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Rovaniemen Lastu ry:n 

toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
  

  

Rovaniemen Lastu ry:n tarkoitus on toimia Lapin yliopiston kasvatusalojen ainejärjestönä, eli           

sen piiriin kuuluvat pääaineet kasvatustiede, aikuiskasvatustiede sekä mediakasvatus.        

Ainejärjestön päämääränä on vaikuttaa kasvatusalojen opiskelijoiden opinto-olosuhteisiin       

esimerkiksi opetukseen vaikuttamalla sekä tarjota erilaista vapaa-ajan toimintaa. Vuonna         

2018 keskitytään ainejärjestön päätehtävän mukaisesti jäsenistön edunvalvontaan, jota        

pyritään kehittämään edelleen. Lisäksi ainejärjestö seuraa jäsentensä työllistymiskenttää ja         

tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia verkostoitua työelämän toimijoiden kanssa. Ainejärjestö        

tukee tuutoritoimintaa, joka on myös osa uusien jäsenten rekrytoimista. 

  

1.    Yhdistyksen talous 
Pääosa yhdistyksen varoista karttuu jäsenmaksutuloista. Jäsenmaksun suuruus vuonna        

2018 on 35 euroa. Lisäksi varoja kerätään muun muassa haalarimerkkimyynnillä ja           

järjestämällä tapahtumia. Kerätyillä varoilla voidaan järjestää uutta jäsenistölle suunnattua         

tomintaa. Taloutta tuetaan myös haalareiden myynnistä saatujen varojen avulla. Lisäksi          

yhdistys anoo ylioppilaskunnalta perusavustusta ja muita mahdollisia tukia sekä         

mahdollisesti tekee sponsorointisopimuksia. Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan voittoa. 

  

2. Jäsenhankinta ja tuutorointi 
Jäsenhankinnassa suuri rooli on tuutoreilla, joiden kanssa ainejärjestö tekee yhteistyötä          

tukemalla toimintaa rahallisesti sekä osallistumalla aktiivisesti tuutorien järjestämiin        

tapahtumiin. Hyvät suhteet ainejärjestön hallituksen ja tuutoreiden välillä ovat avain          

onnistuneeseen yhteistyöhön ja jäsenhankintaan. Onkin erityisen tärkeää, että ainejärjestön         

hallitus sekä tuutorit tuntevat toisensa, tekevät yhteistyötä keskenään ja luovat          

opiskelijayhteisöön yhteisöllisyyttä. Jäsenhankinta kohdennetaan kaikkiin kasvatusalojen      



pääaineopiskelijoihin ja vuonna 2018 pyritään rekrytoimaan myös kansainvälisiä        

maisteriopiskelijoita ainejärjestön jäseniksi. 

  

Vuonna 2018: 

- Jatketaan tuutoreiden ja hallituksen välistä yhteistyötä tavoitteena yhteisöllisen         

opiskeluympäristön rakentuminen. 

- Ylläpidetään ainejärjestön hallituksen ja tuutoreiden välistä viestintää, jolla         

pyritään helpottamaan yhteistyön onnistumista. 

-          Osallistutaan aktiivisesti fukseille suunnattuihin tapahtumiin. 

- Nimitetään hallituksesta tuutorivastaava, joka toimii keskeisenä linkkinä        

hallituksen ja tuutoreiden välisessä viestinnässä ja yhteistyössä. 

  

3.    Yhdistyksen kokoukset 

Lastu järjestää sääntömääräiset kaksi yhdistyksen kokousta vuoden 2018 aikana. Lastun          

sääntöjen mukaan yhdistyksen tilikokous tulee järjestää helmikuussa ja yhdistyksen         

vuosikokous marraskuussa. Tarpeen mukaan yhdistys voi kutsua koolle ylimääräisiä         

yhdistyksen kokouksia. Yhdistyksen hallintoa ja yhdistyksen toiminnan käytännön järjestelyjä         

hoitaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kesäkuukausina         

hallitus viettää kesälomaa, jolloin kokousten järjestäminen ei ole pakollista. 

  

  

4.    Yhdistyksen toiminta vuonna 2018 

  
4.1  Edunvalvonta 
Lastu osallistuu aktiivisesti jäsentensä edunvalvontaan muun muassa osallistumalla        

ylioppilaskunnan edunvalvontajaostoon, seuraamalla tiedekunnassa käytävää keskustelua      

sekä tarvittaessa nostamalla esille jäsenistöään koskettavia aiheita. Edunvalvonta kattaa         

myös kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Lastu myös osallistuu yleiseen         

koulutuspoliittiseen keskusteluun. 

  

Vuonna 2018: 

- Pyritään olemaan aktiivisesti mukana LYYn edunvalvontajaostossa sekä siellä        

käydyssä keskustelussa 

- Tiedotetaan edunvalvontasektorin asioista jäsenistölle 



- Järjestetään Lastu-kahvit, joilla kerätään palautetta jäsenistöltä keväällä ja        

syksyllä 

- Pyritään järjestämään oppiainekahvit vuoden 2018 aikana 

-       Pyritään järjestämään Deadline -piiri keväällä ja syksyllä 

- Pyritään luomaan kontakteja hallinnon opiskelijaedustajiin ja LYYn edustajiston         

jäseniin sekä OPS-työryhmään 

  

4.2.       Viestintä 
Lastu tiedottaa jäsenistöään sähköpostitse lastulistan, Facebook –sivujen sekä        

nettisivujensa kautta. Sähköpostitse välitetään oleellinen, Lastun jäseniä koskettava info         

pääosin kerran viikossa lähtevän lastupostin kautta. Kaikki viestintä on saavutettavissa myös           

Facebookin ulkopuolelta. Viestinnässä huomioidaan myös kansainväliset opiskelijat, ja        

mahdollisuuksien mukaan kaikki heitä koskettava viestintä käännetään myös        

englanninkielelle. Tämän lisäksi viestintää tehdään myös Lastun Instagram ja Snapchat          

tileillä. 

  

Vuonna 2018: 

- Ylläpidetään päivitettyjä nettisivuja 

- Jatketaan viikoittaisen viikkokirjeen lähettämistä lastulistalle 

- Kehitetään liikuntatoiminnasta tiedottamista Facebookin ulkopuolella 

- Kehitetään kansallisista kasvatustieteilijöille suunnatuista tapahtumista 

tiedottamista 

- Pyritään kehittämään hallituksen toiminnasta tiedottamista 

  

  

  

4.3.       Tapahtumat ja kulttuuritoiminta 
Lastu järjestää erilaisia tapahtumia jäsenilleen yksin ja yhteistyössä muiden ainejärjestöjen          

ja toimijoiden kanssa. Tapahtumia pyritään järjestämään monipuolisesti ja siten, että ne           

saavuttaisivat mahdollisimman suuren osan jäsenistöstä. Tapahtumat ovat       

matalakynnyksisiä ja sellaisia, joihin jokainen voi osallistua. 

  

Vuonna 2018: 



- Järjestetään yhteinen retki kulttuuritapahtumaan (teatteriin, LYYn speksiin, 

taidemuseoon, Arktikumiin, stand-upiin tms.) 

- Järjestetään työelämäpäivän ohessa iltaohjelmaa yhdessä Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Motiva ry:n kanssa Oulussa 

- Pyritään osallistumaan kansallisiin kasvatustieteilijöiden tapahtumiin 

(kasvisristeily, supersitsit ja muiden yliopistojen ainejärjestöjen vuosijuhlat) ja 

tukemaan jäsenistön osallistumista niihin 

- Järjestetään Lastun 34. vuosijuhlat 

- Järjestetään Tipattoman kaatajaiset -haalaribileet yhteistyössä Kosmos Buran 

ry:n kanssa 

- Järjestetään Vesibussi -tapahtuma vappuviikolla yhteistyössä Jalot Villit ry:n 

kanssa 

- Järjestetään Beer Pong -turnaus keväällä ja syksyllä 2018 

- Järjestetään syksyllä mökkireissu yhteistyössä Lapikas ry:n kanssa 

- Järjestetään Lastun kauden avajaiset syyslukukauden alussa 

- Järjestetään Lastun pikkujoulut syyslukukauden lopussa 

- Järjestetään monipuolisesti erilaisia illanviettoja ja muita tapahtumia, esimerkiksi 

sitsejä, peli-iltoja, leffa-iltoja sekä viini- ja juustoilta aina mahdollisuuksien 

mukaan 

- Tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia paikallisten yökerhoyrittäjien kanssa 

  

4.4.       Työelämä- ja alumniyhteistyö 
Lastu pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen työelämäkontakteja sekä työelämätietoutta. Se 

järjestää erilaisia työelämätapahtumia sekä pitää yhteyttä ammattiliitto Speciaan. Lastu 

myös pyrkii kehittämään alumniyhteistyötä mahdollisesti yhteistyössä tiedekunnan 

kanssa. 

  

Vuonna 2018: 

-       Järjestetään työelämäpäivä Oulun yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden 

ainejärjestö Motiva ry:n kanssa Oulussa 

-       Pyritään järjestämään ainakin yksi alumnitapaaminen 



-       Pyritään järjestämään paikallisia työelämätapahtumia ja ekskursioita 

jäsenistölle 

-       Järjestetään syksyllä Specia -info 

-       Pyritään selvittämään duunisafarien toteuttamisen mahdollisuutta 

- Nimetään hallituksesta SKOL-vastaava (tuleva Suomen kasvatustieteiden       

opiskelijat ry) 

  
4.5.       Liikunta 

Lastu järjestää jäsenilleen liikuntatapahtumia ja -toimintaa yksin ja yhteistyössä muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Liikuntavastaava toimii yhteistyössä liikuntatuutorin kanssa. 

  

Vuonna 2018: 

-       Järjestetään erilaisia liikunnallisia tapahtumia yksin sekä yhteistyössä muiden 

opiskelijajärjestöjen kanssa. 

-       Pyritään pitämään Lastun sählyjoukkue harrastesarjassa. 

-       Kehitetään Lastun liikuntatapahtumista tiedottamista Facebookin ulkopuolella. 

-       Pyritään järjestämään syysvaellus. 

-       Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellisten liikuntatapahtumien 

järjestämiseen (esimerkiksi syksyinen pesäpallopallo -turnaus, 

lajikokeilukeskiviikot ym.) 

- Pyritään säilyttämään yhteinen sisäpalloiluvuoro Lapikkaan kanssa 


