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 1. JOHDANTO 

 Tampereen 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 sekä 

Saara Saarteiseen, jotta 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 sekä opistossa että 

yhdistyksessämme. 

Tavoitteet ja resurssit: 

Toimintasuunnitelma on laadittu yhdeksi vuodeksi. Toimenpiteet toteutetaan talousarviossa 

määritellyillä resursseilla. 

Toimintasuunnitelman liitteenä on Kesäpirtin viisivuotissuunnitelma vuosille 2013-2018.  

Kahvio Akvaario toimii Sampolassa yhteistyössä Tampereen Aterian kanssa. 

Kahvio on auki kuutena (6) päivänä viikossa ja muina aikoina tilauksesta. 

Palkattua henkilökuntaa on yksi vakituinen 30 tuntia / viikko ja lisäksi tarvittaessa tuntityöntekijöitä. 

 

Kesäpirtin keittiö/ruokalassa on kaksi 30 tuntia / viikko työntekijää. 

  

 2. TIEDOTTAMINEN 

 Yhdistys tiedottaa toiminnastaan opiston syksy- ja kevätopetusohjelmassa. 

 Opetusohjelma jaetaan kaksi kertaa vuodessa jokaiseen tamperelaiseen talouteen.  

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ilmoitustaululla 2012 Sampolassa ja Kahvio Akvaariossa, opettajien 

kautta tiedotteilla sekä internetissä www.tto-opiskelijat.fi                                                   

 Keväällä teemme Kesäpirttiesitteen. 

Kerran vuodessa toimitamme SampolAviisi-lehden yhteistyössä opiston ja opintoryhmien kanssa. 

 Opiskelijayhdistyksen tieto- ja teatterikansio on Kahvio Akvaariossa ja kesällä Kesäpirtillä. 

 Kuuntelemme opiskelijoita ja välitämme heidän toiveitaan opiston rehtoreille ja opettajille. 

Pidämme yhteyttä muihin opistoihin, opiskelijayhdistyksiin ja Kansalaisopistojen liittoon KOL:iin.  

  Pidämme yhteyttä opistokummeihimme 

 Pidämme ajan tasalla omia sivujamme internetissä osoitteessa: 

 http//www.tto-opiskelijat.kotikone.com 

 http//www.tampere.fi/top/opiskelijayhdistys  

 

  



 

 3. KOULUTUS 

 Järjestämme uuden hallituksen jäsenille ja alatoimikuntien toimihenkilöille toimintamme 

 perehdyttämis- ja toiminnan arviointipäivän. 

Tuemme työntekijöidemme ja toimihenkilöittemme ammatillista osaamista ja jaksamista. 

 Osallistumme Kansalaisopistojen liiton järjestämiin tapahtumiin. 

  

  

 4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 Tavoitteemme on edistää rauhaa ja rauhankasvatusta. 

 Laajennamme moniarvoisuuden ihannetta ja suvaitsevaisuutta. 

 Tuemme opintoryhmien kansainvälistä toimintaa. 

 Pidämme yhteyttä ulkomaalaisiin ystäviimme. 

 Seuraamme opiston ja KOL:n kansainvälisiä projekteja. 

 

 5. KULTTUURITOIMINTA 

Osallistumme Sampolassa järjestettäviin opiston ja kirjaston tapahtumiin. 

Järjestetään luonto-, teatteri- ja kulttuurimatkoja.  

Osallistumme KOL:n järjestämiin kulttuuritapahtumiin. 

 

 6. Muuta 

Otamme vastaan kurssimaksuja Kahvio Akvaariossa. 

Osallistumme opiston lukukauden alussa, syksyllä ja keväällä, opastus- ja ilmoittautumistehtäviin. 

Olemme mukana Tampereen seudun työväenopiston järjestämissä tilaisuuksissa.  

 

 

 

 

 

 


