
Lastarit ry

Toimintasuunnitelma 2023

Oulun Varhaiskasvatuksen Ylioppilaat (Lastarit ry) on Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen

opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tehtävä on ajaa aktiivisesti jäsenten etua ja hyvinvointia.

Toimintasuunnitelma 2023 jakautuu neljään pääteemaan, joita ovat turvallisuus, viestintä ja

yhteistyö, tapahtumat sekä edunvalvonta.

Turvallisuus

Lastarit noudattaa kaikessa toiminnassaan Kaski ry:n laatimia Turvallisen tilan periaatteita

sekä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lastarit nimeää hallituksen sisältä

turvahenkilöt, joiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Turvahenkilöt toimivat

aktiivisesti edistääkseen turvallisuutta Lastareiden toiminnassa ja on tavoitettavissa

esimerkiksi mahdollisiin häirintätapauksiin liittyen. Tapahtumien yhteydessä jäsenistöä

tiedotetaan Turvallisen tilan periaatteista sekä viestitään turvahenkilöistä. Jokaiselle

tapahtumalle nimetään turvahenkilöt, jotka ovat paikalla tapahtuman ajan. Näistä henkilöistä

ilmoitetaan tapahtuman mainonnan yhteydessä sekä tapahtumassa.

Viestintä ja yhteistyö

Niin ulkoisen kuin sisäisen viestinnän säännöllisyyteen kiinnitetään huomiota. Sisältöä

pyritään jakamaan tasapuolisesti eri alustojen kautta (Facebook, Instagram, TikTok,

sähköposti) mahdollistaen näin mahdollisimman laajan näkyvyyden ja tavoittavuuden.

Toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään esimerkiksi viikoittaisesti Instagramissa jaettavien

https://drive.google.com/file/d/1jU0Wwth00N2v3fcdDTWW6iU95ZVzxtaY/view
https://kaskiry.wordpress.com/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma/


koontien kautta, joissa voidaan tuoda esille esimerkiksi tulevia tapahtumia ja ajankohtaisia

asioita. Pidetään huoli siitä, että nettisivut ovat ajan tasalla ja että ne sisältävät kaiken

ajankohtaisen informaation ainejärjestön toiminnasta. Lastarit ry:n hallituksen toimintaa

tuodaan läpinäkyvämmäksi jäsenistölle viikkoinfoon liitettävän kokousmuistion kautta.

Kyseinen kokousmuistio jaetaan sähköpostin lisäksi myös instagramin kautta. Yhteistyötä

varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kanssa tiivistetään ja kysytään jäsenistön mielipidettä

aktiivisemmin erilaisiin asioihin ja heidän toiveisiinsa liittyen.

Lastarit ry pyrkii laajentamaan työelämäyhteistyötä ja vahvistamaan kontakteja. Yhteistyötä

jatketaan muun muassa SOOL:in, Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen hallinnon, OAJ:n

sekä yksityisen varhaiskasvatussektorin kanssa. Lastarit ry pyrkii järjestämään erilaisia

työelämään valmiuksia antavia kursseja ja luentoja, kuten tukiviittomakursseja ja

ammatillista osaamista vahvistavia kursseja. Alumniyhteistyötä aktivoidaan uudelleen.

Alumniyhteistyön kautta voidaan tukea varhaiskasvatuksen opiskelijoiden

työelämäkontaktien luomista ja kiinnittymistä työelämään. Erilaisten urapolkujen kuuleminen

on arvokasta varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Varhaiskasvatuksen alumnit- ryhmää ja

Instagramia hyödynnetään alumniyhteistyössä.

Edunvalvonta

Lastarit ry toimii opiskelijan äänenä ja ajaa aktiivisesti opiskelijoiden etua. Lastarit

huomioivat omassa toiminnassaan jäsenistönsä mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti.

Jäsenistölle luodaan keväällä ja syksyllä palautekyselyt, joiden kautta selvitetään opintoihin

sekä Lastarit ry:n toimintaan liittyviä asioita. Tätä kautta Lastarit ry:n toiminnassa voidaan

huomioida opiskelijoiden toiveet ja toteuttaa näitä. Lisäksi jäsenistön ajatuksia, toiveita ja

ehdotuksia voidaan kartoittaa vapaamuotoisempien kyselyiden avulla esimerkiksi

Instagramissa. Edunvalvontaan liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä Kaski ry:n, OYY:n ja

Kasvatustieteiden tiedekunnan hallopedien kanssa. Tiedekunnan johdon kanssa yhteistyötä

tehdään esimerkiksi dekaanikahvien muodossa. Varhaiskasvatuksen koulutuksen henkilöstön

kanssa yhteistyötä tehdään esimerkiksi välittäen eteenpäin opintoihin liittyvää palautetta ja

mahdollisten yhteisten palautekyselyiden ja -tilaisuuksien muodossa.



Tapahtumat

Lastarit ry järjestää monipuolisia tapahtumia, jotka palvelevat koko jäsenistöä. Lastarit ry luo

omalla toiminnallaan ympäristön, jossa varhaiskasvatuksen opiskelijoiden on helppoa ja

turvallista tutustua toisiinsa. Tapahtumia järjestetään monipuolisesti huomioiden erilaiset

opiskelijat ja heidän toiveet. Lastarit ry pitää huolta perinteistä ja luo jatkumoa

tulevaisuuteen.

Lisätään matalan kynnyksen tapahtumia, joissa yhteisöllisyys korostaa. Jäsenistöltä kerätyn

palautteen perusteella tapahtumiin toivotaan ryhmäyttäviä aktiviteetteja, joissa pääsee

tutustumaan opiskelijoihin yli pienryhmä- ja vuosikurssirajojen. Alkoholittomien ja

liikunnallisten tapahtumien järjestämisessä aktivoidutaan edelleen, ja Lastarit ry:n

säännöllisen liikuntavuoron mahdollisuutta kartoitetaan. Tapahtumien järjestämisessä otetaan

aiempaa aktiivisemmin huomioon kestävän kehityksen, ympäristön suojelemisen ja kestävän

kuluttamisen näkökulmat.

Jatkamme tapahtumien järjestämistä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Lastarit ry

ottaa tapahtumissaan huomioon Kaski ry:n laatimat Turvallisen tilan periaatteet ja nimeää

turvahenkilöt, joihin olla yhteydessä, mikäli osallistuja kokee häirintää tai muuta

epäoikeudenmukaista käytöstä Lastarit ry:n tapahtumissa.


