TOIMINTASUUNNITELMA 2016
EPSILON RY

1 YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä §2 ja §3 mukaillen. Epsilon ry:n
tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan,
urakehitystä ja mahdollista kansainvälistymistä sekä pyrkiä lisäämään heidän sosiaalista
aktiivisuuttaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää aktiivista edunvalvontaa yhdessä ISYY:n
kanssa, järjestää kattavaa tiedotusta sekä monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Näitä kaikkia
on toteutettava jäsenistön etua ajatellen, toisin sanoen hallituksen on osattava pysyä
näkyvänä ja läheisenä jäsenistölle, jotta toimintaa osataan viedä oikeaan suuntaan.
Kokonaisuudessaan tulevan vuoden toiminta perustuu jo olemassa olevien
toimintamuotojen turvaamiseen sekä uusien jatkuvaan kehittämiseen. Yhteydenpito tulevan
hallituksen ja edellisvuoden hallituksen kesken on tärkeää, jotta arvokkaan yhdistyksemme
perinteet sekä oleellinen tieto ja taito siirtyvät eteenpäin.

2 HALLITUSTOIMINTA
Pystyäkseen toteuttamaan tarkoitustaan, yhdistyksen hallituksen toiminnan on oltava
selkeää. Selkeät hallitusroolit ja aikataulut, niistä kiinni pitäminen, aktiivinen kommunikointi
sekä hallitusjäsenten välinen avoimuus ja rento yhteishenki ovat ensisijaisen tärkeässä
asemassa hallitustoiminnan ja siten koko yhdistyksen toiminnan kannalta.
Kun hallitus vaihtuu ja mahdollisia uusia toimijoita liittyy hallitukseen, olisi tärkeää pitää
hallituksen vaihtotilaisuus, jossa vanha ja uusi hallitus kokoontuvat tutustumaan ja
vaihtamaan kokemuksia ja odotuksia hallitustoiminnasta. Vanhan hallituksen tulee summata
päättyvää toimikautta kirjallisesti tuoden esiin mahdollisia parannusehdotuksia tulevan
hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

3 TOIMINTAMUODOT
3.1 VAPAA-AJAN TOIMINTA
Epsilonilla on monia perinteeksi muodostuneita vapaa-ajan tapahtumia, kuten fuksiaiset,
pikkujoulut, haalarinkastajaiset, VVV-risteily ja vappukarkelot. Näiden tapahtumien luomaa
perinnettä tulee sekä vaalia että kehittää entisestään. Myös jäsenistöä on aktivoitava näiden
tapahtumien järjestämiseen, jotta kaikki työ ei jää hallitukselle. Esimerkiksi pikkujoulujen
järjestämisessä on perinteisesti ollut mukana fukseista koostuva työryhmä.
Muutamia kertoja lukuvuodessa järjestettävät sauna- ja baari-illat kuuluvat myös olennaisesti
vapaa-ajanviettoon. Lisäksi tulee järjestää muuta monipuolista vapaa-ajan toimintaa
jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Myös liikunnallista toimintaa on ylläpidettävä yhteistyössä
ISYY:n liikuntakerhon kanssa.
Poikkitieteellisyys on erittäin tärkeässä asemassa yliopiston laajuisen yhteishengen
kehittämisessä. Vapaa-ajan toiminnan osalta se tarkoittaa, että Epsilon ry:n on hyvä olla
mukana poikkitieteellisten tapahtumien järjestämisessä/kehittämisessä, tietenkin olemassa
olevien resurssien puitteissa.

3.2 JÄSENILLE TARJOTTAVAT PALVELUT
Epsilon ry on koko toimintansa ajan tarjonnut jäsenilleen opiskelumateriaalin julkaisu- ja
välitystoimintaa. Tämä tulee säilyttää yhtenä tärkeimmistä toimintamuodoista.
Koko toiminnan ajan opiskelumateriaalia on tarjottu monisteiden muodossa.
Opiskelumateriaalit ovat siirtymässä digitaaliseen muotoon, joten tulevana toimikautena
hallituksen on tehtävä selvitys myös yhdistystämme koskevan opiskelumateriaalitarjonnan
mahdollisesta ”sähköistämisestä”.
Tämän toteuttaminen vaatii ensisijaisesti hyväksynnän laitosten henkilökunnan puolesta ja
toisekseen jäsenistön laajan kannatuksen. Mikäli molemmat toteutuvat, voidaan uudistus
lopulta toteuttaa. Muuten pysytään perinteisessä mallissa.
Mikäli monistetoiminta säilyy entisellään, on pidettävä huolta, että yhteydet kaikkiin
monistetoiminnan osapuoliin pysyvät kunnossa ja että toiminta tyydyttää kaikkia osapuolia.
Tätä varten hallitus nimeää keskuudestaan henkilön, joka vastaa monistetoiminnasta.
Monistevastaava on yhteydessä laitosten henkilökuntaan mahdollisesti jo ennen kurssien
alkua ja saa heiltä monisteet, jotka toimittaa edelleen kopioitaviksi. Monisteiden lukumäärä
on yhdessä luennoitsijoiden kanssa pyrittävä optimoimaan siten, ettei monisteita jää
seisomaan hyllyyn turhaan. Monisteita kopioivia yrityksiä on hyvä kilpailuttaa, jotta

monisteiden kopiointi- ja kuljetusmaksut ovat edullisimmat ja palvelu sujuvinta tarjolla
olevista vaihtoehdoista, jotta jäsenille pystytään tarjoamaan monistepalvelua kohtuulliseen
hintaan kohtuullisessa ajassa. Tärkeää on myös tiedottaa jäseniä saatavilla olevista
monisteista sekä organisoida palvelupisteen säännölliset aukioloajat siten, että
mahdollisimman monella on mahdollisuus käyttää palvelua.
Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden keskuudesta on kantautunut ajatuksia, että
muutamilla TKT-laitoksen kursseilla olisi hyötyä monistetoiminnasta. Tämän lisääminen
monistetoimintaan on selvitettävä.

3.3 OPINTO-OHJAUS
Yhdistyksen tarjoama opinto-ohjaus on painottunut ensimmäisen vuoden opiskelijoille
annettavaan tuutorointiin, ja tällä tavalla on hyvä jatkaa. Tärkeää on saada tiedotettua uusia
opiskelijoita ainejärjestötoiminnasta jo ensimmäisen vuoden alussa. Tuutoreiden välityksellä
tämä tieto kulkee parhaiten uusille opiskelijoille, joten on huolehdittava, että tuutoreilla on
kaikki olennainen tieto hallussaan.
Epsilonin oman tervehdyksen lähettäminen opiskelijoiksi valituille muun
hyväksymismateriaalin mukana on myös hyvä keino informoida opiskelijoita jo ennen
lukuvuoden alkua ja tämän asian tiimoilta pitää olla yhteydessä laitoksien henkilökuntaan
hyvissä ajoin keväällä.
Hallituksen on esittäydyttävä heti lukuvuoden alkaessa uusille opiskelijoille, jossa kerrotaan
Epsilonista sekä ainejärjestötoiminnasta pääpiirteisesti. Näin tuodaan ainejärjestö näkyville
heti opintojen alussa.

3.4 EDUNVALVONTA
Jäsenistön etujen vaaliminen ja parantaminen on edelleen yhdistyksen toiminnan ytimessä.
Erilaisten hallintoelinten opiskelijaedustus tulee säilyttää. Hallinnon opiskelijajäsenten ja
Epsilonin hallituksen välistä yhteydenpitoa on parannettava, jotta tieto opiskelijoita
koskevista päätöksistä välittyisi eteenpäin ja vastaavasti voitaisiin vaikuttaa
päätöksentekoon entistä paremmin.
Sosiaali- ja koulutuspoliittista edunvalvontaa on ylläpidettävä aktiivisesti ISYY:n vastaavien
jaostojen kanssa yhteistyötä tehden. Opetuksesta vastaavan laitoshenkilökunnan kanssa on
myös kommunikoitava, jotta yhdistys pysyy ajan tasalla laitosten opetukseen liittyvissä
asioissa ja mahdollisten muutosten osalta.
Yliopistollamme on myös paljon vaihto-opiskelijoita. On selvää, että Epsilonin alle kuuluvien
pääaineiden vaihto-opiskelijoita ei pidä jättää täysin toimintamme ulkopuolelle. Tietysti on

olemassa jo vaihto-opiskelijoiden oma kerho ESN Joensuu, mutta olisi tärkeää pitää yhteyttä
ko. kerhon kanssa vaihto-opiskelijoiden aseman turvaamiseksi.

3.5 TIEDOTTAMINEN
Tehokasta ja kattavaa tiedotusta varten yhdistyksellä on käytössään neljä aktiivista
tiedotuskanavaa: Epsilonin oma sähköpostilista sekä hiljattain valmistuneet uudet nettisivut,
Facebook-ryhmä/-sivu ja Instagram-tili. Nämä kanavat muodostavat hyvän verkoston, jolla
yhdistys viestii ja mainostaa kattavasti toimintaansa. Yleisen näkyvyyden parantamiseksi
tiedotuskanavien käyttöä tulisi lisätä. Epsilonin on myös huomioitava kansainväliset
opiskelijat omassa viestinnässään.
Menneinä vuosina hallituksen kokousten pöytäkirjat on jaettu jäsenten nähtäviksi
verkkosivuille. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan. Jatkossa on hyvä ilmoittaa hallituksen
kokousten ajankohdat etukäteen jäsenistölle parhaaksi nähtyä kanavaa pitkin.
Tiedottamisen ajoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jotta tiedottaminen
ylipäänsä olisi hyödyllistä/mielekästä, on käsillä olevaa asiaa koskeva tiedottaminen tehtävä
hyvissä ajoin. Tiedottamisesta on viime kädessä vastuussa hallituksen viestintävastaava,
mutta myös muiden hallitusjäsenten on hyvä olla aktiivisia omaa tehtäväänsä koskevan
tiedottamisen suhteen; mitä useampi hallitusjäsen ottaa vastuuta tiedottamisesta, sitä
todennäköisemmin ja paremmin tieto saavuttaa jäsenistön.

3.6 YHTEISTYÖ
Yhteistyötahoista Suomen opettajaksi opiskelevien liittoon (SOOL ry), Tietotekniikan
opiskelijoiden liittoon (TiTOL), Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemisiin (MAL),
Luonnontieteiden akateemisten liittoon (LAL) ja Tekniikan akateemisiin (TEK) tulee
jatkossakin olla aktiivisesti yhteydessä. Epsilonin hallituksessa on hyvä olla muutama
liittoyhdyshenkilö, jotka huolehtivat yhteydenpidosta edellä mainittuihin liittoihin. Näiden
liittojen myöntämistä henkilöjäseneduista tulisi tiedottaa niin uusia kuin vanhojakin jäseniä.
Edellä mainittujen sekä muiden yhteistyöjärjestöjen koulutustilaisuudet sekä ekskursiot ovat
mainioita tilaisuuksia niin tiedon keräämiseen ja sen jakamiseen kuin verkostoitumiseenkin ja
yhteistyötahojen löytämiseen. Myös näistä tilaisuuksista tulee jäseniä tiedottaa sekä
kannustaa osallistumaan. Lisäksi muiden fysiikan, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen
alan järjestöjen tarjoamat edut tulee huomioida ja mahdollisesti hyödyntää
tulevaisuudessakin.
Yhteistyötoiminta pitää sisällään myös toiminnan muiden ainejärjestöjen kanssa. Tätä
toimintaa tulee ylläpitää ja kehittää aktiivisesti.
Erilaisia vierailuja ja opintomatkoja olisi hyvä järjestää jäsenten mielenkiinnon ja olemassa
olevien resurssien puitteissa. Opintojen suunnittelun ja työelämään siirtymisen

helpottamiseksi olisi hyvä hankkia realistinen kuva työelämästä jo opintojen aikana. Tätä
varten erilaisia yritysvierailuja tulisi pyrkiä järjestämään sekä kehittää yhteistyötä
ammattijärjestöjen kanssa. Yhteistyö saman alan ainejärjestöiden kanssa on hyväksi jo
pelkästään vertaistuen saamiseksi. Ekskursiot ovat hyvä tapa tutustua saman alan
opiskelijoihin ja aktiiveihin, ja näihin matkoihin tulee Epsilonin myöntää tukea talouden niin
salliessa.

4 KOKOONTUMISET
Yhdistyksen hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana vähintään kerran kuussa, tarpeen
vaatiessa myös useammin. Hallitus päättää kokouksissaan toiminnan organisoinnista,
talousasioista sekä muista sääntömääräisesti sille kuuluvista asioista.
Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, ja sääntöjen mukaisesti ylimääräinen
yhdistyksen kokous on pidettävä mikäli 1/10 varsinaisista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamiensa
asioiden käsittelyä varten. Vaikka jäsenistö ei vaatisi ylimääräistä yhdistyksen kokousta
pidettäväksi, on siltä tulevat palautteet ja aloitteet käsiteltävä mahdollisimman nopeasti
hallituksen kokouksessa.

