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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2020 – 2021 

 

1. JOHDANTO 

Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry on jäsenenä. 

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens MIF ry:ssä. 

 

Edunvalvonta: 

Yhdistyksemme tarkoituksena ja tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta 

(säännöt 2§ ja 3§). 

Pidämme yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja opistokummeihin: 

kansanedustaja Pia Viitaseen, kansanedustaja Anna Kontulaan, 

opistokummi Minna Sirniöön sekä vastaava tuottaja Saara Saarteiseen, jotta 

opiston laadukas opetus säilyisi eivätkä kurssimaksut nousisi kohtuuttoman 

suuriksi. Pyrimme turvaamaan opiskelijoille hyvät oppimismahdollisuudet ja 

opiskelurauhan yhteistyössä opiston henkilökunnan kanssa. 

Haluamme tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja edistää 

yhteisöllisyyttä opistossa ja yhdistyksessämme. 

 

Tavoitteet ja resurssit: 

Toimintasuunnitelma on laadittu yhdeksi vuodeksi. 

Toimenpiteet toteutetaan talousarviossa määritellyillä resursseilla. 

Kesäpirtin ylläpitäminen on haasteellisin tavoitteemme. 

Liitteenä on toimintakausille 2020–2025 laadittu Kesäpirtin  

5-vuotissuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain.  

Kesäpirtin keittiölle palkataan yksi työntekijä. 

Sampolassa toimimme työväenopiston lukukausien aikana ja hoidamme eri 

tilaisuuksissa vaatesäilytyksen.  

 

2. TIEDOTTAMINEN 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan opiston syksyn ja kevään kurssiesitteessä. 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ilmoitustaululla Sampolassa ja Ylöjärvellä 

Valossa, tarvittaessa opettajien kautta paperitiedotteilla ja internetissä 

yhdistyksen verkkosivuilla tto-opiskelijat.fi sekä sosiaalisessa mediassa. 

 

Kuuntelemme opiskelijoita ja välitämme heidän toiveitaan opiston rehtoreille 

ja opettajille.  

 

Osallistumme opiston lukukausien alussa opiskelijoiden opastus- ja 

ilmoittautumistehtäviin opistolla.  

 

 

 

http://www.tto-opiskelijat.fi/
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Keväällä teemme Kesäpirtti-esitteen, jossa ovat kesän tapahtumat 

Kesäpirtillä.  

 

Pidämme yhteyttä muihin opistoihin, opiskelijayhdistyksiin ja 

Kansalaisopistojen liittoon.  

 

Pidämme yhteyttä opistokummeihimme.  

 

Pidämme ajan tasalla kotisivujamme osoitteessa: tto-opiskelijat.fi.  

 

Opiskelijayhdistyksellä on Facebookissa avoin ryhmä. Kesäpirtin sivut löytyvät 

tto-opiskelijat.fi/Kesäpirtti. Kesäpirtti löytyy myös Facebookista ja 

Instagramista. 

 

3. KOULUTUS 

Järjestämme uuden hallituksen jäsenille ja alatoimikuntien toimihenkilöille 

tarvittaessa koulutuspäivän toimintamme perehdyttämiseen. Osallistumme 

Kansalaisopistojen liiton järjestämiin tapahtumiin. 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Tavoitteemme on edistää rauhaa ja rauhankasvatusta sekä 

moniarvoisuuden ihannetta ja suvaitsevaisuutta. Tuemme opintoryhmien 

kansainvälistä toimintaa ja pidämme yhteyttä ulkomailla asuviin ystäviimme. 

Seuraamme opiston ja Kansalaisopistojen liiton kansainvälisiä projekteja. 

Osallistumme muiden järjestöjen kanssa YK:n päivän tapahtumiin. 

 

5. KULTTUURITOIMINTA 

Olemme mukana Sampola-kampuksen järjestämissä tapahtumissa. 

Järjestämme mm. yhteisiä teatteriretkiä ja luentotapahtumia.  

Osallistumme Kansalaisopistojen liiton järjestämiin kulttuuritapahtumiin. 

 

6. YMPÄRISTÖASIAT 

Seuraamme mikromuovi- tutkimusten tuloksia, joista järjestämme ainakin 

yhden luentotilaisuuden. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme 

omaehtoisiin ympäristötekoihin. Kierrätämme ja tuemme kestävän 

tulevaisuuden periaatteita. 

 

 

 

*Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty vuosikokouksessa 26.11.2020 
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