
PEDAGO RY:N

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

YLEISTÄ

Pedago ry on Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien etuja valvova sekä

vapaa-ajan toimintaa ja jäsenetuja tarjoava järjestö. Pedago ry edustaa opiskelijoita

esimerkiksi laitoksen toimikunnissa ja työryhmissä sekä kannustaa jäseniään vaikuttamaan ja

antamaan palautetta. Pedago ry:n hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion ja

yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Pedago ry:n toimintasuunnitelmassa

kuvataan vuoden 2023 toiminnan painopistealue ja erilaiset toiminnalle asetetut tavoitteet ja

toimenpiteet sektoreittain.

PAINOPISTEALUE - YHTEINEN PEDAGO

Pedago ry tuo toiminnallaan jäsenistöään yhteen ja kehittää yhteisöllistä ilmapiiriä. Toiminta

pyrkii osallistamaan kaikkia yhdistyksen jäseniä sekä rikkomaan vuosikurssirajoja. Pedago ry

osallistaa jäsenistöään eri sektoreilla ja tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja

vaikuttaa ainejärjestön toimintaan. Jäsenistö näkyy Pedago ry:n viestinnässä.



SEKTORIT

Viestintä ja tiedotus

TAVOITE: Viestintä on tehokasta, yhdenmukaista ja tarkoituksenmukaista. Viestinnässä

näkyy jäsenistö ja yhteistyö muiden tahojen kuten opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

TOIMENPITEET:

Jo olemassa olevaa graafista ilmettä hyödynnetään jatkuvuuden ja selkeyden vuoksi.

Viestinnässä otetaan käyttöön vuonna 2022 luotu kriisiviestintäsuunnitelma.

Pedago ry osallistaa jäseniään viestimällä mahdollisuuksista antaa palautetta ja vaikuttaa

toimintaan.

Pedago ry viestii tapahtumistaan myös englanniksi. Pedago ry:n jäsenistöä tiedotetaan

erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista.

Alumneja tiedotetaan tapahtumista, joihin he voivat osallistua. Alumnien toiveita kartoitetaan

koskien Pedago ry:n alumnitoimintaa.

Yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen kanssa kehitetään vaikuttamiseen liittyvistä asioista.

SOOLin tehtävistä ja jäseneduista sekä ajankohtaisista tiedotteista, tapahtumista ja

kannanotoista tiedotetaan säännöllisesti Pedago ry:n viestintäkanavissa.

SOOLin vaikuttamisen mahdollisuudet tuodaan näkyväksi ja jäsenistöä kannustetaan omien

etujen valvomiseen.



Edunvalvonta

TAVOITE: Pedago ry pyrkii monipuoliseen yhteistyöhön edunvalvonnassa. Edunvalvonta on

alati kehittyvää, läpinäkyvää ja jäsenistöä osallistavaa.

TOIMENPITEET:

Pedago ry huolehtii, että Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevia edustetaan

kaikissa merkittävissä opettajankoulutuslaitoksen toimikunnissa ja työryhmissä. Jäsenistöä

osallistetaan toimikunnissa toimimiseen.

Pedago ry tekee aktiivisesti yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen

opettajaksi opiskelevien liiton kanssa edunvalvonnan tiimoilta.

Pedago ry toteuttaa edunvalvontaan, yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kyselyitä ja

kehittää toimintaansa niiden pohjalta. Lukukausittain toteutetaan jäsenkysely, jotta

ainejärjestön toimintaa voidaan kehittää tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin. Kyselyistä ja

toimikuntien kokouksista jatketaan koosteiden tekemistä jäsenistölle läpinäkyvyyden

edistämiseksi.

Edunvalvonta tuodaan lähemmäksi jäsenistöä tapahtumien ja tapaamisten avulla. Jyväskylän

yliopiston ylioppilaskunnan JYYn, Suomen opettajaksi opiskelevien liitto ry:n SOOLin ja

muiden ainejärjestötoimijoiden kanssa jatketaan yhteistyötä.

Edunvalvonta järjestää työllistymistä tukevia koulutuksia jäsenistön tarpeisiin yhteistyössä eri

toimijoiden kanssa.

Nettisivuilta löytyvää Tukea hyvinvointiin-sivua ylläpidetään päivittämällä sitä ajankohtaisilla

tiedoilla.



TAVOITE: Pedago ry keskittyy edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan sekä

osallistaa jäsenistöä yhdenvertaisuuden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

TOIMENPITEET:

Pedago ry noudattaa Pedago ry:n yhdenvertaisuusohjelmaa 2023-25. Päivitetyn

yhdenvertaisuusohjelman pääkohdista tiedotetaan jäsenistöä viestintäkanavissa.

Hallituksen yhdenvertaisuusvastaavat tekevät vähintään yhden yhdenvertaisuuskyselyn

vuoden aikana sekä syksyllä esteettömyyskyselyn.

Jokainen Pedago ry:n jäsen sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, ja

Pedago ry:n tapahtumissa toimii nimetty turvahenkilö. Jäsenistön osallistuminen

turvahenkilötoimintaan mahdollistetaan.



Tapahtumat

TAVOITE: Luodaan monipuolisia, yhteisöllisyyttä edistäviä ja saavutettavia tapahtumia.

TOIMENPITEET:

Kehitetään liikunta- ja kulttuuritoimintaa kokeilemalla uusia tapahtumakonsepteja.

Tapahtumista luodaan suunnitelma ja budjetti läpinäkyvyyden ja dokumentoinnin

takaamiseksi. Hallitus luo kauden alussa toimintamallin tämän toteuttamiseksi.

Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan esteettömyys. Jokaisessa tapahtumakuvauksessa on

esteettömyyskuvaus ja esteettömyys-checklist. Tietoisuutta tapahtumien luonteesta lisätään

tapahtumakuvausten ja selkeän viestinnän avulla.

Jäsenistön toiveita kartoitetaan tapahtumatoimintaa koskien. Tapahtumakohtaisen palautteen

keräämistä ja sen huomioimista tapahtumasuunnittelussa jatketaan.

Vuonna 2022 aloitettua kerhotoimintaa jatketaan ja mahdollisuuksia uusien kerhojen

käynnistämiselle tarjotaan.

Jäsenistön toiveita kartoitetaan koskien lajikokeiluja sekä liikuntavuoroja ja -tapahtumia.

Monipuolisella lajikirjolla tehdään liikuntavuoroista houkuttelevampia kaikenlaisille

liikkujille.

Alumnitoimintaan pyritään luomaan jatkuvuutta. Tapahtumiin varataan alumnikiintiö

tilannekohtaisesti, vähintään kerran vuodessa. Alumnitoimintaa toteutetaan yhteistyössä

opettajankoulutuslaitoksen alumnivastaavan kanssa.

TAVOITE: Pedagolaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamismahdollisuuksia

lisätään. Pedago tuodaan lähemmäs kansainvälisiä opiskelijoita.

TOIMENPITEET

Pedago ry:n hallitus ottaa selvää yhteistyömahdollisuuksista JYYn ja kansainvälisten

tutoreiden kanssa.



Pedago ry:n kansainvälistä toimintaa tehostetaan järjestämällä enemmän tapahtumia

pedagolaisille ja kansainvälisille opiskelijoille yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa

mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälisiä opiskelijoita tiedotetaan Pedago ry:n toiminnasta kattavasti sekä

saavutettavasti eri viestintäkanavissa.

TAVOITE: Jäsenistöä osallistetaan ja sitoutetaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

TOIMENPITEET:

Pedago ry:n hallitus aloittaa toimihenkilötoiminnan. Kevätkokouksessa 2023 valitaan

mahdolliset toimihenkilöt, jotka toimivat kalenterivuoden loppuun asti.

Toimihenkilötoiminnan ohjeistuksia päivitetään vuoden aikana.

Vuosittain muodostettavan vuosijuhlatiimin aktiivista toimintaa jatketaan varapuheenjohtajan

johdolla.

Tutortoiminta

TAVOITE: Tutoreiden valintaprosessi on läpinäkyvä ja yhdenvertainen.

TOIMENPITEET:

Tutorvalinnat tehdään yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Jäsenistölle tiedotetaan valintaprosessin menettelytavoista sekä valintaan vaikuttavista

tekijöistä hyvissä ajoin.

Kirjalliset tutorhakemukset käsitellään Pedago ry:n hallituksen toimesta anonyymisti.

TAVOITE: Pedago ry:n hallitus toimii yhteistyössä tutoreiden kanssa.

TOIMENPITEET:

Tutorvastaava luo palautekyselyn koskien hallituksen ja tutoreiden yhteistyötä.

Pedago ry:n hallitukselle ja tutoreille järjestetään ryhmäyttävää toimintaa, joka aloitetaan jo

keväällä 2023.



Pedago ry:n hallitus esittelee tutoreille Pedagon toimintaa ohjaavat dokumentit ja periaatteet.

Pedago ry tukee taloudellisesti ja viestinnällisesti tutortoimintaa.

Pedago ry tiedottaa kansainvälisten tutoreiden hakuprosessista ja tekee yhteistyötä heidän

kanssaan.

Yhteistyö

TAVOITE: Pedago ry tekee aktiivista ja monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

TOIMENPITEET:

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen, JYY:n ja SOOLin kanssa

tehdään aktiivisesti yhteistyötä.

Poikkitieteellistä ja valtakunnallista yhteistyötä esimerkiksi muiden ainejärjestöjen kanssa

pyritään lisäämään.

SOOL-vastaava järjestää yhdessä muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa keväällä

valmistuvien opiskelijoiden urapäivän yhteistyössä SOOLin ja Jyväskylän yliopiston

opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

TAVOITE: Jäsenistölle tarjotaan monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia yritysyhteistyöetuja.

TOIMENPITEET:

Jäsenistön toiveita kuunnellaan yritysyhteistyön osalta, ja niiden perusteella kartoitetaan uusia

yhteistyökumppaneita.

Uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille tarjotaan mahdollisuus haalarisponsorointiin.

Pedago ry:n yritysyhteistyövastaava on yhteydessä jokaiseen yritysyhteistyökumppaniin

vuosittain ja huolehtii sopimusten päivittämisestä ajan tasalle.

Tapahtumayhteistyötä lisätään myös sopimusten ulkopuolisten yritysten kanssa.



TAVOITE: SOOL tuodaan näkyväksi Pedago ry:n jäsenille.

TOIMENPITEET:

SOOL-vastaava tekee aktiivisesti yhteistyötä SOOLin aluetoimijoiden ja muiden Jyväskylän

opettaja-ainejärjestöjen kanssa, sekä kartoittaa jäsenistön toiveita SOOL-yhteistyöstä.



Kestävä kehitys

TAVOITE: Kehitetään Pedago ry:n toimintatapoja kestävän kehityksen mukaisesti.

TOIMENPITEET:

Pedago ry:n hallitus luo omaa toimintaa ohjaavan ympäristösuunnitelman.

Kestävän kehityksen vastaava tarkastelee yhdessä muun hallituksen kanssa Pedago ry:n
toimintaa ekologisesta näkökulmasta kaikilla sektoreilla.

Jäsenistöä kannustetaan kestävämpiin valintoihin erilaisilla kampanjoilla sekä luomalla
mahdollisuuksia toimia kestävästi Pedago ry:n järjestämissä tapahtumissa.

Tulevia hankintoja tehdessä huomioidaan ekologisuus ja kestävyys.

Tehdään vuosittainen lahjoitus jäsenistön valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Dokumenttien arkistointi siirretään sähköiseen muotoon.



Talous

TAVOITE: Talous on suunnitelmallista, toimintaa turvaavaa ja sitä hoidetaan huolellisesti.

TOIMENPITEET:

Järjestön taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan säännöllisesti Pedago ry:n hallituksen

kokouksissa.

Budjetointia ja sen seurantaa tehdään jokaisen sektorin, tapahtuman ja hankintojen kohdalla,

jotta saadaan selvyys taloudellisesta tilanteesta selkeästi.

Toiminnasta syntyvät voitot jaetaan toiminnan sektoreiden käyttöön.

Talousvastaava(t) kilpailuttaa eri pankkeja nykyisten palvelumaksujen alentamiseksi.

TAVOITE: Kirjanpitoa ja maksuliikennettä toteutetaan selkeästi ja huolellisesti.

TOIMENPITEET:

Maksuliikenteessä hyödynnetään Kide.app- ja SumUp-palveluita.

Kehitetään hyvä tapa tuoda selkeästi ilmi tilitysten sisältö kirjanpidossa.



ETUKÄTEEN KIRJATAAN TOIMINTAAN SEURAAVAA

Tammikuu

Uuden hallituksen ryhmäytyminen ja toiminnan organisointi

SOOLin puheenjohtajakoulutus

Tammikuun hengailuilta

Talviolympialaiset

Helmikuu

SOOLin järjestökurssi

Kevätkokous

Helmikuun hengailuilta

Pre-talvipäivät

SOOLin Talvipäivät Oulussa

Yhdenvertaisuuskysely

Maaliskuu

Tutorvalinnat

Maaliskuun hengailuilta

Edunvalvontatapahtuma yhteistyössä SOOLin kanssa

Pedagon sitsit

Huhtikuu

Hallituksen ja tutoreiden ryhmäytyminen

SOOLin liittokokous Helsingissä

Pedago-gaala

Kostajaiset vuosikurssille -21

Huhtikuun hengailuilta

Pedagon vappu



Toukokuu

Tulevan syksyn tapahtumien suunnittelu yhdessä tutoreiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Toukokuun hengailuilta

Kevätlukukauden jäsenkysely

Elokuu ja syyskuu

Hallituksen ja tutoreiden ryhmäytyminen

Tutorkoulutus

Kasvatustieteelliset syyskauden avajaiset

Fuksisauna

Fuksimökki vuosikurssille -23

Pedago & SOOL-info

Pedagon liikuntatapahtuma

Fuksipong

Fuksiaiset

Fuksisitsit

Pedagon sitsit

Syyskuun hengailuilta

Lokakuu

Vuosijuhlat (59 vuotta)

Sillis

Syyskokous

SOOLin järjestökurssi

Lokakuun hengailuilta

Marraskuu

Haalarikastajaiset



Pikkujouluristeily

Pedagon sitsit

Marraskuun hengailuilta

Edunvalvontatapahtuma yhteistyössä SOOLin kanssa

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.

Fuksien pikkujoulut

Syyslukukauden jäsenkysely

Joulumuistamiset

Tulevan hallituksen järjestäytyminen & perehdyttäminen

Joulukuun hengailuilta

Lisäksi

Sekä kevät- että syyslukukaudella järjestetään vähintään yksi poikkitieteellinen tapahtuma.

Sekä kevät- että syyslukukaudella järjestetään vähintään yksi kansainvälinen tapahtuma.


