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TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2022 – 2023 

 

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§). 

 

Pyrimme pitämään yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja opistokummeihin, 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 opis-

tossa ja yhdistyksessämme. 

 

Tavoitteet ja resurssit: 

 

Toimintasuunnitelma on laadittu yhdeksi vuodeksi.  

 

Toimenpiteet toteutetaan talousarviossa määritellyillä resursseilla. 

 

Kesäpirtin ylläpitäminen on yhdistyksen tärkeä toiminnan kohde. 

 

Toukokuussa 2023 järjestetään Avoimet Ovet Kesäpirtillä opiston opiskelijoille ja hen-

kilökunnalle. 

 

Yhdistystoiminnan esittely Ylöjärven pääkirjasto Leijassa. 

 

Kesäpirtin keittiölle palkataan kesäksi osa-aikainen työntekijä. 

 

Toimimme Sampolassa työväenopiston lukukausien aikana ja hoidamme eri tilai-

suuksissa vaatesäilytyksen. 

 

Historiikin julkaisu 2024 syksyllä. 

 

Valmistaudumme yhdistyksen 100 vuotta ja Kesäpirtin 95 vuotta juhlintaan. 
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2. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISUUS 

 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan opiston syksyn ja kevään kurssiesitteessä. 

 

Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan internetissä yhdistyksen verkkosi-

vuilla osoitteessa tto-opiskelijat.fi sekä yhdistyksen ylläpitämissä sosiaalisen median 

kanavissa. 

 

Yhdistyksen yhteystiedot ovat näkyvillä yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa tto-

opiskelijat.fi ja opiston ilmoitustaululla Sampolassa ja Ylöjärvellä Valossa. 

 

Vuosikokouksen työjärjestys julkaistaan opiston ilmoitustaululla Sampolassa ja Ylöjär-

vellä Valossa. 

 

Keväällä teemme Kesäpirtti-esitteen, jossa ovat kesän tapahtumat Kesäpirtillä.  

 

Kuuntelemme opiskelijoita ja välitämme heidän toiveitaan opiston rehtoreille ja 

opettajille. 

 

Osallistumme opiston lukukausien alussa opiskelijoiden opastustehtäviin opistolla. 

 

Pyrimme järjestämään opistolla opiskelijoiden yhteisöllisyys tapahtumia ja tapaami-

sia. 

 

Pyrimme ottamaan kaikki ikäryhmät toiminnassamme huomioon. 

 

Pidämme yhteyttä muihin opiskelijayhdistyksiin ja Kansalaisopistojen liittoon. 

 

3. KOULUTUS 

 
Järjestämme uuden hallituksen jäsenille ja alatoimikuntien toimihenkilöille tarvitta-

essa koulutuspäivän toimintamme perehdyttämiseen. 

 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 
Tavoitteemme on edistää rauhaa ja rauhankasvatusta sekä moniarvoisuuden ihan-

netta ja suvaitsevaisuutta. Tuemme opintoryhmien kansainvälistä toimintaa.  

 

5. KULTTUURITOIMINTA 

 
Olemme mukana Sampola-kampuksen järjestämissä tapahtumissa. 

 

Järjestämme mm. yhteisiä teatteriretkiä. 

 

http://www.tto-opiskelijat.fi/
http://www.tto-opiskelijat.fi/
http://www.tto-opiskelijat.fi/
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Järjestämme erilaisia juhlia ja tapahtumia Kesäpirtillä. 

 

Osallistumme Kansalaisopistojen liiton järjestämiin tapahtumiin. 

 

6. YMPÄRISTÖASIAT 

 
Olemme opiston yhteistyökumppanina Syke – hankkeessa, syväsivistys ja kestävä 

kehitys. Tavoite on laittaa ihmisiä miettimään omaa suhdetta luontoon ja ajankoh-

taisiin asioihin. 

 

Mahdollisuuksien mukaan osallistumme omaehtoisiin ympäristötekoihin. 

 

Kierrätämme ja tuemme kestävän tulevaisuuden periaatteita. 

 

Järjestämme kesällä Näsijärvi -päivän Kesäpirtillä ja pyydämme keväällä opistoa ja 

muita järjestöjä ja yksityishenkilöitä mukaan suunnittelemaan ko. päivää. 

 

 
Liite 1    Kesäpirtin toimintasuunnitelma toimikausille 2022−2027 
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KESÄPIRTIN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUSILLE 2022-2027  
 

2023  Päärakennuksen Pirtin katon uusiminen tai sammaleiden 

  poisto 

  Pirtin takan uusiminen varaavaksi 

  Teerimäen laiturin korjaus 

  Lastenrannan laiturin korjaus 

  Ison saunan verannan korjaus jatkuu 

 

2024  Pirtin eteen uusi keinu 

  Päärakennuksen Pirtin lattioiden uusiminen 

  Uusi mökki 

   
2025  Pikkusaunan peruskorjaus 

  Letkan remontti 

 
2026  Uusi mökki tai jonkun mökin peruskorjaus 

  Ulkovalaistuksen uusiminen   

   
2027  Uusi mökki tai jonkun mökin peruskorjaus 

   

  

 
Mahdollisuuksien mukaan koko ajan korjataan ja ylläpidetään vuokrattavia 

rakennuksia, mökkejä ja majoitustiloja kiireellisyysjärjestyksessä. 

 

Letkaa korjataan ja huolletaan, jotta sitä voidaan vuokrata jatkossakin. 

 

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain.  


