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Toimintasuunnitelma
• Suunnitelma
ylioppilaskunnan
aatteellisesta toiminnasta
vuoden aikana
• Edustajistolle hallituksen
toiminnanohjauksen
työväline
• Talousarvio määrittää
ylioppilaskunnan resurssit,
tosu mihin resursseja
käytetään

Prosessi
AYYH ja sektorit
syksy

• Valmistelu

AYYE iltakoulu
3.11.

• LK1

AYYE 8/2010
10.11.

• LK2

AYYH kokous
19.11.

• Päätös esityksestä

AYYE 10/2010
30.11.

• Päätös toimintasuunnitelmasta

Rakenne
• 18 projektia
• 40 toistuvaa
toimintakokonaisuutta
• Neljä yläteemaa
–
–
–
–

Aalto-yliopisto
Yhteisö
Opiskelijan arki
Sisäinen organisaatio

• Prioriteetit
– 1. prior -kirjauksia (10%)
– 2. prior -kirjauksia (20%)

Taustaexcel
• Taustoittaa tosua
–
–
–
–

Vastuu- ja toteuttajasektorit
Kuormittavuus
Kustannuspaikka
Toteuttamistapa

• Merkitään tiedoksi

Prioriteettikirjaukset
PRIORITEETTI 1
P1 Opintojen eteneminen ja
opintotukiuudistus
T1 Yliopiston kehittäminen ja johtaminen
T2 Korkeakoulujen opinto-olojen
parantaminen

PRIORITEETTI 2
P2

Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos

P3

Opiskelukykyhanke

T3

Halloped-toiminta

T9

Suhteet erityisasemayhdistyksiin

P4 Vapaaehtoisten aseman
vakiinnuttaminen

T10 Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän
tuki

T8 Uusien opiskelijoiden vastaanotto

P9

Uudisrakennushankkeet

P13 Strategiatyö

P10

Palvelutarjonnan ja -prosessien
selkeyttäminen

P14

Yritysyhteistyön käynnistäminen

P15

Sisäisen viestinnän uudistus

P16

Edunvalvonnan uudelleenorganisointi

T32 Kolmikielisyyden toteuttaminen

KOONTI
TOIMINTASUUNNITELMAN
KIRJAUKSISTA

A) Aalto-yliopisto 1/2
P1

Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus

Seurataan tiiviisti opintotukiuudistuksen valmistelua ja vaikutetaan opintojen kuormittavuuteen ja
mitoitukseen.

P2

Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos

Otetaan käyttöön oppimissitoumus yliopistossa, osallistutaan opetuksen arviointiin ja kehitetään
palautekulttuuria ja -käytäntöjä.

P3

Opiskelukykyhanke

Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen opiskelukykyä yliopistossa edistävän hankkeen
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

T1

Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Osallistutaan yliopiston johdon työskentelyyn ja kehitetään yliopistoa aktiivisesti
opiskelijanäkökulmasta Aalto-linjan mukaisesti.

T2

Korkeakoulujen opinto-olojen parantaminen

Seurataan ja vaikutetaan aktiivisesti korkeakoulukohtaisiin opinto-oloihin ja tuetaan yhdistysten
tekemää edunvalvontatyötä kaikissa kuudessa korkeakoulussa.

A) Aalto-yliopisto 2/2
T3

Halloped-toiminta

Osallistutaan Aalto-yliopiston toimielinten ja työryhmien toimintaan järjestämällä halloped-haut,
koulutukset ja kehitetään halloped-toimintaa yliopistossa.

T4

Yliopiston kansainvälistyminen

Edistetään Aalto-yliopiston kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta

T5

Oikeusturva-asiat

Annetaan ylioppilaskunnan jäsenille oikeusturvaneuvontaa, reagoidaan tapauksiin sekä
tuetaan ja avustetaan jäseniä häirintätapauksissa.

T6

Kansainväliset suhteet ja verkostot

Edistetään ylioppilaskunnan kantoja toimimalla kansainvälisissä järjestöissä ja kehitetään
yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa.

T7

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Osallistutaan Aallon kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen ja toimitaan
vastuullisena ja ekologisena organisaationa ja työnantajana.

B) Yhteisö 1/3
P4

Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen

Vahvistetaan vapaaehtoisten roolia ylioppilaskunnan ydintoiminnassa ja lanseerataan uusia
vapaaehtoistoimielimiä uusilla sektoreilla.

P5

Tunnukset

Valmistellaan ja toteutetaan ylioppilaskunnalle tunnus ja palkitsemiskokonaisuus, jotka ovat linjassa
ylioppilaskunnan ilmeen ja arvojen kanssa.

P6

Mantan lakitus

Suunnitellaan ja toteutetaan Havis Amanda –patsaan lakitus Vappuna yhteistyössä KY ry:n KY100työryhmän kanssa.

P7

SELL-kisat 2012

Tuetaan AaltoUS:ia ja SELL 2012-projektiorganisaatiota kolmipäiväisten monilajikisojen suunnittelussa
vuonna 2011 ja järjestämisessä keväällä 2012.

P8

OUBS-toiminnan uudistaminen

Uudistetaan OUBSin toimintaa siten, että tv-kanava parhaiten palvelee AYY:n ja sen jäsenistön
tarpeita.

B) Yhteisö 2/3
T8

Uusien opiskelijoiden vastaanotto

Osallistutaan aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden,
ensimmäisen vuoden ja tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen

T9

Suhteet erityisasemayhdistyksiin

Tehdään tiivistä yhteistyötä erityisasemayhdistysten kanssa ja selvennetään ylioppilaskunnan ja
yhdistysten välistä työnjakoa.

T10

Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki

Suunnitellaan ja toteutetaan selkeää viestintää jäsenille ylioppilaskunnan toiminnasta eri sektoreilla.

T11

Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen

Tuetaan vapaaehtoistoimielimiä niiden päivittäisessä toiminnassa vapaaehtoispelisääntöjen mukaisesti.

T12

Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut

Tuetaan yhdistyksiä tarjoamalla puitteita yhteisölliseen toimintaan viestintään koulutusten, neuvonnan
sekä toiminta-avustusten kautta.

B) Yhteisö 3/3
T13

Yhteisölliset tapahtumat ja toiminta

Suunnitellaan ja toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja toimintaa kaikille aaltolaisille

T14

Vuosijuhlaviikko

Järjestetään vuosijuhlat ja monipuolista ohjelmaa sisältävä vuosijuhlaviikko, joka palvelee ja
viihdyttää jäsenistöä.

T15

Teekkarikulttuuritoiminta

Suunnitellaan ja toteutetaan teekkarihenkisiä tapahtumia ja toimintaa.

T16

Taikkilaiskulttuurin tukeminen

Tuetaan TOKYO ry:tä avustuksen kautta ja sen yritysyhteistyön kehittämisessä.

T17

Julkaisutoiminta

AYY viestii sähköisten ja perinteisten julkaisujen kautta jäsenistölleen jasidosryhmilleen.

T18

Mediaviestintä

Viestitään medialle ja ylläpidetään kontakteja ja suhteita mediaan.

C) Opiskelijan arki 1/3
P9

Uudisrakennushankkeet

Kasvatetaan ylioppilaskunnan opiskelija-asuntokantaa jatkaen Aalto Village –hankkeen
eteenpäin viemistä ja edistetään Jätkäsaaren hankkeen toteutumista.

P10

Palvelutarjonnan ja -prosessien selkeyttäminen

Kehitetään ylioppilaskunnan nykyistä palvelutarjontaa ja –prosesseja kokonaisnäkökulmasta
palvelutason nostamiseksi.

P11

Eduskuntavaalivaikuttaminen

Seurataan eduskuntavaalikeskustelua ja vaikutetaan opiskelijoihin liittyviin ja ylioppilaskunnan
osalta merkittäviin teemoihin.

P12

World Design Capital -hanke

Tuetaan World Student Capital -sivuprojektin toteutumista.

T19

SYL-vaikuttaminen

Vaikutetaan Suomen ylioppilaskuntien liittoon ja sen tekemään edunvalvontatyöhön
päätettyjen linjojen mukaisesti.

C) Opiskelijan arki 2/3
T20

Kansallinen koulutuspolitiikka

Toteutetaan koulutuspoliittisia linjapapereita ja osallistutaan kansallisiin koulutuspoliittisiin
seminaareihin ylioppilaskunnan kantoja edistäen.

T21

Toimeentuloasiat

Ajetaan opintotuen linjapaperin tavoitteita ja seurataan opintotukikentällä tapahtuvia
muutoksia.

T22

Opiskelijaterveydenhuolto

Osallistutaan YTHS:n eri toimielinten työskentelyyn, pidetään yhteyttä säätiön johtoon ja
seurataan AMK-pilotin käynnistymistä.

T23

Opiskelijoiden hyvinvointi

Vaikutetaan siihen, että yliopisto ottaa osaltaan vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja
opiskelukyvyn parantumisesta ja edistetään hyvinvointinäkökulmaa yhdistyksissä.

T24

KV-opiskelijoiden sosiaalipoliittinen edunvalvonta

Edistetään sairasvakuutushankkeen toteutumista, kv-opiskelijoiden asuntotilannetta ja
opiskelija-alennusten kattavuutta.

C) Opiskelijan arki 3/3
T25

KV-opiskelijoiden integrointi

Vahvistetaan kv-opiskelijoiden asemaa yhteisössä mm. tukemalla opiskelijoiden järjestäytymistä, kv-tutorointia
kehittämällä sekä kolmikielisten edustajistovaalien kautta.

T26

Työelämäasiat

Seurataan kansallista opiskelijaliikkeen keskustelua työelämäasioista ja osallistutaan siihen tarvittaessa.

T27

Liikunnan edunvalvonta

Osallistutaan aktiivisesti pk-seudun yliopistoliikuntapalvelu UniSportin toimintaan ja vaikutetaan Opiskelijoiden
liikuntaliitossa (OLL).

T28

Asumisdemokratia

Varmistetaan lakisääteisen asukasdemokratian toteutuminen AYY:n asuntotoimikunnassa.

T29

Asumisen edunvalvonta

Valvotaan opiskelijoiden etuja edustuksella HOAS:n valtuustossa ja hallituksessa.

T30

Kuntavaikuttaminen

Määritellään kuntatason tavoitteet tulevia kunnallisvaaleja silmällä pitäen.

T31

Ylioppilaskuntayhteistyö

Tehdään yhteistyötä eri sektoreilla tarpeiden mukaan.

D) Sisäinen organisaatio 1/3
P13

Strategiatyö

Laaditaan ylioppilaskunnan strategia ja laaditaan suunnitelma toiminnallisista ja
organisaatioon sekä kulurakenteeseen liittyvistä toimenpiteistä strategian
saavuttamiseksi.

P14

Yritysyhteistyön käynnistäminen

Aloitetaan yritysyhteistyö ja vakiinnutetaan se ylioppilaskunnan toiminnassa
tulovirran kasvattamiseksi.

P15

Sisäisen viestinnän uudistus

Toteutetaan loppuun edellisenä vuonna aloitettu sisäisen viestinnän uudistus
ylioppilaskunnan sisäisen yhteistoiminnan parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

P16

Edunvalvonnan uudelleenorganisointi

Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan uuden korkeakoulumallin mukainen paikallinen
edunvalvontaorganisaatio.
P17

Edustajistovaalit

Valitaan edustajisto ja varajäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle sähköisen
edustajistovaalien myötä.

D) Sisäinen organisaatio 2/3
P18
Oikeudelliset asiat
Tehdään selvitystyötä oikeudellisiin epäselvyyksiin liittyen edustajiston
päätösten mukaisesti.
P19
Kampuspäätös
Reagoidaan kampuspäätökseen ja kartoitetaan sen vaikutukset
ylioppilaskunnan toimintaan.
T32
Kolmikielisyyden toteuttaminen
Toteutetaan ylioppilaskunnan kielistrategiaa hallituksen
kolmikielisyyssuunnitelman mukaisesti.
T33

Toiminnan ja talouden suunnittelu

Laaditaan ylioppilaskunnan talousarvio, toimintasuunnitelma ja hallitusohjelma.

T34

Esimiestyö ja työn ohjaaminen

Tehdään esimiestyötä, työn ohjaamista ja aatteellisen toiminnan koordinointia.

D) Sisäinen organisaatio 3/3
T35
Toimiston yhteiset
Aatteellisen toimiston yhteistoiminta ja –tapaamiset.
T36
Sektorin yhteiset
Sektorikohtainen toiminnan suunnittelu ja muut rutiinit.
T37
Hallinto
Ylioppilaskunnan eri toimielinten hallinnon pyörittäminen ja talouteen liittyvien
hallintotehtävien suorittaminen.

T38
Hallitustyö
Hallituksen yhteistoiminta ja ylioppilaskunnan johtamiseen liittyvät toimet.
T39
Perehdytys ja tiedonsiirto
Uusien toimijoiden ja työntekijöiden perehdyttäminen ja tiedonsiirto toimijoiden
vaihtuessa. Koulutukset.

