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TAUSTAA
Conduksen toimintaympäristö muuttuu huomattavasti vuonna 2017, kun 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta muuttuu laitoksettomaksi, ja vaihtaa samalla 
nimensä Kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi. Muutos johtuu neljän oppiaineen 
siirtymisestä muihin tiedekuntiin: psykologia ja logopedia Lääketieteelliseen, sekä 
fonetiikka ja kognitiotiede Humanistiseen tiedekuntaan. Muutos tiedekunnan 
kokoonpanon osalta on suurin sitten nykyisen tiedekunnan perustamisen noin 12 vuotta
sitten.

Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan jäävien järjestöjen keskuudessa vallitsee kuitenkin 
yksimielisyys siitä, että Condusta tarvitaan edelleen yhdistämään tiedekunnan järjestöt. 
Yksi Conduksen ydintehtävistä on opiskelijoiden edunvalvonta tiedekuntatasolla. Se 
tulee korostumaan edelleen Iso pyörä -koulutusuudistuksen myötä, sillä syksystä 2017 
alkaen tiedekunnassa on ainoastaan yksi kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon 
johtava koulutusohjelma. Siirtyminen yhteen maisteritason koulutusohjelmaan 
tapahtuu myöhemmin.

Tiedekuntajärjestön kokoonpano muuttuu väistämättä, kun oppiaineet siirtyvät muihin 
tiedekuntiin. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, sillä kaikki järjestöt jatkavat 
toimintaansa fyysisesti Siltavuorenpenkereellä ainakin kevään 2017 ajan. Condus tukee 
näitä järjestöjä muutosprosessin aikana. Yhteistyö ei myöskään lopu, kun oppiaineiden 
ja järjestöjen muutot ovat ohi, vaan jatkuu esimerkiksi yhteisten tilojen käytön muodossa
tulevat kaksi vuotta.

Conduksen toimintaa ohjaavat tänä vuonna kolme painopistealuetta:

Edunvalvonta

Kevään ajan uutta kasvatustieteiden kandiohjelmaa vielä suunnitellaan ja se astuu 
voimaan syksyllä 2017. On varmistettava, että opiskelijat ovat edustettuina tässä 
suunnitteluprosessissa. Samaan aikaan tulee valmistautua jo ennakkoon 
koulutusohjelman käynnistämisen aiheuttamiin mahdollisiin haasteisiin. Syksyllä 
varmistetaan, että siirtymä uuteen koulutusohjelmaan on mahdollisimman sujuva. On 
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten uusi koulutusohjelma vaikuttaa ennen 2017 
aloittaneiden opiskelijoiden opintoihin. Lisäksi uusien opiskelijoiden opintojen sujuvuus
on turvattava. Uuden koulutusohjelman tulee olla selkeä kokonaisuus syksyyn 
mennessä.

Yhteisöllisyys

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan muuttuessa Kasvatustieteelliseksi tiedekunnaksi 
myös Conduksen rooli muuttuu huomattavasti. Conduksen on tärkeää pystyä luomaan 
vahva me-henki kaikkien jäsenjärjestöjensä välille. Yhteisöllinen ilmapiiri parantaa 
kaikkien hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä edistää järjestöjen välistä yhteistyötä. Condus 
huomioi yhteisöllisyyden tänä vuonna järjestämällä paljon kaikille järjestöille yhteisiä 
tapahtumia, kuten kevätsitsit ja Condus amazing race. Condus edistää jäsenjärjestöjensä 
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välistä yhteistyötä järjestämällä järjestöjen hallituksille yhteisen ryhmäytystapahtuman. 
Tarkoituksena on kehittää hallituksista lähtevää Condushenkeä vuoden mittaan myös 
muiden uusien tapahtumien avulla.

Yhteistyö

Monitieteisyys on ollut Conduksen ideologian ytimessä järjestön syntyhetkestä saakka. 
Sen lisäksi, että haluamme luoda opiskelijoille mahdollisimman viihtyisän 
opiskeluympäristön, tahdomme näyttäytyä muille toimijoille varteenotettavana ja 
innostavana yhteistyökumppanina. Emme vastaisuudessakaan rajoitta toimintaamme 
Siltavuorenpenkereen muurien sisään, vaan edistämme aktiivisesti tiedekunta- ja 
yliopistorajat ylittävää yhteistyötä. Tätä työtä on aloitettu jo aiempina vuosina, mutta se 
vaatii erityistä huomiota nyt, kun tiedeyhteisömme kirjo kaventuu. Tulemme 
kiinnittämään erityistä huomiota työelämäyhteistyöhön, joka tällä hetkellä kaipaa 
kehittämistä.

EDUNVALVONTA
Helsingin yliopisto ja Kasvatustieteellinen tiedekunta ovat tänäkin vuonna valtavien 
uudistusten keskiössä. Tämä vaikuttaa myös Conduksen toimintaan, erityisesti 
edunvalvontaan. Conduksen edunvalvonta toimii linkkinä tiedekunnan, yliopiston, 
ainejärjestöjen, opiskelijoiden, hallinnon opiskelijaedustajien ja HYYn välillä. Tätä 
tehtävää Condus toteuttaa opintotoimikunnan ja suoran viestinnän kautta. Lisäksi 
Condus voi tarvittaessa perustaa työryhmiä, jotka keskittyvät jonkin tietyn 
edunvalvonnan osa-alueen käsittelyyn.

Hallinnon ja koko yliopiston valtava uudistusprosessi tuo haasteensa edunvalvonnan 
viestintään muutosten tuomien hetkittäisten epäselvyyksien myötä. Tulemme pitämään 
yllä aktiivista ja toimivaa yhteyttä tiedekunnan hallintoon välttääksemme viestinnälliset 
katkokset. Viestintämme on mahdollisimman avointa ja tiedotamme edunvalvontaan 
liittyvistä asioista tehokkaasti jäsenistöllemme. Tämän tiedotuksen välineinä toimivat 
opiskelijoiden ja ainejärjestöjen sähköpostilistat, Conduksen edunvalvonnan Iso pyörä 
-blogi sekä sosiaalisen median eri kanavat, kuten opintotoimikunnan ryhmä 
Facebookissa.

Vuonna 2017 Condus tulee keskittymään aidon monikielisyyden vahvistamiseen ja 
ylläpitämiseen. Koska vieraista kielistä englanti on jo vahvistanut asemansa, nousee 
keskiöön ruotsinkielisen viestinnän kehittäminen. Hallitus nimittää yhden 
ruotsinkielisyydestä vastaava henkilö, joka ottaa uuden ruotsinkielistä kommunikaatiota 
edistämään luodun sähköpostiosoitteen haltuunsa.  Monikielisyyttä korostetaan myös 
lisäämällä viestintään ruotsinkielisiä käännöksiä.

Conduksen edunvalvonnan tärkeimpiä tehtäviä tänä vuonna ovat opiskelijoiden 
mielipiteiden kuuluvuuden varmistaminen valmistelussa ja päätöksenteossa, 
jäsenjärjestöjemme edunvalvonnan tukeminen sekä tulevien kasvatustieteiden 
koulutusohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. Condus jatkaa 
yhteistyön tekemistä tiedekunnan kanssa, mikä on ehdottomasti paras väylä vaikuttaa 
tiedekunnan toimintaan. Edunvalvonnan fokusta laajennetaan enemmän myös 
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yhdenvertaisuuteen liittyviin asioihin koulutuspolitiikan ja oikeusturvan lisäksi. Keväällä 
järjestämme kuntavaalitapahtuman yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden mahdollisten 
yhteistyötahojen kanssa. Tapahtuman kantavana teemana tulee luonnollisesti olemaan 
koulutus. 

Vuonna 2017 tarkoituksenamme on tuoda tiedekunnassa ja yliopistolla tapahtuvaa 
edunvalvontaa selkeämmäksi jäsenistöllemme. Haluamme tuoda hallinnon ja 
työryhmien opiskelijaedustajat ja heidän työnsä paremmin ainejärjestötason 
edunvalvojien tietoisuuteen. Edustajista kootaan ajantasainen lista Conduksen 
sivuille.Tulemme tarjoamaan tuutoreille edunvalvonnan työkaluja, jotta uusien 
opiskelijoiden ohjaaminen muuttuvissa olosuhteissa olisi mahdollisimman selkeää. 
Haluamme myös olla mukana kehittämässä jatko-opiskelijoiden osallistamista yhdessä 
ainejärjestöjen kanssa.

Opintotoimikunta

Opintotoimikunta kokoaa yhteen ainejärjestöjen edunvalvonnasta kiinnostuneet 
opiskelijat ja opintovastaavat. Opintotoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Tapaamisissa käsitellään edunvalvonnan kannalta ajankohtaisia aiheita ja tavoitteena 
on, että jokaisessa kokouksessa on kuulumisten ja esiin tulevien asioiden käsittelyn 
lisäksi jokin ajankohtainen teema. Tapaamisissa esiin nousseet mielipiteet ja 
kehitysehdotukset välitetään opintotoimikunnan kautta eteenpäin. Jokaisesta 
tapaamisesta tehdään kooste tapaamisen pääpointeista. 

Opintotoimikunnan tapaamiset ovat avoimia ja jokainen Conduksen jäsenjärjestöön 
kuuluva opiskelija on tervetullut niihin. Haluamme madaltaa kynnystä 
opintotoimikunnan toimintaan osallistumiseen. Tästä syystä käytämme kokousten 
sijaan ilmaisua tapaaminen. Painotamme tapaamiskutsuissa, ettei aiempi 
edunvalvontaosaaminen ole välttämätöntä. Jäsenjärjestöjen edunvalvojilla tulisi olla 
mahdollisimman matala kynnys ottaa Condukseen yhteyttä. Tätä helpottaaksemme 
järjestämme rennompia illanviettoja, joissa voidaan keskustella koulutukseen ja 
opintoihin liittyvistä asioista vapaammassa tunnelmassa. 

TAPAHTUMAT
Vuonna 2017 jatkamme perinteiksi muodostuneita tapahtumia. Perinteisiin tapahtumiin
kuuluvat ConduSki -laskettelureissu, COOMdus-risteily, 80 hengen kevätsitsit Alina-
salissa, vuosijuhlat ja vuosijuhlaviikon eri tapahtumat, vapun ajan tapahtumat, 
Conduksen fuksiaiset, Condus Amazing Race, 200 hengen syyssitsit sekä pikkujoulut. 
Lisäksi teemme yhteistyötapahtumia Helsingin yliopiston muiden tiedekuntajärjestöjen 
kanssa. Vuonna 2016 järjestimme viiden tiedekuntajärjestön kanssa yhteistyötapahtuma 
Laskuhumalan ja perinne jatkuu. Järjestimme myös Kannunvalajien kanssa upouuden 
liikunta-appro UP!pron, jonka järjestämistä jatketaan tänäkin vuonna. Jatkamme 
vappuaattona järjestettävää Vappureha-juhlaperinnettä. Aiempina vuosina järjestämässä
on ollut mukana Conduksen lisäksi Matlu ja Limes ry, mutta nyt mukana ovat myös 
Kannunvalajat ja Biosfääri. Syksyllä järjestetään yhteistyösitsit yhdessä Aalto-yliopiston 
sähköinsinöörikillan kanssa. Lisäksi Resonanssi ry. on kiinnostunut yhteistyöstä 
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Conduksen kanssa, ja järjestämme uutena tapahtumana yhteisen illanvieton vappua 
edeltävällä viikolla.

 Tulemme järjestämään mahdollisimman monipuolisia tapahtumia. Tapahtumiin on 
pystyttävä osallistumaan aina myös alkoholittomana. Vuoden 2017 tapahtumien 
painopiste on yhteistyö sekä omien jäsenjärjestöjen että muiden tiedekuntien ja 
yliopistojen järjestöjen kanssa. Otamme mallia muista tiedekuntajärjestöistä ja 
kehitämme tapahtumiamme yhteisöllisemmiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä Conduksen 
ja Kannunvalajien yhteistyötapahtuma UP!pro. Jatkamme matalan kynnyksen YYA-
iltojen järjestämistä Conduksen jäsenjärjestöjen aktiiveille yhteishengen 
nostattamiseksi. Vuonna 2017 huomioimme 100-vuotisen Suomen, esimerkiksi teemana 
sitseillä tai pikkujouluissa.

 Tapahtumien kannalta on ensisijaisen tärkeää, että tapahtumien viestintä on riittävän 
ennakoivaa ja selkeää, ja että tapahtumia markkinoidaan aktiivisesti eri kanavissa 
hyvissä ajoin. Tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi tulemme kiinnittämään 
enemmän huomiota siihen, että tapahtumien osallistumismaksut maksetaan ajoissa.

Tapahtumia järjestettäessä harkitaan tarkasti jäsenten yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Jäsenistön yhdenvertaisuudesta huolehditaan myös tapahtumien aikana, esimerkiksi 
tarjoamalla vaihtoehtoja erilaisia ruokavalioita noudattaville. Conduksella on 
periaattellinen nollatoleranssi häirintään. Häiritsijä voidaan poistaa tapahtumasta.

Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta järjestää rentoja kokouksia ja hengailuiltoja, joissa 
jäsenjärjestöjen tapahtumavastaavat voivat tutustua, jakaa ideoita ja kehitellä 
yhteistapahtumia. Tulevana vuonna toimintaa on tarkoitus kehittää entisestään ja 
osallistaa tähän työhön myös toimikunnan jäsenet. Hengailuilloille voidaan päättää 
ennalta teema, josta tilaisuudessa keskustellaan.

 Vuonna 2017 järjestetään vähintään kaksi tapahtumatoimikunnan kokousta; toinen 
keväällä ja toinen syksyllä. Kokouksissa kartoitetaan jäsenjärjestöjen isoja tapahtumia ja 
teemoja ja karsitaan mahdolliset päällekkäisyydet. Condus ei järjestä kilpailevia 
tapahtumia päällekkäin jäsenjärjestöjensä kanssa, vaan pikemminkin pyrkii tukemaan 
käytettävissä olevin keinoin. Lisäksi pohditaan tapoja organisoida entistäkin toimivampi 
Conduksen ja sen järjestöjen vappuviikko koko tiedekunnan opiskelijoille 
jäsenjärjestöjen yhteistyön kautta.

TaComo

Conduksen tapahtumajaos TaComo on keskiössä Conduksen suurimpien tapahtumien 
järjestämisessä. TaComossa jokainen ryhmän jäsen saa osallistua haluamallaan 
panoksella. Vuonna 2016 tapahtumajaos kohtasi osallistujakadon, jota paikataan vuonna
2017. Tulevana vuonna on keskityttävä erityisesti ryhmän markkinointiin ja uusien 
tekijöiden rekrytointiin. Tässä apuna toimivat tapahtumat, YYA-illat, sähköposti- ja 
Facebook-mainokset. Tiedottamisessa korostetaan, että toiminta ei sido mihinkään, 
vaan mukana saa olla omien aikataulujen mukaisesti. Rekrytointia varten järjestetään 
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alkuvuodesta TaComon hengailuilta, jossa toiminnasta kerrotaan mukavan yhdessäolon 
merkeissä. 

TaComolla on oma Facebook-ryhmä, joka toimii TaComon ensisijaisena ja aktiivisena 
tiedotuskanavana. TaComon jäseniä palkitaan aktiivisuudesta vuoden mittaan muun 
muassa haalarimerkeillä. Riippuen toimijoiden aktiivisuudesta voidaan myös järjestää 
kiitosilta vuoden lopussa. TaComon jäsenten panos Conduksen toiminnan 
sujuvoittamisessa ja tapahtumavastaavien työkuormituksen vähentämisessä on 
merkittävä, joten heidät otetaan mukaan järjestämiseen tasavertaisina jäseninä.

TILAT
Condus hallinnoi Domus Gaudiumilla sijaitsevaa HYYn omistamaa Gustavus Rexiä. 
Condus huolehtii yhdessä muiden tilaa käyttävien järjestöjen kanssa sen ylläpidosta, 
siivouksesta, turvallisuudesta sekä paikan kehittämisestä. Vuonna 2017 järjestetään 
perinteiseen tapaan tilakoulutukset sekä valvotaan, että jokainen kulkuluvallinen 
henkilö on käynyt tilakoulutuksen ja on perillä tilojen käyttösäännöistä. Lisäksi 
tilavastaava pitää yllä Gustavus Rexin avainrekisteriä ja on linkkinä tiloja koskevissa 
asioissa tiloja käyttävien järjestöjen ja HYYn välillä.

Alkuvuodesta voimaan astuneen tiedekuntamuutoksen johdosta osa Gustavus Rexiä 
käyttävistä järjestöistä saattaa lähitulevaisuudessa erota Conduksesta. Kyseiset järjestöt 
kuitenkin jatkavat Gustavus Rexin käyttöä ainakin toistaiseksi. Tästä johtuen kevään 
aikana Condus uudistaa tilojen käyttösääntönsä ja perustaa tilajaoston, jolle 
myönnetään oikeus tilojen hallinnointiin. Tilajaoston toimintaan osallistuvat kaikki 
Gustavus Rexiä käyttävät järjestöt. Näin varmistetaan kaikkien tilaa käyttävien järjestöjen
äänen kuuluminen tiloihin liittyvissä päätöksissä. Conduksen tavoitteena on saada 
järjestöjen tilavastaavat ja tilajaoston edustajat innostumaan Gustavus Rexin 
kehittämisestä ja ylläpitämisestä, ja näin lisätä kollektiivista kiinnostusta ja vastuuta 
tilojen ylläpidossa. 

Siltavuorenpenkereellä sijaitsevan opiskelijatilan Conddoorin hallinnoinnin päävastuu 
jää Conduksella. Opiskelijatilassa järjestetään Conduksen jäsenjärjestöjen voimin 
perusteellinen siivous vuoden alussa ja jatkossa on syksyisin tarkoitus suorittaa toinen, 
ylläpitävä siivous. Tulemme vuoden aikana miettimään uusia käytäntöjä yhteisten tilojen
siisteyden tehostamiseksi ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi. Tilojen viihtyisyydestä 
huolehtiminen on yksi osatekijä positiivisen yhteishengen luomisessa ja ylläpitämisessä. 

TUUTOROINTI
Vuonna 2017 Condus ottaa entistä vahvemman roolin linkkinä tiedekunnan 
tuutorvastaavien, jäsenjärjestöjen tuutorvastaavien ja tuutoreiden välillä. Condus auttaa 
tuutoreiden ryhmäytymisessä järjestämällä heille keväällä koulutusten lisäksi enemmän 
tilaisuuksia avoimeen keskusteluun ja kokemusten sekä käytänteiden jakamiseen. 
Koemme tärkeäksi, että ainejärjestöjen tuutorit tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta uusien 
opiskelijoiden opinnot lähtevät mahdollisimman sujuvasti käyntiin. Jatkamme aktiivista 
yhteistyötä tiedekunnan kanssa tuutorkoulutuksen ja tuutorhaun kehittämiseksi. 
Keväällä tuutorvastaavat osallistuvat tiedekunnan tuutorinfoihin ja -koulutuksiin. 
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Condus järjestää kevään lopulla tiedekunnan koulutusten lisäksi oman 
tuutorkoulutuksensa. Syksyllä Condus koordinoi fuksiaisten järjestämistä yhdessä 
tuutortoimikunnan kanssa. Tuutoreiden palkitsemiseksi näkemästään vaivasta heille 
järjestetään myöhemmin syksyllä kiitosilta. Somekilpailuja pidetään vuoden mittaan 
kaksi: keväällä Vuoden fuksi -kilpailu ja syksyllä Instagramissa järjestettävä 
condusfuksi17-kilpailu. Kilpailujen tarkoituksena on nostattaa Condushenkeä ja tehdä 
Condus uusille opiskelijoille mahdollisimman näkyväksi ja helposti lähestyttäväksi.

Condus koordinoi tiedekunnassa tapahtuvaa tuutortoimintaa tuutortoimikunnan 
kautta. Toimikunta on tarkoitettu jäsenjärjestöjen tuutorvastaaville ja tuutoreille. 
Conduksen tuutorvastaavat järjestävät tuutortoimikunnan tapaamisia ja muita 
ryhmäytymistapahtumia. Toimikunnassa kaikki sen toimintaan osallistuvat pääsevät 
jakamaan ideoita ja ajatuksia vuoden kulusta. Toimikunta toimii tukiverkostona ja hyvän 
hengen nostattajana kaikkien tiedekunnan tuutoreiden kesken. Viestintä tapahtuu 
pääasiassa tuutortoimikunnan Facebook-ryhmän kautta, jossa kaikki saavat vapaasti 
tehdä julkaisuja. 

KV-tuutorointi

Kv-tuutorit ovat osa Conduksen tuutortoimikuntaa ja heidät otetaan mukaan kaikkeen 
toimikunnan toimintaan. Conduksen tavoitteena on, että vaihto-oppilaat ja suomalaiset 
fuksit pääsevät tutustumaan paremmin toisiinsa. Kv-tuutoreita ryhmäytetään aiempia 
vuosia enemmän muiden tuutoreiden kanssa, jotta heidän olisi syksyllä helpompi tehdä 
yhteistyötä keskenään. Tavoitteen toteuttamiseksi tuutorvastaavat tekevät yhteistyötä 
kansainvälisyysvastaavan kanssa.

KANSAINVÄLISYYS
Conduksen kansainvälisyystoiminnan ytimessä on vaihto-opiskelijoiden osallistaminen 
tiedekuntajärjestön toimintaan. Kansainvälisyyssektoria johtaa Conduksen 
kansainvälisyysvastaava yhdessä kansainvälisyystoimikunnan (Condus International 
Committee) kanssa. Kansainvälisyystoimikunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa. 
Toimikunnan toiminta järjestetään tänä vuonna englanniksi, jotta myös vaihto-oppilailla
on mahdollisuus osallistua sen toimintaan. Tiedonvälitys tapahtuu englanninkielisen 
Facebook-ryhmän kautta, johon voivat liittyä jäsenjärjestöjen kv-vastaavien lisäksi myös 
kv-tuutorit sekä kaikki kansainvälisyydestä kiinnostuneet. Ryhmässä sovitaan 
kokousajankohdat, suunnitellaan toimintaa ja välitetään tietoa kansainvälisyyttä 
koskevista asioista ja tapahtumista. Facebook-ryhmässä jäsenjärjestöjen kv-vastaavat 
voivat tiedottaa omien ainejärjestöjensä tapahtumista, joihin vaihto-opiskelijat ovat 
tervetulleita.

Vuonna 2017 kansainvälisyystoimikunnan kautta tuodaan vaihto-oppilaat ja suomalaiset
tutkinto-opiskelijat paremmin yhteen järjestämällä englanninkielisiä tapahtumia 
kaikille. Kansainvälisyyttä tuodaan isommaksi osaksi järjestön toimintaa. Toimikunta 
järjestää ilmaisia tai hyvin edullisia englanninkielisiä tapahtumia, joihin etenkin 
tiedekuntamme vaihto-oppilaat, mutta myös muut opiskelijat ovat erittäin tervetulleita. 
Perinteiset ja huippusuositut kv-sitsit järjestetään keväällä ja syksyllä. Näiden lisäksi 
ympäri vuoden järjestetään muita matalan kynnyksen tapahtumia, kuten palkittu 



9/(12)

Suomi-ilta, jossa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin yhdessä muiden opiskelijoiden 
kanssa. Aiomme kartoittaa vaihto-oppilaiden tyytyväisyyttä edunvalvonnallisiin asioihin 
sekä viestiä entistä aktiivisemmin toiminnasta ongelmatilanteissa. Vuonna 2017 
keskitytään enemmän myös suomalaisten vaihtoon lähtevien tukemiseen infoilla ja 
tapahtumilla.

YHDENVERTAISUUS
Yhdenvertaisuus teemana on koko Conduksen toiminnan läpileikkaava. Conduksen 
hallituksen jäsenet ovat tutustuneet Conduksen yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja 
ymmärtävät sen sisällön. Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että 
yhdenvertaisuusperiaatteet huomioidaan osana Conduksen toimintaa. Condus 
kiinnittää entistä enemmän huomiota jäsenistönsä yhdenvertaisuuden toteutumiseen 
mm. tarjoamalla kattavat esteettömyystiedot jokaisen tapahtumansa yhteydessä. 
Tapahtumapaikkojen valinnassa suositaan esteettömiä tiloja.  

Condus kehittää ja vakiinnuttaa yhdenvertaisuustoimikunnan roolia jäsenjärjestöjensä 
yhteistyön lisääjänä. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on monessa hallituksessa varsin 
uusi, eikä kaikille ole aivan yksiselitteistä, mitä yhdenvertaisuusvastaava tekee tai mitä 
yhdenvertaisuusvastaavan pitäisi tehdä. Condus kehittää jäsenjärjestöjensä 
yhdenvertaisuusvastaavien perehdyttämistä ja koulutusta; esimerkiksi järjestämällä 
Conduksen järjestökoulutuksessa yhdenvertaisuusvastaavien koulutuksen. 
Jäsenjärjestöjen hallitustoimijoita ja jäseniä kannustetaan lähtemään 
yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaan tekemällä toimikunnan tapaamisista 
houkuttelevia ja helposti osallistuttavia matalan kynnyksen tilaisuuksia. Tietojen ja 
taitojen jakaminen yhdenvertaisuusvastaavien välillä on erittäin tärkeää, sillä näin 
saamme kattavimmin huomioitua yhdenvertaisuusasiat tiedekunnan sisällä. Yhteisten 
periaatteiden luominen ja käytäntöjen vakiinnuttaminen esimerkiksi siitä, kuinka 
häirintä- ja kiusaamistapauksissa tulee toimia, on asia, jota toimikunnassa olisi hyvä 
käsitellä. Conduksella on nollatoleranssi kaikkeen häirintään ja syrjintään. Mikäli 
tapahtumissamme esiintyy häirintää, voidaan häiritsijä poistaa tilaisuudesta – onkin 
tärkeää pohtia, miten pystymme parhaiten puuttumaan tilanteeseen, kun tällaista 
tapahtuu. Häirintä- ja kiusaamistapauksista ilmoittamista varten luomme anonyymin 
nettilomakkeen, jota voidaan jakaa muun tapahtumaviestinnän mukana.

Eräs painopiste tälle vuodelle on tapahtumien osallistumiskynnyksen madaltaminen. 
Haluamme, että Conduksen toiminta on kaikille mukavaa, saavutettavaa ja että jokainen 
tuntee olevansa tervetullut Conduksen tapahtumiin. Tämä huomioidaan esimerkiksi 
tapahtumien teemojen valinnassa; emme halua, että tapahtuman teema kannustaa 
rasistiseen tai muuten loukkaavaan naamiaispukeutumiseen. Conduksen tapahtumien 
tulee olla paikkoja, joissa jokaisella osallistujalla on hyvä ja turvallinen olo. Tämän takia 
haluamme kehittää yhdenvertaisuussuunnitelmassammekin mainittujen turvallisen 
tilan periaatteiden toteutumista käytännössä mm. keskustelemalla niistä yv-
toimikunnan tapaamisessa järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavien kanssa, sekä 
sisällyttämällä periaatteiden käsittelyn entistä selkeämmin tuleviin tilakoulutuksiin. 
Conduksen tapahtumissa jokaisella on mahdollisuus saada uusia ystäviä eri 
ainejärjestöistä. Klikkiytymisen välttäminen ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä teemoja. 
Kehitämme tapahtumiamme siihen suuntaan, että yksin tapahtumaan saapuvalla olisi 



10/(12)

matalampi kynnys osallistua, esimerkiksi tarjoamalla tapahtumien ohjelmassa 
helpompia tapoja tutustua uusiin ihmisiin. Condus jatkaa linjaansa sukupuolen 
moninaisuuden huomioimisessa välttämällä sukupuolittamista esimerkiksi 
tapahtumiensa ja tilojensa wc-tiloissa sekä sitsiplaseerauksissa.  

Tänä vuonna yhtenä teemana yhdenvertaisuudessa on myös hallituksen toiminta ja 
itsereflektiotaitojemme kehittäminen. Jokaisella Conduksen hallituksen jäsenellä tulee 
olla hyväksytty ja turvallinen olo omana itsenään järjestötoiminnassa. Haluamme 
kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: hallituksen sisäiset suhteet, mahdolliset 
tiedostamattomat valtasuhteet, puheenvuorojen jakautuminen, toisten mielipiteen 
huomioiminen ja kuunteleminen, palautteen vastaanottaminen jäsenistöltä ja 
toisiltamme sekä kokousten ilmapiiri. Haluamme, että jokaisen hallituslaisen 
jaksaminen otetaan huomioon, sekä kiinnitämme erityistä huomiota hallituksemme 
yhteishenkeen.

YMPÄRISTÖ
Conduksen ympäristötoimintaa johtaa ympäristötoimikunta. Toimikunta on avoin 
kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille tiedekunnan opiskelijoille. Toimikunta tapaa 
säännöllisesti ja suunnittelee tapahtumia ja tempauksia. Jäsenjärjestöjen 
ympäristövastaavien kautta tiedotetaan järjestöille ajankohtaista tietoa. Conduksen 
ympäristövastaava valvoo, että ympäristöohjelmaa noudatetaan, ja tarvittaessa 
ajantasaistaa sitä. Ympäristövastaava myös kartoittaa tarvetta jäsenjärjestöjen yhteisestä 
listasta, jossa lueteltaisiin lainattavia tai vuokrattavia tavaroita. Näin voitaisiin vähentää 
päällekkäisten hankintojen tekemistä. Toimikunnalla on oma haalarimerkki, jonka 
myyntituloista osa laitetaan ympäristön suojeluun.

Toimikunnan aktivoiminen

Yksi toimikunnan toiminnan suurimmista haasteista on ollut aktiivisten 
toimikuntalaisten vähäisyys. Vuonna 2017 toimikunnan toimintaa aktivoidaan muun 
muassa luomalla mahdollisimman matala kynnys osallistumiselle. Toiminnan 
suunnittelussa ja tapahtumissa kuunnellaan ympäristövastaavien ja muiden osallistujien
toiveita. Pääosin pyritään siihen, että tapahtumat ovat päihteettömiä. Järjestöjen 
ympäristövastaaviin otetaan vuoden alussa yhteyttä ja innostetaan heitä lähtemään 
toimikunnan toimintaan mukaan. Yhteyttä pidetään läpi vuoden säännöllisissä 
kokouksissa ja muun muassa toimikunnan omassa Facebook -ryhmässä.

Tapahtumat

Tapahtumia järjestetään suurempien ympäristötapahtumien yhteyteen. Maaliskuussa 
Condus osallistuu Earth Hour -tapahtumaan järjestämällä oman tapahtuman. Lisäksi 
jäseniä pyydetään lähettämään kuvia omasta Earth Hour’n viettämisestään. Huhtikuussa
järjestetään uudelleen suosittu kirppisappro, jossa kierretään Helsingin kirpputoreja. 
Viime syksynä Condus osallistui myös Siivouspäivään, mutta ajankohtansa vuoksi se 
jouduttiin perumaan. Toukokuussa Condus osallistuu Siivouspäivään uudestaan. 
Elokuussa Suomen luonnon päivänä tarkoituksena olisi tehdä retki Nuuksioon ja 
järjestää esimerkiksi roskattomat metsäsitsit. Metsäretki voitaisiin mahdollisesti järjestää
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yhteistyössä kansainvälisyystoimikunnan kanssa, sillä he ovat usein järjestäneet 
syksyisin metsäretken vaihto-oppilaille. Syksylle voidaan järjestää vielä toimikunnan niin
halutessa jokin muukin tapahtuma. Toimikunnan toimintaan osallistuville on tarkoitus 
järjestää hengailuiltoja ja vuoden lopuksi kiitosilta.

VIESTINTÄ
Conduksen viestintävastaava organisoi sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Viestintä on 
kuitenkin koko hallituksen vastuulla.

Ulkoinen viestintä

Conduksen ulkoisen viestinnän kanavat ovat Facebook-sivu, Instagram, Twitter, 
sähköposti sekä verkkosivut. Niiden monipuolista käyttöä jatketaan vuonna 2017. On 
tärkeää, että kaikki vastuualueet saavat näkyvyyttä monipuolisesti Conduksen 
tiedotuksessa. Tarkoitus on, että erilaiset tapahtumat ja uutiset tavoittavat kohderyhmän 
mahdollisimman laajasti. Tarpeen vaatiessa jäseniä tavoitetaan aikaisempia vuosia 
laajemmin panostamalla Facebook-tapahtumiin ja -julkaisuihin rahallisesti. Viestinnän 
tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Condus jatkaa kokouskoostevideoiden tekemistä sekä 
laittaa kokousten päätöskoosteet nettisivuille jokaisen kokouksen jälkeen.

Condus mainostaa ja tiedottaa jäsenjärjestöjensä tapahtumista entistä enemmän ja 
monipuolisemmin. Conduksen viestintävastaava on tiiviimmin yhteydessä 
jäsenjärjestöjen kollegoihin ja fasilitoi yhteistyötä myös viestinnän saralla. Conduksen 
kuukausitiedote jatkuu kolmekielisenä, kerran kuukaudessa julkaistavana tiedotteena. 
Vuonna 2017 tavoitteena on, että kuukausitiedote tavoittaa yhä enemmän jäseniä ja 
toimii monipuolisena tiedotuskanavana. Kuukausitiedote sisältää tulevien tapahtumien 
ja kokouksien lisäksi tiedekunnan ja Conduksen ajankohtaisia uutisia sekä kannustaa 
jäseniä tulemaan mukaan toimintaan.

Sisäinen viestintä

Conduksen hallitus käyttää sisäisessä viestinnässä Facebookia, Google Driveä ja 
sähköpostia. Eri kanavien sisällöt ovat kaikkien tiedossa eikä kanavia ole liikaa. Näin 
tarvittava tieto tavoittaa jokaisen ja tieto on myös helppo löytää. Hallituksen 
puheenjohtajat ja tiedottaja ovat vastuussa viikottaisesta viikkotiedotteesta. 
Viikkotiedote sisältää jokaisen vastuualueen kuulumiset, tulevan viikon tapahtumat sekä
omat kuulumiset. Viikkotiedote toimitetaan kerran viikossa hallitukselle. Sisäistä 
viestintää kehitetään koko vuoden ajan hallitukselle sopivaksi ja toimivaksi.

TYÖELÄMÄ
Condus ylläpitää suhteita työelämään, ja edistää tätä kautta jäsentensä ura- ja 
verkostoitumismahdollisuuksia. Condus toimii työelämäasioissa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenjärjestöjensä kanssa, joilla on suorin kosketus alansa työmaailmaan. Lisäksi Condus
tiedekuntajärjestön roolissa tuo järjestöjensä eri aloja lähemmäs toisiaan, ja tukee alojen 
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välisten linkkien ja yhteistyön kehittämistä. Condus ei aio kilpailla järjestöjensä 
työelämätoiminnan kanssa, vaan ennen kaikkea täydentää sitä, ja tukea järjestöjään ja 
järjestöjen jäseniä uusien kontaktien luonnissa.

Konkreettisia keinoja joilla Condus edistää jäsentensä asemaa työmarkkinoilla, ovat 
muun muassa yritysexcursiot, yhteistyö startup-hauduttamojen kanssa, yhteyden 
pitäminen työelämäverkostoihin ja alumnitoiminta. Lisäksi syksyllä 2017 Condus 
järjestää yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa isomman työelämätapahtuman. 
Työelämätapahtuman järjestämisestä vastaa oma tiiminsä, jota vetämään Condus 
rekrytoi työelämävastaavan toimihenkilöksi.

COMSTART!
Comstart on Condukseen kuuluva improvisaatioryhmä, jonka tarkoituksena on 
toiminnallaan löytää ja kehittää ihmisten improvisaatiotaitoja ja tarjota matalan 
kynnyksen esiintymiskokemuksia. Comstart järjestää avoimia improvisaatioharjoituksia, 
joihin kaikki tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti osallistua. Avointen harjoitusten 
järjestämisestä vastaa vetäjä- ja keikkailuporukka. Comstartin tavoitteena on järjestää 
treenejä kerran viikossa ja ryhmä esiintyy vuosijuhlilla ja muissa tilaisuuksissa 
tilaisuuden tullen.

CND DANCE
CND Dance on syksyllä 2015 perustettu Conduksen tanssiryhmä, joka harjoittelee 
tanssijoiden itse suunnittelemiansa koreografioita. Ryhmä tanssii rennolla otteella ja 
ohjelmiston laajetessa tekee esiintymisiä eri tapahtumissa. CND Dance pitää kaikille 
conduslaisille avoimet treenit kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Näiden lisäksi 
ryhmäläiset voivat järjestää Condukselle tanssitapahtumia. Alkuvuodesta 2017 sovitaan 
tanssiryhmän vetäjä ja etsitään sopiva harjoittelupaikka. CND Dance harjoittelee kerran 
viikossa.

LOPUKSI
Condus on kaikkien Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimivien opiskelijoiden 
yhteinen järjestö. Tavoitteena on saavuttaa yhä useampi tiedekuntamme opiskelija 
aktiivisen viestinnän sekä monipuolisemman tapahtumatarjonnan kautta. Toiminnan 
painopisteet ovat edunvalvonnassa, yhteisöllisyyden luomisessa ja yhteistyössä. Siitä 
huolimatta toimintaa kehitetään jatkuvasti kaikilla sektoreilla, ja hyväksi havaitut 
tapahtumat ja käytänteet säilytetään. Vuoden 2017 lopussa Condus toimii järjestönä 
paremmin, kuin koskaan ennen.
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