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Tämän ohjelman tarkoituksena on määrittää Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry:lle
(myöh. Talko) tavoitteita ja toimintamalleja vaikuttamistyötä varten ja näin tukea sekä ohjata sen
toimintaa. Ylimpänä ohjeena on säännöissä määritelty yhdistyksen tarkoitus, ja sen ohella
yhdistyksen kokouksen hyväksymä johtosääntö. Tämä ohjelma tarkentaa niiden antamia
velvoitteita. Yhdistys ei ota puoluepoliittista kantaa.
Poliittisen ohjelman hyväksyy ja vahvistaa vuosittain yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan kautta tehtävä vaikuttamistyö tapahtuu PROTalko
-edustajistoryhmän kautta. PROTalkolle tehdään ja vahvistetaan oma poliittinen ohjelma, joka ei
saa olla ristiriidassa Talkon poliittisen ohjelman kanssa, ja joka vahvistetaan yhdistyksen
kevätkokouksessa. PROTalko toimii Talkon alaisuudessa, mutta tekee itsenäisiä päätöksiä ryhmän
sisällä sen toimintaa ohjaavien dokumenttien linjoja noudattaen. PROTalkon edustajistoryhmän
puheenjohtaja toimii aktiivisesti tiiviissä yhteistyössä Talkon puheenjohtajiston kanssa, jotta
voidaan varmistaa se, että PROTalko toimii yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.
Talkon koulutuspoliittinen vastaava ja puheenjohtajisto ovat aktiivisesti yhteydessä
koulutusohjelmien johdon sekä koulun johdon kanssa, sekä tapaavat säännöllisesti liiketalouden
yksikön johtajaa.
Talko pyrkii varmistamaan opiskelijaedustuksen kaikissa työryhmissä, joiden toiminta liittyy Talkon
edustamiin
koulutusohjelmiin.
Lisäksi
Talko
pyrkii
saamaan jäseniään hallinnon
opiskelijaedustajapaikkoihin.

3.8.2020

3 (3)

Tavoitteet
Kansainvälisten opiskelijoiden olemassaolo on huomioitava. Julkaisut on aina tehtävä sekä
suomeksi että englanniksi. Tapahtumat tulee järjestää siten, että myös suomea puhumattomat
opiskelijat voivat osallistua niihin.
Talkon tulee aktiivisesti tuoda kampusjaon aiheuttamia ongelmia koulutusohjelman johdon sekä
koulun johdon tietoon.
Haaga-Helian tulee säilyttää liiketalouden yksikössä tapahtuvissa koulutusohjelmien karsimiseen ja
sulauttamiseen liittyvistä muutoksista huolimatta erikoistuneiden koulutusohjelmien pääpiirteet
sekä niiden opetuksen taso. International Business -koulutusohjelma tulee säilyttää omana
koulutusohjelmana, eikä sulauttaa liiketalouden erikoistumiseksi. Talkon tulee aktiivisesti pyrkiä
vaikuttamaan liiketalouden yksikön koulutusohjelmissa tapahtuvissa muutoksissa, mitkä liittyvät
koulutusohjelmien karsimiseen ja opetussuunnitelmiin.
Opintojaksototeutuksien tulee vastata toisiaan. Opetustapojen ja -materiaalien sekä
arviointiperusteiden tulisi olla samat toteutuksesta riippumatta. Opettajilla tulee olla
standardimallinen ohjeistus Moodlen käyttöön, ja sen noudattamista tulee seurata. Opetuksessa
panostetaan digitalisaatioon ja paperia käytetään vain kun se on välttämätöntä.
Lähiopetuksen lisäksi kannustetaan Haaga-Heliaa etäopetuksen järjestämiseen. Etäopetuksessa
tulee taata opetuksen laatu niin, ettei se eroa lähiopetuksen laadusta. Lähiopetukseen
osallistumisen ei tulisi olla aktiivisuuden mittari, vaan aktiivisuutta kursseilla tulee mitata jollakin
muulla tavalla.

