöä osallistumaan ylioppilaskunnan ja tiedekunnan         

yhteisiin tapahtumiin, kuten fuksiaisiin, pikkujouluihin ja muiden ainejärjestöjen juhliin.         

Juhlia ja tapahtumia järjestetään 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. 

 

Tavoitteet vuoden 2018 tapahtumatoiminnalle: 

- Tiedekuntajärjestö Conduksen sekä muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan      

ainejärjestöjen järjestämien tapahtumien tehokkaampi markkinointi, jotta      

ebeläiset saadaan paremmin osaksi tiedekuntayhteisöä 

- Tapahtumatoimikunnan sisäisen työnjaon selkeyttäminen 

- Mahdolliseksi uudeksi perinnetapahtumaksi Eben lautapeli-ilta 

- Pyrimme tekemään enemmän yhteistyötä myös pienempien ainejärjestöjen       

kanssa 

- Alkoholittomien tapahtumien järjestäminen ja alkoholittomien jäsenten      

huomioiminen alkoholillisissa tapahtumissa 

 

 

 8.2 Kulttuuritoiminta 
 

Kulttuuritoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa, joka tavoittaa        

jäsenistöä mahdollisimman laajasti eri ikäryhmistä. Tapahtumien tulisikin sivuta        

kulttuurin eri osa-alueita mahdollisimman laajasti, jotta jokainen voisi löytää itseään          

kiinnostavaa toimintaa. 

  



 

 

Suosittuja kulttuuritapahtumia ovat olleet Leffaa & lettuja tapahtuma ja vierailut          

esimerkiksi Fazerin tehtaalla sekä perinteinen ebeläisten yhteislähtö Käyttiksen        

speksin teatteriesitykseen.  

 

Tavoitteet vuoden 2018 kulttuuritoiminnalle: 

- Uusien tapahtumien kehittämistä on syytä jatkaa kaudella 2018 

- Tehokkaampi mainostaminen, jotta kulttuuritapahtumista oltaisiin yhtä tietoisia       

kuin ns. perinteisistä tapahtumista. 

- Enemmän maksutonta kulttuuritoimintaa ja tapahtumia useammalta kulttuurin       

osa-alueelta. 

- Vinkkejä mahdollisista maksuttomista tapahtumista/opiskelijaeduista esim.     

sähköpostilistalle/kuukausikirjeeseen/facebookiin 

-  Uusien sponsoreiden hankkiminen 

- Mahdollisiksi uusiksi perinnetapahtumiksi Ebe goes eläintarha      

(huhtikuu/syyskuu), Eben turvallisuuspäivä (tutustutaan pelastuskalustoon) 

- Hankkia uusia yhteistyötahoja, tavoitteena mahdollistaa jäsenillemme      

materiaalin kerääminen ja suhteiden luominen tulevaa työelämää ajatellen        

(esim. museopedagogiikka: mahdollisina yhteistyötahoina Kansallismuseo,     

Ebeneser, Kiasma, jne.) 

 

 

8.3 Liikuntatoiminta 
 

Ebe ry:n liikuntatoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia        

lajikokeiluihin sekä erilaisiin liikuntakokemuksiin. Lisäksi haluamme toiminnallamme       

motivoida ja kannustaa jäsenistöä myös perusliikunnan pariin. Maksullisten        

tapahtumien lisäksi järjestetään myös ilmaista liikuntatoimintaa. 

 

Liikuntatapahtumista eniten jäsenistöä aktivoivat tapahtumat, joissa jäsenet pääsevät        

kokeilemaan uutta tai tekemään jotain sellaista, mitä eivät usein vapaa-ajallaan          

muutoin tee. Suosittuja tapahtumia ovat olleet esimerkiksi keväisin järjestetty vierailu          

MegaZoneen sekä retki Rush -trampoliinipuistoon, jotka on toivottu järjestettävän         

jatkossakin. 

 

  



 

Uusia jäseniä kiinnostavia lajeja ja tapahtumia tulee kartoittaa. Samoin         

liikuntavastaavien tehtävä on mainostaa liikuntatuutoreiden järjestämiä      

liikuntatapahtumia sekä markkinoida ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan myös        

tiedekunnan yhteisiin liikuntatapahtumiin. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa       

on tulevaisuudessa hyvä kehittää. Myös jäsenten mahdolliset verkostot sekä         

osaaminen kannattaa hyödyntää toimintaa suunnitellessa. 

 

Tavoitteet vuoden 2018 liikuntatoiminnalle: 

- Kokeilla uudenlaisten liikuntatapahtumien järjestämistä niin yksilö- kuin       

joukkuelajien parissa 

- Tehdä enemmän yhteistyötä muiden ainejärjestöjen tai      

yhteistyökumppaneiden kanssa 

- Järjestää enemmän maksuttomia liikuntatapahtumia 

- Mahdolliseksi uudeksi perinnetapahtumaksi fuksiturnaus  

 

9. Fuksi- ja tuutoritoiminta 
  

Ebe ry panostaa fuksi- ja tuutortoimintaan, sillä se edistää uusien opiskelijoiden           

kiinnittymistä osaksi koulutustamme ja koko tiedeyhteisöä. Ebe ry:n hallituksessa         

tuutoroinnista vastaavat kaksi tuutorvastaavaa. Tuutorvastaavat toimivat yhteyshenkilönä       

yhdistyksen hallituksen ja koulutuksemme tuutoreiden välillä sekä tiedottavat tuutoreita         

tiedekunta- ja ylioppilaskuntatasolla. Lisäksi he auttavat tuutoreita fuksi- ja tuutortoiminnan          

suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kannustavat tuutoreita osallistumaan aktiivisesti        

tuutorointiin liittyviin ylioppilaskunnan, tiedekunnan ja Ebe ry:n toimintoihin. Toiminnan         

sujuvuuden, mielekkyyden ja laadukkuuden kannalta on tärkeää, että yhdistyksen hallitus ja           

tuutorit toimivat yhdessä. 

Tapahtumat ovat hyvä keino integroida uudet opiskelijat osaksi omaa ainejärjestöä.          

Tärkeimpiä ja suosituimpia tapahtumia tuutortoiminnassa ovat fuksisitsit ja Suomenlinnassa         

järjestettävä Ebekaste, ja ne on syytä järjestää jatkossakin. Condus ry järjestää fuksiaiset            

kaikille tiedekunnan uusille opiskelijoille. Fuksitapahtumien ideointi ja järjestäminen on         

tuutoreiden vastuulla ja järjestämisessä tehdään yhteistyötä hallituksen ja tuutoreiden         

kanssa. Tuutoritoiminnassa kiinnitettävä huomiota kaikille sopiviin matalan kynnyksen        

toimintaan, mm. ryhmäytymisleikeissä. Fuksitapahtumien lisäksi on tärkeää että uudet         

opiskelijat tutustuvat vanhempiin opiskelijoihin ja sen takia heitä tulee informoida muistakin           

  



 

Ebe ry:n tapahtumista. Myös uusien maisteriopiskelijoiden ryhmäytymiseen sekä        

VAKAMO-tuutorien kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee erityisesti panostaa vuonna 2018. 

Tuutorvastaavat järjestävät uusille tuutoreille ryhmäytymistä sekä tukevat tulevan syksyn         

toiminnan suunnittelua kevään ja kesän aikana. Mitä ryhmäytyneempi tuutorporukka on, sitä           

paremman kuvan he antavat uusille opiskelijoille omalla esimerkillään. Tuutoroinnin loputtua          

loppusyksystä hallitus järjestää kiitosjuhlat tuutoreille. Tilaisuudessa kerätään palautetta        

hallituksen ja tuutorien välisestä yhteistyöstä ja fuksisyksyn tapahtumien järjestämisestä. 

Tavoitteita kauden 2018 fuksi- ja tuutoritoiminnalle:  

- Ebe ry laatii Ebe-infopaketin, josta löytyy perustiedot yhdistyksestä ja sen          

toiminnasta, sekä edunvalvonnallisesta työstä. 

- Kehittää tuutoreiden ja hallituksen välistä yhteistyötä viime vuoden palautteen         

pohjalta 

10. VAKAMO 

Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat osana Ebeä ry:tä huomioidaan myös vuonna 2018         

yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys tukee VAKAMO-tuutorien toimintaa tavoitteena       

ryhmäyttää uudet maisteriopiskelijat sekä tarjota heille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa          

yhdistyksen toimintaan. Lisäksi Ebe ry:n hallitus käy esittäytymässä uusille         

vakamo-opiskelijoille ja kuulemassa heidän toiveitaan järjestön toiminnan suhteen. 

Yhdistyksen tavoitteena on tulla entistä lähemmäksi maisteriopiskelijoita. Heiltä kerätään         

palautetta, kuullaan heidän toiveitaan järjestettävien tapahtumien suhteen sekä        

maisterijäsenille suunnattua  viestintää ja mainontaa kehitetään. 

 

11. Yhteistyö 

 

Ebe ry on aktiivisesti mukana tiedekuntajärjestön toiminnassa ja mahdollisuuksien mukaan          

osallistuu Condus ry:n kokouksiin sekä toimikuntiin ylläpitääkseen sujuvaa viestintää ja          

yhteistyötä. 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 puheenjohtajatapaamisiin, joissa keskustellaan tiedekunnan ja       

ainejärjestöjen asioista. Ebe ry tekee aktiivista yhteistyötä muiden Kasvatustieteellisen         

tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. 

  



 

 

Yhteistyötä tehdään myös henkilökunnan kanssa erilaisten tapaamisten ja tapahtumien         

kautta. Ebe ry:n hallituksen jäsenten tulee tavata säännöllisesti koulutuksen johtoa ja           

keskustella koulutuksen ajankohtaisista asioista. 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. Kadettitoverikunnan sekä Resonanssi ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan         

myös tulevalla kaudella. Uusia yhteistyötahoja kartoitetaan aktiivisesti. 

  

12. Talous 
  

Hallituksen vastuulla on, että yhdistyksen taloudellinen tilanne ei huonone. Yhdistyksen          

kirjanpito hoidetaan Tilittimellä. Pankkitilien käyttöoikeudet tulee olla taloudenhoitajan lisäksi         

toisella hallituksen jäsenellä, mieluiten puheenjohtajalla. Hallituksen kokouksissa käsitellään        

yhdistyksen talousasiat ja hyväksytään yhdistyksen menot. Taloudenhoitaja näyttää tilien         

saldot suoraan nettipankista läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Taloudenhoidon      

pöytäkirjamerkinnät tehdään siten, että se on läpinäkyvää ja selkeää yhdistyksen          

toiminnantarkastajille ja jäsenille. 

  

13. Yhdenvertaisuus ja ympäristö 
  

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 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. Ebessä toimii kaksi         

häirintäyhdyshenkilöä, johon voi ottaa yhteyttä häirintätapauksissa. Jos häirintäyhdyshenkilö        

ei pääse paikalle tapahtumaan, valitaan jokaiseen tapahtumaan häirintäyhdyshenkilö        

pitämään huolen turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta. 

 

  



 

Yhdenvertaisuusvastaava osallistuu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaan.     

Ebe ry noudattaa toiminnassaan sekä omaa yhdenvertaisuussuunnitelmaansa että HYYn         

yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

Ebe ry huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutukset. Eben hallituksen kokoukset         

ovat paperittomia. Pöytäkirjojen sähköiseen tarkastamiseen ja allekirjoittamiseen mietitään        

keinoja. Kokouskutsut lähetetään sähköisesti. Tapahtumien ruokatarjoilut mitoitetaan siten,        

että ylijäämäruokaa ei synny. Jos ylijäämää kuitenkin jostain syystä jää, tulee ruoka saada             

käyttöön, eikä heittää pois. Ylijäämä ruoka jaetaan tapahtumaan osallistujien kesken. Eben           

ainejärjestötilassa Narniassa lajitellaan syntynyt jäte. Tilassa on omat jäteastiat sekajätteelle,          

biojätteelle sekä paperille. 

 

14. Kansainvälisyys 
 
Ebe ry tekee yhteistyötä kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa Condus ry:n muiden 

jäsenjärjestöjen kanssa. Ebe ry:n kansainvälisyysvastaava on mukana Conduksen 

kansainvälisyystoimikunnassa, joka suunnittelee ja toteuttaa heidän kanssaan toimintaa 

vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille. Myös Ebe 

ry:n jäsenistöä kannustetaan liittymään mukaan kansainvälisyystoimikuntaan. 

 

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. 

 

Jäsenistölle markkinoidaan vaihtoon lähdön mahdollisuutta ja mainostetaan monipuolisesti 

yliopiston, ylioppilaskunnan sekä tiedekunnan kansainvälistä toimintaa.  

 

Tavoitteet vuoden 2018 kansainvälisyystoiminnalle: 

- Toimia aktiivisemmin mukana Conduksen kansainvälisyystoimikunnassa. 

- Mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden ja yhdistyksen omien opiskelijoiden      

verkostoituminen yhteisten tapahtumien merkeissä 

  



 

- Järjestää vaihtoon lähdöstä kiinnostuneille tapahtuma hyödyntäen vaihdossa olleita        

opiskelijoita 

- Kirjoittaa blogitekstin “Hei hei, mitä vaihtoon kuuluu” -jossa vaihdossa parhaillaan          

olevat saavat kertoa, millaista elämä opiskelijavaihdossa oikeastaan on 

 

  

15. Ebe ry:n alustava toimintakalenteri vuodelle 2018 
  

Toimintakalenteriin on listattu nin Ebe ry:n kuin muidenkin yhdistysten vuosittaisia, ebeläisille           

tärkeitä tapahtumia. Muiden kuin Ebe ry:n tapahtumien järjestäjätaho on merkitty sulkeissa           

ja alleviivattuna tapahtuman perään. 

 

TAMMIKUU  

Hallituksen järjestäytymiskokous 7.1. 

Vuoden eka kahvitus 22.1.  

Educa-messut  (OAJ) 26.-27.1.  

SOOLin jäsenyhdistysten pj-tapaaminen 27.-28.1. (SOOL) 

 

HELMIKUU  

Merkkimarkkinat (CND) 8.2. 

Lautapeli-ilta 8.2. 

SOOLin järjestökoulutus (SOOL) 9.2. 

Laskiainen (CND+muut yhteistyötahot) 

Kahvitus  20.2.  

Yhdistyksen kevätkokous 20.2. 

Työelämä/alumnitapahtuma 

SOOLin Talvipäivät Tampereella (SOOL) 23.-25.2. 

  



 

 

MAALISKUU  

Hallituksiaiset  

Kahvitus 

SOOLin järjestökurssi (SOOL) 17.-18.3. 

Luistelu 

Käyttiksen speksi 

Kevätsitsit 20.3. 

SOOLin teemaseminaari (SOOL) 26.3. 

Leffaa & Lettuja 

Yhteistyötapahtuma/teematapahtuma 

 

HUHTIKUU  

Kahvitus 

Helsinginkadun appro (Bileinsinöörit) 

Käyttisvappu (Ebe+ CND + jäsenjärjestöt) 

Merkkimarkkinat (CND) 

Condus 10 

SOOLin liittokokous 14.-15.4.2018 

MegaZone 

Spårabileet 

Arjen Sankarit (Kadettitoverikunta ry) 

  



 

Viiniä ja valitusta  

Pesistä Peducan kanssa 

 

TOUKOKUU  

Vappu (Ebe, Condus, SOOL) 

Eben Vappu 

Kahvitus 

Alumnisitsit 

Eläköityvien opettajien muistaminen  

Eben tuutori-ilta 

Kevätretki 

Väriestejuoksu 

 

KESÄKUU 

Kesäinen tapahtuma 

 

HEINÄKUU  

Syksyn suunnitteluilta 

Hallituksen kesäkokous 

 

ELOKUU  

Fuksipiknik  

  



 

Vuoden ekat bileet (AKK) 

HYYn avajaiskarnevaalit (HYY + jäsenjärjestöt) 

 

SYYSKUU  

Fuksikahvitus 

Ebekastajaiset 

Conduksen fuksiaiset  

Fuksisitsit  

Sivuaineappro (Bileinsinöörit)  

Manskun10 

Työelämä/alumnitapahtuma 

Fuksiseikkailu (HYY + jäsenjärjestöt) 

Liikuntatapahtuma 

Ebe goes eläintarha 

Up!pro (Kannunvalajat ry + CND) 

 

LOKAKUU 

Kahvitus 

Vierailu Fazerille 

Limeksen appro (Limes) 

Condus Amazing Race  (CND) 

Halloweenbileet (Ebe+Peduca) 

  



 

Merkkimarkkinat (CND) 

Syyssuhinat (Kopeda + Tekstiilarit) 

 

MARRASKUU 

Kahvitus 

Eben vuosijuhlat 

Yhdistyksen syyskokous 

Leffaa & lettuja 

SOOLin järjestökurssi (SOOL) 

Viiniä ja valitusta 

Työelämä/alumnitapahtuma 

 

JOULUKUU 

Kahvitus 

Syyssitsit 

Pikkujoulut (Ebe) 

Pikkujoulut (CND) 

Haalarikastajaiset 

Ebe cruise 

 

  


