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1. Johdanto
Otaniemen Keskustaopiskelijat (OKe) ry:n tarkoituksena on toimia keskustalaisesti ajattelevien 
opiskelijoiden yhdistyksenä Otaniemessä. OKe toimii osana Keskustan Opiskelijaliitoa (KOL) sekä 
Keskustan Espoon kunnallisjärjestöä. Lisäksi OKe toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 
läheisyydessä. Yhdistyksen toiminta perustuu keskustalaiseen aateperintöön ja jäsenten 
yhteiskunnalliseen kiinnostukseen. Perusarvoja ovat:

Vastuu: Ihmisellä on vastuu itsestään, lähimmäisestään ja ympäristöstään.

Oikeus: Kantaakseen laajaa vastuutaan ihminen tarvitsee laajat oikeudet tehdä päätöksiä omasta 
elämästään.

Yhteisöllisyys: Kukaan ei ole vastuussaan yksin, vaan yhteisöt perheestä valtioon tukevat yksilöä 
hänen vastuissaan.

2. Toiminta
OKe järjestää vuoden 2011 aikana vapaamuotoisia keskusteluiltoja, vierailuita mielenkiintoisiin 
kohteisiin sekä kesäretken kesäkuun aikana. Tapahtumia pyritään järjestämään yhteistyössä 
Helsingin keskustaopiskelijoiden kanssa. Keväällä tehdään eduskuntavaalityötä. Syksyllä 
osallistutaan AYY:n järjestämiin fuksitapahtumiin ja edustajistovaaleihin. Lisäksi osallistutaan 
aktiivisesti Keskustan Opiskelijaliiton tapahtumiin ja toimintaan. Hallituksen kokouksia järjestetään 
tarpeen mukaan.

Poliittisia tavotteita pyritään edistämään KOL:n ja Keskustan Espoon kunnallisjärjestön kautta 
edelleen kohti puoluetta. Kirjoitetaan kannanottoja ajankohtaisista aiheista sekä aloitteita 
kunnallisjärjestön, KOL:n ja puolueen virallisiin kokouksiin.

Vuodelle 2011 keskeisimmät tavoitteet ovat:

Jäsenistön poliittisen ajattelun ja sivistyksen tukeminen.
Teknologian merkityksen ja mahdollisuuksien tiedostaminen yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallisen muutoksen aktiivinen seuraaminen ja tulevaisuuten katsovien visioiden 
tekeminen.

3. Tiedotus
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistön suuntaan on oke-jasenet 
-sähköpostilista sekä ulospäin oke-tiedottaa -sähköpostilista. Lisäksi hallituksella on oma 
sähköpostilistansa, jolle kaikki halukkaat jäsenet voivat liittyä. Muita tiedotusvälineitä ovat www-
sivut, Suomenmaan ja ylioppilaskunnan lehden järjestöpalsta sekä ilmoitustaulut.

4. Talous
OKen talous pohjautuu AYY:ltä ja KOL:lta saataviin avustuksiin sekä jäsen- ja 
kannatusjäsenmaksuihin. Lisäksi ilmoituksiin haetaan tukea kunnallisjärjestöltä.
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5. Toimintavuoden 2011 haasteet kootusti
Otaniemen Keskustaopiskelijat jatketaan vuoden 2010 kevennetyllä toimintamallilla. Tämä 
tarkoittaa haastetta yhdistyksen yhtenäisyydelle. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan ja erityisesti 
syksyn edustajistovaaleihin haetaan iskukykyistä ehdokasjoukkoa jatkamaan yhdistyksen 
tulevaisuuden tekemistä.

Hiipunutta poliittista keskustelua pyritään herättelemään luonteeltaan epävirallisilla 
keskustelutilaisuuksilla. Näitä voidaan järjestää vaikkapa ravintola Cantinassa.
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