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Pää Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoiset ovat AYY:n näkyvä voima ja yhteisön kokoava kenttä. He pääsevät rakentamaan ylioppilaskuntaa, toteuttamaan itseään ja kokevat tekemisen palkitsevaksi. Heistä pidetään huolta ja heidän jaksamistaan seurataan.
Vapaaehtoiset ovat kaikilla sektoreilla selkeä osa jokaisen ylioppilaskunnan
työntekijän arkea ja sitä, miten ylioppilaskunta toimii.

Aalto 2013

Vuoteen 2013 ajoittuvien Aallon kampuksen Otaniemeen siirtymisen ja uusien
kandidaattiohjelmien käynnistymisen
mukanaan tuomista mahdollisuuksista
otetaan kaikki ilo irti.

AYY tutuksi ja tunnetuksi

Vuoden 2012 lopussa AYY tunnetaan
jäsenistön piirissä vaikuttavana edunvalvojana sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien ja laadukkaiden palveluiden
tarjoajana.

Rautakoura

AYY osallistuu laajasti kampusprojektin eri osa-alueiden valmistelutyöhön ja tuo opiskelijanäkökulmaa vahvasti esille kampuksen konkreettisessa suunnittelutyössä.
Vaikuttamistyön lähtökohtana on koko opiskelijayhteisön aktivointi ja monipuolisten vaikuttamismahdollisuuksien luominen yliopistoyhteisön jäsenille.

AYY:n tekemä aktiivinen ja näkyvä edunvalvonta parantaa aaltolaisten elämää kaikissa Aallon korkeakouluissa, Aallon tasolla, kunnallisesti ja yhteiskunnassa.

Pidemmällä aikavälillä uudistukset tuovat AYY:n toiminnan laajuuden, organisaation ja erityisesti talouden
kestävälle tasolle. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota
poikkeuksellisen suuriin painolasteihin kuten Smökkiin.

Tutkintorakenteiden uudistamiseen panostetaan huomattavasti, jotta vuonna 2013 aloittavilla opiskelijoilla
on erinomaiset lähtökohdat opiskelulleen. Erityisesti
panostetaan opetuksen ja oppimisen laatuun ja opiskelijakeskeisen kulttuurin levittämiseen Aallon organisaation eri tasoilla.

AYY:n monipuolinen viestintä tavoittaa ja koskettaa
jäseniä sekä ulkoisia sidosryhmiä. Yhdistykset ovat
el(ä)imellinen osa AYY-yhteisöä, ja niiden kanssa
vuoro-vaikutetaan enemmän kuin koskaan. Kansainvälisten opiskelijoiden ja yhdistysten osallistuminen AYY:n
toimintaan on vaivatonta ja houkuttelevaa.

Vuoden 2012 aikana ryhdytään strategian toimeenpanoon, jossa valmistellaan
tarpeelliset rakenteelliset uudistukset
strategisten tavoitteiden ja taloudellisten resurssien pohjalta.

Tämän lisäksi toteutetaan muita merkittäviä kehitysprojekteja liittyen esimerkiksi asumisen palveluihin ja
yhdenvertaisuuden toteutumiseen.
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ASUMINEN

Asukastoimielimiin panostetaan ja ne
tuodaan näkyväksi osaksi yhteisöä.
Luodaan talosivut nettisivuille.

Käynnistetään asumisen palveluiden
uudistus kehitysprojektin merkeissä.
Edistetään uusia rakennusprojekteja.

Luodaan toimiva vuorovaikutteinen
viestintäkanava asukkaille. Panostetaan
oppaisiin ja nettisivuihin.

Selvitetään mahdollisuutta käyttää
asuntotoiminnan tuloja kestävällä tavalla
aatteellisen toiminnan tukemiseen.

HALLINTO

Tavoitteellinen toiminnanohjaus vähentää
kuormittavuutta

AYY vakiinnuttaa roolinsa kampusprojektin
tärkeänä vaikuttajaryhmänä

Järjestetään enemmän aikaa
kummiyhdistyksille

Strategian toimeenpano, rakenteellisten
uudistusten suunnittelu

JÄRJESTÖ

Aavan järjestövastaavan roolin
rakentaminen ja tukeminen

Järjestötilojen tilannekartoitus.
Uusia järjestötiloja uudisrakennuksiin.

AYY:n ja yhdistysten välisen
vuorovaikutteisen viestinnän
parantaminen

Hankitaan ja otetaan käyttöön
yhdistystietokanta

Kopojoryn ja OPN:n roolien
selkeyttäminen, vakiinnuttaminen sekä
näihin panostaminen

Opetuksen laadun konkreettinen
parantaminen ja opiskelijanäkökulman
tuominen vahvasti kaikkeen Aallon
toimintaan

AYY:n toiminnan kattavuutta kasvatetaan
parantamalla korkeakoulukohtaista
edunvalvontatyötä

Tavoitteellisuuden tuominen
koulutuspoliittiseen edunvalvontaan

Kehitetään KV-vapaaehtoiskenttää.
Yhtenäistetään ja kehitetään kvtutorointia ja ohjataan suurvisiirejä.

Löydetään pysyvä ratkaisu hätämajoitukseen.
Selvitetään mahdollisuudet saada kampukselle
KV-kerhotila ja rukoushuone.

Toimitaan kolmikielisyysstrategian arvioinnin.
pohjalta. Edistetään KV-opiskelijoiden
työllistymistä. Tiivistetään kv-kumppanuuksia.

KV-opiskelijoiden toimintamahdollisuudet
edustajistossa. Levitetään ja
hyödynnetään lukukausimaksugradun
tuloksia.

Kehitetään liikuntatutorointi huippuunsa.

Kehitetään Otahallin UniSportin toimintaa.
Toteutetaan 0-liikkujien aktivointi –projekti
YTHS:n ja UniSportin kanssa.

Edistetään Aallon filiaalien
opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia.
Järjestetään SELL 2012-kisat.

Luodaan kehityssuunnitelma
palvelupisteille. Uudistetaan palveluja
palvelukyselyn pohjalta.

Kartoitetaan palvelut ja
luodaan selkeä palvelutarjotin

Hankitaan sähköinen
tilavarausjärjestelmä.

Aavan UO-pumpulle mainio startti.
Yhdenvertaisuussuunnitelman
jalkauttaminen järjestöihin.

Luodaan toimiva konsepti uusien opiskelijoiden
vastaanottoon ja tutorointiin. Valmistetaan YTHS
uuden kampuksen aikaan.

Onnistutaan näkyvässä ja AYY:n
tuntuisessa kuntavaalikampanjassa

Toteutetaan yhdenvertaisuussuunnitelma

Luodaan kattava ja aktiivinen
viestintätoimijaverkosto

AYY-brändin kohottaminen

AYY:n tunnettuuden ja viestintäkanavien
tavoittavuuden kartoitus ja tehdään
peliliikkeitä

Tehdään viestintästrategia ja
kriisiviestinnän ohjeistukset

Kehitetään ennakkoluulottomasti Aavaa
ja TJ:tä saumattomina kulttuuritoimijoina.
Parannetaan vapaaehtoisten työnjakoa.

Luodaan joustavia ja näkyviä tapoja tukea
syntyviä hankkeita ja ideoita. Tehdään
uuden kampuksen näköisiä tapahtumia.

Kehitetään kulttuuritoimijoiden tunnettuutta,
viestintää ja yhteisön mahdollisuuksia
osallistua tapahtumatuotantoon.

Tehostetaan tapahtumien kulupohjaa
eikä tehdä tapahtumilla tappiota

Auran toiminnan vakiinnuttaminen

Nuorten suunnittelijoiden tuotteiden
saaminen Aalto University Shopiin

Aalto Thinks. Uusien sopimusten
solmiminen.

AINOn mainosmyynti, solmittujen
sopimusten toteuttaminen
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