
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Toimikunnat 2019 

       Condus Ry 

 

 

 

 



Yleistä 

 
Conduksen yksi painopistealue vuonna 2019 on toimikuntien 

uudistaminen. Keväällä 2019 Conduksen hallitus mietti uudelleen 

toimikuntien tarkoituksen ja sen ajattelun pohjalta ovat uudistaneet 

tämänhetkiset toimikunnat. 

 

Tämän ajatuksen taustalla on selkeyttää toimikuntien tehtäviä. 

Conduksen hallitus 2019 katsoo, että toimikuntien ensisijainen tehtävä 

on hyödyttää jäsenjärjestöjen hallitusten toimijoita heidän 

vastuualueidensa tehtävissä. Sen lisäksi toimikunnat voivat tarjota 

matalan kynnyksen keinon päästä mukaan järjestötoimintaan, mutta 

tämä on toissijainen tehtävä. Condus palvelee ensisijaisesti 

jäsenjärjestöjä. 

 

Pitkän aikavälin tavoite on saada toimikunnat vakiintuneeksi ja 

tunnetuksi osaksi tiedekunnan opiskelijatoimintaa. Tämän 

saavuttamiseksi olemme miettineet uudelleen miten toimikuntia 

markkinoidaan, jo ihan sillä, että muuttamalla nimet voimme saada niistä 

helpommin lähestyttävämmän.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penkereen edunvalvojat 
Tehtävä ja tavoite: 

Penkereen edunvalvojat on opiskelijaedustajien ja opintovastaavien yhteisö, joka 

auttaa ja tarjoaa vertaistukea edunvalvojille. Tämä tapahtuu mm. koulutusten ja 

ajankohtaisten asioiden käsittelyn kautta. 

 

Kuvaus: 

Penkereen edunvalvojat on yhteisö joka kokoaa kaikki tiedekunnan hallinnon 

opiskelijaedustajat sekä Conduksen jäsenjärjestöjen opintovastaavat yhteen. 

Penkereen edunvalvojat tapaavat neljä kertaa lukuvuoden aikana. Tämän lisäksi 

järjestetään ylimääräisiä tapaamisia tarvittaessa, esimerkiksi suuren 

edunvalvonnallisen kriisin uhatessa.  

 

Penkereen edunvalvojilla on yhteinen Facebook-chat, jota päivitetään aktiivisesti ja 

etenkin aina uusien toimijoiden aloittaessa. Chatin tarkoituksena on toimia alustana, 

jossa opintotoimijat voivat käydä keskustelua matalalla kynnyksellä, kysyä neuvoa 

sekä jakaa kokemuksia. Kanavan kautta tiedotetaan myös edunvalvontaan liittyvistä 

tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista. Facebook-chatin lisäksi toimii 

Facebook-ryhmä, johon voidaan jakaa muistiinpanoja eri toimielimistä. Facebook-

ryhmään voivat kuulua kaikki vanhat opintotoimijat sekä muut opintoasioista 



kiinnostuneet, chatti on tarkoitettu vain sen hetkisille opintovastaavilla ja 

opiskelijaedustajille. 

 

 

 

 

Penkereen yhdenvertaisuustoimijat 

 
Tehtävä ja tavoite: 

Penkereen yhdenvertaisuustoimijoiden päätehtävä on tuoda yhteen Penkereen 

yhdenvertaisuustoimijat ja yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneet. 

Yhdenvertaisuustoimijat toimii tiiviissä yhteistyössä Penkereen edunvalvojien 

kanssa, sillä käsiteltävät aiheet ovat näissä hyvin samanlaisia. 

 

Kuvaus: 
Toimijat tapaavat säännöllisesti teemojen parissa ja pohtii yhteisesti toimenpiteitä 

tiedekunnan opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimikunnassa 

suunniteltavia asioita voi mm. olla koulutustapahtumat, yv-toimintaa tukevien 

dokumenttien laatiminen ym. Yhdenvertaisuuden teemoja tuodaan myös 

opintotoimikuntaan, jotta ratkaisuja päästään pohtimaan yhdenvertaisuuden ja 

edunvalvonnan kannalta.  

 

 

Penkere International Committee 

 
Tehtävä ja tavoite: 

Toimikunnan tehtävänä on tuoda jäsenjärjestöjen kansainvälisyystoimijat sekä muut 

kv-toiminnasta kiinnostuneet yhteen. Tavoitteena olisi kv-toiminnan yhtenäistäminen 

siten, että kaikkien järjestöjen kv-vastaavien olisi mahdollista osallistua ja vaikuttaa 

toimintaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.  

 

Toimintaa tehdään matalalla kynnyksellä, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus 

tulla mukaan toimintaan omien resurssiensa puitteissa. 

 

Henkilökunta toivotetaan tervetulleeksi toimintaan ja heille tehdään kysely siitä, 

millaista toimintaa he toivoisivat.  

 

Kuvaus: 



Toimikunta tapaa lukukausien alussa ja suunnittelee tulevan kauden toimintaa. 

Tapaamisia järjestetään sen mukaan, kuinka usein esimerkiksi tapahtuminen 

järjestämisen takia on tarve.  

 

Penkere International Committee:ta mainostetaan fb-ryhmässä, johon kuka vaan 

toiminnasta kiinnostunut voi liittyä. Myös vaihtarit kutsutaan tähän ryhmään, jolloin 

heilläkin on mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan. Myös Penkereen 

tapahtumakalenteriin kaikki kv-tapahtumat, että ne tulisivat suuremman yleisön 

tietoon.  

 

Toimintakielenä on englanti. 

 

Penkereen hyvinvointi ja ympäristö  

 
Tehtävä ja tavoite: 

 

Penkereen hyvinvointi ja ympäristö on Conduksen alainen toimikunta. Sen 

päätehtävä on hyvinvointi- ja ympäristötietoisuuden ja niihin liittyvien taitojen 

levittäminen jäsenjärjestöjen piiriin, mutta myös hyvinvointi- ja ympäristöosaamisen 

jakaminen koko tiedekunnan tasolla. Toinen tärkeä tehtävä on hyvinvointi- ja 

ympäristövastaavien yhteen tuominen ja tätä kautta toiminnan yhtenäistäminen 

oman tiedekuntamme sisällä. 

  

Penkereen hyvinvointi ja ympäristö tarjoaa myös muille kuin järjestötoimijoille 

matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua ympäristö- ja hyvinvointitoimintaan ja 

tapahtumiin. 

 

 

Kuvaus: 

  

Penkereen hyvinvoinnin ja ympäristön kanssa olisi tarkoitus luoda ’ympäristön ja 

hyvinvoinnin periaatteet’ -dokumentti, joka vahvistettaisiin yhdistyksen kokouksessa 

vuosittain. Dokumenttiin tulisi kirjata hyvinvointia ja ympäristöä huomioivia tavoitteita, 

joita järjestöt pyrkisivät mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toiminnassaan. 

Jokaisen Conduksen jäsenjärjestön tulisi sitoutua näihin periaatteisiin ja uudet 

toimijat saataisiin näin myös sitoutettua vastuulliseen ja hyvinvoivaan 

järjestötoimintaan. 

  

Toimikunnan avulla jäsenjärjestöjen ympäristö- ja hyvinvointitoimijat kohtaavat 

toisensa ja se antaa myös muille ympäristö- ja hyvinvointiasioista kiinnostuneille 

mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan matalalla kynnyksellä. 

  



Penkereen hyvinvointi ja ympäristö järjestää myös esimerkiksi teemoihin liittyviä 

koulutuksia ja tapahtumia, sekä tekee yhteistyötä eri toimikuntien, tiimien ja 

jäsenjärjestöjen kanssa hyvinvointi- ja ympäristötietoisuuden levittämiseksi. 

 

 

Penkereen tapahtumatoimijat  

 
Entisen Conduksen tapahtumatoimikunnan nimi muuttuu nyt Penkereen 

tapahtumatoimijoiksi. Penkereen tapahtumatoimijoiden toimintaa on tänä vuonna 

selvennetty ja tehty läpinäkyvämmäksi esimerkiksi luomalla erillinen 

tapahtumapohja, jota muutkin Conduksen vastuualueiden toimijat voivat käyttää.  

 

 

 

 

 

 

Tehtävä ja tavoite: 

 

Päätavoite:  

Penkereen tapahtumatoimijoiden päätavoitteena on Conduksen alla toimivien 

jäsenjärjestöjen tapahtumavastaavien työn helpottaminen ja yhtenäistäminen 

erilaisten yhteistyömahollisuuksien kautta.  

 

Toissijainen tavoite: 

 

Condus suuntaa toimintansa pääasiassa jäsenjärjestöille yksittäisten opiskelijoiden 

sijaan. Penkereen tapahtumatoimija -tiimin tehtävänä on toimia eräänlaisena 

mainostuskanavana, jonka kautta jäsenjärjestöt voivat viestiä omista 

tapahtumistaan. Tähän luodaan mahdollisuuksien mukaan koko tiedekunnan kattava 

tapahtumakalenteri. Tapahtumatoimija-tiimi pyrkii luomaan erilaisia tapahtumia myös 

matalalla kynnyksellä sekä oppiainerajojen yli. 

 

Kuvaus: 

Toimikunnan kesken luodaan yhteinen keskustelukanava, esimerkiksi Whatsapp-, 

Facebook-ryhmä tai molemmat. Keskustelukanavalla on mahdollista käydä 

keskustelua matalalla kynnyksellä tapahtumatoimijoiden kesken, sekä viestiä 

tapahtumatoimijoita koskevista asioista, esimerkiksi yhteistapahtumien 

järjestämisestä. 

 

Conduksen oma tapahtumatiimi pyrkii mahdollisuuksien mukaan luomaan 

tiedekunnan yhteisen tapahtumakalenterin. Kalenteri kulkee esimerkiksi nimellä 



‘’Penkereen tapahtumat’’. 

 

 

 

Penkereen tuutorit *vuosiluku 20xx, esim. 2019* 

 
Edellisinä vuosina Conduksen alla toiminut fuksi- ja tuutortoimikunta lakkautetaan, 

sillä itse toimikunnalle ei ole tarvetta. Tilalle perustetaan Penkereen tuutorit -ryhmä. 

 

Tehtävä ja tavoite: 

Penkereen tuutorit -ryhmän päätehtävä on Conduksen alla toimivien ainejärjestöjen 

fuksi- ja tuutorvastaavien sekä tuutoreiden yhteentuominen sekä heidän toimintansa 

yhtenäistäminen.  

 

Lisäksi Penkereen tuutorit -ryhmän tavoitteena on tiedekunnan tuutortoiminnan 

parantaminen sekä sen kehittäminen edelleen. 

 

Kuvaus: 

Kunkin vuoden alussa Conduksen fuksi- ja tuutorvastaava kerää kyseisen vuoden 

ainejärjestöjen fuksi- ja tuutorvastaavat, ja heidän avullaan kaikki 

kasvatustieteellisen tiedekunnan tuutorit sopivaan viestinnän foorumiin, esimerkiksi 

sähköpostilistalle, Whatsapp-ryhmään, tai Facebook-ryhmään.  

 

Foorumi toimii kaikkien tuutortoimijoiden viestinnän välineenä ja yhdistää toimijoita 

matalalla kynnyksellä. Foorumissa voi esimerkiksi keskustella tuutortoiminnasta, 

jakaa kokemuksia ja ideoita sekä viestiä tuutortoimijoita koskettavista asioista, 

esimerkiksi tuutortoimijoille tarkoitetuista tapahtumista. 

 

 

 

 


