Toimintasuunnitelma 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma
vuodelle 2010
VUODEN 2010 ERITYISASIOITA
Student Life –konseptin kehitys, UUSI
Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka mahdollistaa
opiskelijan työkyvyn tähdäten valmistumiseen tavoiteajassa. Hyvältä opiskelukyvyltä
edellytetään mm. fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, opiskelutaitoja, riittävää opintojen
ohjausta, työmäärältään oikein mitoitettua tutkintoa, laadukasta opetusta, yhteisöllistä
oppimisympäristöä ja yhteiskunnalta saatavaa tukea. Opiskelukyky edellyttää opiskelijan
omaa vastuuta sekä toimenpiteitä korkeakoululta, opiskeluympäristön toimijoilta ja
yhteiskunnalta.
Yliopisto on haastanut JYY:n mukaan Student Life -konseptiinsa. Osallistutaan yliopiston
Student Life -konseptin luomiseen ja toteuttamiseen kopo- ja soposektorilla yhteistyössä
YTHS:n terveystyöryhmän kanssa tähdäten opiskelijoiden parempaan opiskelukykyyn
oppimisympäristössään.

Kuormittavuus 40

Hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen
Uusien johtosääntöjen myötä yliopiston hallinto on muuttunut keskitetymmäksi ja
johtajalähtöisemmäksi.

Hallopedien

vastuu

hallintoelimissä

lisääntyy:

esimerkiksi

tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenten on huolehdittava suuremman opiskelijamäärän
eduista, kun suurin osa laitosneuvostoista lakkautetaan. Ylioppilaskunnan on koulutettava
uudet hallinnon opiskelijaedustajat vastuullisissa tehtävissä toimimiseen ja helpotettava
heidän tiedonsaantiaan mm. kopowikin käyttöön ottamisella. Hallopedeille olisi hyvä luoda
myös tilanteita, joissa he voivat tavata ja keskustella vapaamuotoisemmin vertaistukea
saadakseen.

Kuormittavuus 10
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JYYn palveluiden ja vaikutuskanavien tunnetummaksi tekeminen
JYY on monelle opiskelijalla kaukainen ja vieras. Tarkoitus on saada opiskelijat jatkossa
tietoisimmiksi JYYn toiminnasta ja siitä, mikä ylioppilaskunta on ja miksi se on olemassa.
JYY tekee vuosittain arvokasta työtä opiskelijoiden paremman huomisen puolesta. JYY
tutummaksi -iskulause lävistää poikkisektoraalisesti koko JYYn toimintaa.

Kuormittavuus 15

Ylioppilaskunnan organisaation uudistamistyön jatkaminen
Ylioppilaskunnan aatteellinen toiminta ja asunto- ja kiinteistötoiminta on järjestettävä
omaksi hallintokokonaisuudeksi edustajiston alaisuuteen. Myös varsinaisen toiminnan
organisaatiota ja hallituksen roolia on tarkistettava. Vuonna 2010 tapahtuvat eläkkeelle
siirtymiset on myös otettava huomioon organisaatiouudistusta tehtäessä.
Uudistusta on työstetty ohjausryhmässä, johon ovat kuuluneet osa vuoden 2008 ja 2009
hallitusten jäsenistä. Ryhmän on tarkoitus jatkaa vuoden 2008 ja 2009 jäsenillä mukaan
luettuna muutama vuoden 2010 hallituksen jäsen.

Kuormittavuus 30

Valmistautuminen vuoden 2011 vaaleihin
Keskusvaalilautakunta jatkaa toimintaansa 2011 kevääseen asti. Lautakuntaa voidaan
täydentää tarvittaessa, jotta jokaisesta edustajistoryhmästä on mahdollista osallistua
tulevien vaalien, äänestystavan ja vaalijärjestyksen suunnitteluun.

Kuormittavuus 5

TALOUS
Rentukka ja Ilokivi
Valmistaudutaan Rentukan ravintoloitsijan tulevaan eläköitymiseen ja se vaatimiin
muutoksiin. Valmistaudutaan myös Ilokiven ravintoloitsijan mahdolliseen eläköitymiseen
sekä pohditaan Ilokiven ravintolapalveluiden erilaisia toteuttamistapoja tulevaisuudessa.
Ilokiven ja Rentukan kehittämisessä otetaan huomioon ainejärjestöjen ja valiokuntien
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toiveet, mutta myös eri tapahtumajärjestäjien tarpeet ja toiveet tilojen käytön suhteen.
Rentulan tilan käyttöastetta pyritään parantamaan kartoittamalla asiakkaiden sekä
tapahtumajärjestäjien toiveita ja tarpeita. Kannustetaan ainejärjestöjä järjestämään
tapahtumiaan JYYn tiloissa keskustan baarien ja yökerhojen sijaan.

Kuormittavuus 10

Yritysyhteistyö, UUSI
Talousvastaava panostaa yritysyhteistyöhön. Pyrkimyksenä on luoda mahdollisimman
pitkiä ja luotettavia yhteistyömuotoja. Yhteistyö voi näkyä esimerkiksi kalenteri- ja
ylioppilaslehtimainoksina, näkyvyytenä vuosijuhlissa, vapun vietossa, fuksibileissä ja
tutorkoulutuksessa.

Kuormittavuus 20

Talouskoulutus ja –vertaistukiverkosto, UUSI
Talousvastaava organisoi talouskoulutuksen ainejärjestötoimijoille. Talousvastaava luo
yhteisen viestintäkanavan järjestöjen talousvastaaville ja täten pyrkii nostamaan järjestöjen
taloudenhallinnan laatua ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi talousvastaava osallistuu
HYY:n järjestämään talousseminaariin.

Kuormittavuus 7

Lyyra
JYY on ottanut Lyyra-kortin käyttöön vuonna 2006. Talousvastaava vastaa Lyyratoimintojen kehittämisestä ja tunnettuuden lisäämisestä kampuksella ja kaupungissa.

Kuormittavuus 5

Sisäisten tilintarkastajien kouluttaminen, UUSI
Talousvastaava

kouluttaa

sisäiset

tilintarkastajat

vertaistukenaan.

Kuormittavuus 3
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YLIOPPILASKYLÄ
Asukasneuvostovaalien järjestäminen, UUSI
Ylioppilaskylässä

järjestetään

vaalit

joka

vuosi.

Kylävastaava

järjestää

yhdessä

asukasneuvoston puheenjohtajan kanssa asukasneuvostovaalit.

Kuormittavuus 8

Rentukka ja Ilokivi
Kts. Talous

Kuormittavuus 15

Ylioppilaskylän asukasviihtyvyyden kohentaminen
Lisätään ylioppilaskylän houkuttelevuutta ja vähennetään asukkaiden vaihtuvuutta
nostamalla ylioppilaskylän imagoa. Ylioppilaskylän asukkaiden vaihtuvuus on noin 30%.
Pienempi

vaihtuvuus

edesauttaa

asuntojen

kunnon

säilymistä

sekä

pienentää

tyhjäkäyntiä. Tavoitteena on nostaa asumisaikoja sekä käyttöastetta etenkin asunnoissa,
joissa vaihtuvuus on suurta. Järjestetään kylän valitusviikot ja mainostetaan kylä-wikiä.

Kuormittavuus 18

Yhteistyö muiden Ylioppilaskylää vastaavien organisaatioiden sekä KOAS:n kanssa, UUSI
Vuonna 2009 on aloitettu uudelleen yhteistyö Otaniemen Teekkarikylän kanssa ja
tavoitteena on jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on muun muassa
jakaa hyviä käytänteitä sekä saada vertaistukea. Vuonna 2010 olisi tarkoitus ottaa myös
Turun Ylioppilaskyläsäätiö mukaan yhteistyöhön. Kehitetään yhteistyötä KOAS:n Asuvan
ja JYYn KVAT:n välillä.

Kuormittavuus 4
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AINEJÄRJESTÖT
Kummiainejärjestötoiminta, UUSI
Kummiainejärjestötoiminta on läheisintä sidosryhmätoimintaa ja yhteys ainejärjestöihin, eli
JYYn jäsenten muodostamiin yhdistyksiin, on ehdottoman tärkeää JYYn toimintaa. Ennen
kummiainejärjestötoiminta kuului jokaiselle hallituksen jäsenelle sekä puheenjohtajalle.
Tämä käytäntö on kuitenkin osoittautunut toimimattomaksi sekä epätasa-arvoiseksi
ainejärjestöjen kesken. Kummiainejärjestötoiminta koordinoituu täysin järjestövastaavalle.
Järjestövastaava tapaa jatkossa ainejärjestöjen hallituksia ja toimii kaikkien ainejärjestöjen
JYY-kummina.

Kuormittavuus 50

Ainejärjestöprofiilien kokoaminen, UUSI
Järjestövastaava kerää ainejärjestöistä profiileja yhteiseen tietokantaan. Tietokannassa
kuvataan mahdollisuuksien mukaan järjestön organisaatiorakennetta, toimintaympäristöä,
yhteistyötä

tiedekunnan

kanssa,

tutoroinnin

sidoksia

ainejärjestötoimintaan

sekä

kehityskohteita.

Kuormittavuus 10

Tutorkoulutukseen osallistuminen, UUSI
Järjestövastaava osallistuu tutorkoulutuksen järjestämiseen, palautteen keräämiseen ja
koulutuksen loppuun viemiseen yhdessä muiden sektoreiden kanssa.

Kuormittavuus 8

PJ-klubi
Puheenjohtajaklubin on tarkoitus saattaa yhteen ainejärjestöjen puheenjohtajat. PJklubissa käsitellään tärkeitä ajankohtaisia asioita eri sektoreilta, keskustellaan ja tarjotaan
vertaistukea.

Kuormittavuus 4

Järjestömessut
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Järjestömessuja tullaan uudistamaan osana ylioppilaskunnan jäsenilleen suunnattua
imagokampanjaa. Järjestömessut järjestetään perinteiseen tapaan syksyllä fuksien
saapuessa. Järjestövastaava koordinoi tapahtuman yhdessä tiedotus- ja järjestösihteerin
kanssa.

Kuormittavuus 4

KORKEAKOULUPOLITIIKKA
Opiskelijoiden työelämävalmiuksiin liittyvien kysymysten huomiointi yliopistossa, UUSI
Akateemista

työttömyyttä

on

paljon,

ja

korkeakoulutettujen

työllistyminen

on

tulevaisuudessakin epävarmaa. Seurataan, että Jyväskylän yliopisto alkaa lupaustensa
mukaisesti huomioida paremmin koulutuksen työelämärelevanssia esimerkiksi niin, että
osaamistavoitteet

ja

opetussuunnitelmissa.
esimerkiksi

antamalla

työelämävalmiudet
JYY

osallistuu

ideoita,

otetaan

huomioon

työelämätaitojen

palautetta

ja

kokonaisvaltaisesti

huomioimisen

kannusteita

lisäämiseen

työelämävalmiuksien

kehittämiseksi.

Kuormittavuus 15

AHOT-hankkeeseen osallistuminen, UUSI
Osallistutaan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) hankkeeseen. Jyväskylän yliopistossa pohditaan AHOT-käytäntöjä laajamittaisesti vuoden
2010

aikana.

Tarkoituksena

on

jäntevöittää

tutkintojen

rakennetta

ja

poistaa

päällekkäisyyksiä sekä huomioida opiskelijan olemassa oleva osaaminen. Ylioppilaskunta
on aktiivisesti mukana edustamassa opiskelijoita, kun pohditaan uusia tapoja hyödyntää
aiemmin hankittua osaamista.

Kuormittavuus 15

eTentti-tilan käyttö ja sen laajentaminen eri tiedekuntiin
eTentti-tila otettiin käyttöön syksyllä 2009. JYYn tulee seurata käyttöönoton sujumista ja
osallistuttava opiskelijoille suunnattuun tiedottamiseen. Lisäksi on edistettävä käytön
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myötä syntyvien hyvien käytäntöjen levittämistä tiedekuntiin ja pyrittävä motivoimaan
opettajia käyttämään e-tentti-tilan luomia mahdollisuuksia.

Kuormittavuus 3

Opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen, UUSI
Opiskelijat eivät aina ole tietoisia omista oikeuksistaan. Tulevaan tutkintosääntöön tullaan
kirjaamaan myös joitakin opiskelijan toimintaa velvoittavia pykäliä, kuten kohdat vilpistä ja
plagioinnista.

Jotta

tiedotuskampanja

nämä

asiat

opiskelijoille.

tulevat

Lisäksi

tietoisuuteen,

lähes

kaikissa

aiheesta

on

järjestettävä

Suomen

yliopistoissa

on

opiskelijanoikeusturvalautakunta , mutta Jyväskylän yliopisto on poikkeus. JYYn tulee
vaikuttaa yliopistoon, jotta lautakunta perustetaan.

Kuormittavuus 2

Tilauskoulutussuunnitelmiin vaikuttaminen, UUSI
Jyväskylän yliopistossa on suunniteltu tilauskoulutuksen käynnistämistä. JYY vastustaa
maksullista koulutusta, joten mahdollisista suunnitelmista on keskusteltava ja niihin on
vaikutettava. Mikäli tilauskoulutusta ei voida estää, on varmistettava, että peruskoulutus ei
kärsi tilauskoulutuksen toteuttamisesta. JYY päätti syksyllä 2009 olla ottamatta
tilauskoulutuksen kautta tulevia opiskelijoita jäsenikseen, mutta tilannetta seurataan
jatkossa aktiivisesti.

Kuormittavuus 5

Ainejärjestökoulutus yliopistolain ja uusien johtosääntöjen vaikutuksista, UUSI
On pidettävä huolta siitä, että ainejärjestöt ovat tietoisia muutoksista, joita yliopistolaki ja
uudet johtosäännöt aiheuttavat. Ainejärjestöjen on hyvä tuntea uudet toimintamallit, jotta
ne voivat huolehtia jäsentensä eduista myös yliopiston uudessa hallintomalllissa. JYY
järjestää ainejärjestöille koulutuksen, jossa niiden roolia ja vastuuta nykytilanteessa
selvennetään.

Kuormittavuus 5
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Tutorvisio2-työryhmä, UUSI
Tutorkoulutuksen laadusta on pidettävä huolta, koska tutorit ovat uusille opiskelijoille
ensimmäinen yhdysside akateemiseen maailmaan ja ylioppilaskuntaan. Vuonna 2001
perustettiin kopotoimijoista, tutoreina toimineista ja siitä kiinnostuneista opiskelijoista
koostunut Tutorvisio-työryhmä kehittämään silloista tutorkoulutusta, jonka yliopisto järjesti.
Työryhmän toiminnan seurauksena ylioppilaskunta päätyi yliopiston rahoittamana
ottamaan päävastuun koulutuksesta. Uuden Tutorvisio-työryhmän perustaminen nähdään
jälleen tarpeellisena ja hyödyllisenä mahdollisuutena tutortoiminnan kehittämiseen.
Tutorkoulutuksen

suunnittelussa

huomioidaan

myös

maisterivaiheen

opiskelijoille

kohdistettujen tutoreiden koulutus.

Kuormittavuus 15

Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) – hankkeeseen vaikuttaminen, UUSI
Opetusministeriön Soveltumattomuuden ratkaisuja -työryhmä valmistelee yliopistoihin,
ammattikorkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen
säädösmuutoksia,

jotka

koskevat

opiskeluoikeuden

peruuttamista

alalle

soveltumattomuuden vuoksi, kurinpidollista pysyvää oppilaitoksesta erottamista erittäin
vakavien väärinkäytösten seurauksena, päihdetestien käyttöönottoa sekä tiedonvaihto- ja
tietosuojakysymyksiä.
Seurataan

yhdessä

sopo-sektorin

kanssa

työryhmän

työtä

ja

siitä

seuraavia

jatkotoimenpiteitä. Vaikutetaan yhdessä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa, ettei
säädösmuutoksissa loukata opiskelijan perusoikeuksia. Osallistutaan mahdolliseen
kampanjointiin asian puolesta.

Kuormittavuus 10

Yliopistoallianssi -yhteistyö
Yliopistoallianssi toimii lähinnä tutkimusyhteistyönä, mutta suurempaa opiskelijamäärää
koskevaan opetusyhteistyöhön ei ole vielä juurikaan konkreettisia ideoita olemassa.
Yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntien
kanssa on edelleen kehitettävä, tapaamisia säännöllistettävä sekä toimintamalleja
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selkeytettävä, jotta opiskelijat voivat antaa oman panostuksensa Yliopistoallianssin
kehittymiselle.

Kuormittavuus 7

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen seuraaminen
Ylioppilaskunnan edustajia on mukana yliopiston aikuiskoulutuksen ja elinikäisen
oppimisen

linjaukset-

Keskustelussa

on

työryhmässä,
muun

joka

muassa

pohtii

aikuiskoulutuksen

opetusyhteistyö

avoimen

suuntaviivoja.
yliopiston

ja

täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Osallistutaan aktiivisesti työryhmän toimintaan ja
pidetään huolta opiskelijoiden oikeuksista.

Kuormittavuus 2

Verkkopohjaisen oppimisympäristön kehittäminen
Yliopiston tarjoamat verkossa toimivat oppimisympäristöt ovat jääneet jälkeen nykyisestä
kehityksestä

eivätkä

vastaa

yliopisto,

opiskelijoiden

ja

yhteiskunnan

tarpeita.

Ylioppilaskunnan tulee ottaa asiassa aktiivinen rooli, koska erityisesti opiskelijat hyötyvät
kehittyneistä järjestelmistä. Muodostetaan edustajiston ja Opinto- ja tiedevaliokunnan
tuella yksityiskohtainen esitys yliopiston hallinnolle oppimisympäristön kehittämisestä.

Kuormittavuus 3

Jatko-opiskelijoiden eduista huolehtiminen, UUSI
Jatko-opiskelijat ovat järjestäytymätön ja hajanainen joukko opiskelijoita, joista vain osa on
ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskunnan tulee pohtia yhteistyössä tieteentekijöiden liiton
kanssa jatko-opiskelijoiden erityistarpeita ja sitä, miten voimme tukea jatko-opiskelijoita ja
mitä palveluita voimme tarjota heille.

Kuormittavuus 10

Valitusviikot
Valitusviikot järjestetään keväällä tarkoituksena kerätä opiskelijoilta kehitysideoita ja
nostaa esille ongelmia, jotka liittyvät yliopiston tai ylioppilaskunnan toimintaan. Viikon
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palautteista kerätyllä koosteella saadaan annettua suoraa palautetta ja kritiikkiä
kehittämistä kaipaaville tahoille.

Kuormittavuus 4

Maksuttoman koulutuksen päivä
Maksuttoman koulutuksen päivä järjestetään loppuvuodesta yhteistyössä SYLin ja muiden
ylioppilaskuntien kanssa. Tapahtumalla on tarkoitus nostaa esille maksullisen koulutuksen
tuomia ongelmia ja lisätä tietoisuutta maksuttoman koulutuksen tärkeydestä.

Kuormittavuus 2

Hyvä opettaja – palkinto
Hyvä opettaja kilpailu järjestetään vuodenvaihteen molemmin puolin. Kilpailulla on
vuosittain vaihtuva teema, jonka opinto- ja tievaliokunta päättää.

Kuormittavuus 2

SOSIAALIPOLITIIKKA
Sata-komitean työn ja opintotuen uudistamisen seuraaminen
Sata-komitean tarkoituksena on pohtia sosiaaliturvan uudistamista, kun opetusministeriön
opintotukityöryhmä puolestaan selvittelee opintotuen uudistamista. Sektorin vastaavat ja
sihteeri osallistuvat keskusteluun Sata-komitean työstä sekä opintotuen uudistamisesta
SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa.

Kuormittavuus 5

Hyvinvointiviikko
Järjestetään perinteinen hyvinvointiviikko yhteistyössä YTHS:n terveystyöryhmän ja JYY:n
liikuntasektorin kanssa. Järjestetään hymyviikko samalla konseptilla kuin valitusviikot.

Kuormittavuus 10
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
JYYllä on oma edustajiston hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Seurataan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Järjestetään uudelle
edustajistolle

koulutus

tasa-arvo-

ja

yhdenvertaisuusasioista

sekä

suunnitelman

toteuttamisesta edustajiston toiminnassa.

Kuormittavuus 5

YTHS
Osallistutaan aktiivisesti YTHS:n valtuuskunnan, Jyväskylän toimipisteen johtokunnan ja
Jyväskylän

YTHS:n

toimipisteen

terveystyöryhmän

toimintaan

sekä

YTHS:n

tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.

Kuormittavuus 10

Tutorvisio2-työryhmä, UUSI
Kts. Korkeakoulupolitiikka

Kuormittavuus (10) 5

Perheellisten opiskelijoiden toiminnan kehittäminen, UUSI
Sosiaalisektorin budjetista on 500 euroa jyvitetty perheellisten opiskelijoiden toimintaan.
Kartoitetaan

perheellisten

opiskelijoiden

toiminnan

nykytilannetta

ja

pohditaan

kehitysideoita. JYY voi tukea tehokkaammin perheellisiä opiskelijoita esimerkiksi
avustamalla MLL:n järjestämästä lastenhoitoavusta koituvia kustannuksia.

Kuormittavuus 8

Koulutus Nyytin hengailuiltojen järjestäjille, UUSI
Nyyti ry:n hengailuillat ovat päihteettömiä, maksuttomia ja avoimia kaikille opiskelijoille.
Hengailuillat eivät noudata mitään tiettyä kaavaa, vaan jokainen ilta muotoutuu
hengailijoiden näköiseksi, eikä niissä ole pakko tehdä yhtään mitään. Järjestetään
yhdessä KVAT:n kanssa koulutus Nyyti ry:n hengailuiltojen vetäjille.

Kuormittavuus 2
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Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) – hankkeeseen vaikuttaminen, UUSI
Kts. Korkeakoulupolitiikka

Kuormittavuus 10

LIIKUNTA
Yhteistyö Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja Yliopistoliikunnan sekä YTHS:n kanssa
Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on ottamassa yhä suuremman roolin opiskelijoiden
liikunta-asioiden edunvalvonnassa. Jyväskylässä yliopistoliikunta on myös opiskelijoille
suunnattu toimiva liikunnan tarjoaja. YHTS:llä on puolestaan tärkeä rooli opiskelijoiden
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Tiiviimpi yhteistyö JYY:n ja OLL:n, Yliopistoliikunnan ja YTHS:n välillä auttaa
edunvalvonnassa,

järjestämään

toivottuja

liikuntatapahtumia

ja

kursseja

sekä

opiskelijoiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Kuormittavuus 15 (tarkennetaan OLL-kokouksen jälkeen, kuormittavuus voi tippua 5:een)

Liikunta-aktiivien koulutus keväällä ja syksyllä
Uusien liikuntatoimijoiden koulutus antaa liikunta-aktiiveille tietoa sekä JYYstä että
yliopistoliikunnasta. Tämä antaa pohjan koko JYYn jäsenistön aktiiviselle liikkumiselle ja
valiokunnan

toimintaan

osallistumiselle.

Tiedotetaan

jäseniä

JYYn

liikunta-

avustuskriteereistä ja koulutetaan heitä liikuntatapahtumien järjestämisestä.

Kuormittavuus 5

Talviliikuntapäivän, Cooper-testipäivien ja mölkkyturnauksen järjestäminen
JYYn

liikuntavaliokunnan

rooli

on

lähinnä

erilaisten

tapahtumien

järjestäminen.

Liikuntasektori järjestää yhdessä JAMKO:n kanssa talviliikuntapäivän. Järjestetään myös
Cooper-testipäivät ja mölkkyturnaus.

Kuormittavuus 15

12/24

JYY 2010

Toimintasuunnitelma 2010

OLL:n pyöräilykampanja, UUSI
OLL:n projekti on osa YLE & SLU 2010 -kampanjavuotta ja tehdään yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston, SLU:n, Liikuntatieteellisen seuran (LTS) ja yliopistokiinteistöyhtiöiden
kanssa.
Osallistutaan OLL:n kampanjaan pyöräilyn mahdollisuuksien valtakunnalliseksi ja
paikalliseksi

edistämiseksi.

Vaaditaan

OLL:lta

näyttävää

kampanjaa

sekä

tukea

vaikuttamisessa kaupungin suuntaan.

Kuormittavuus 10

KUNTAVAIKUTTAMINEN
Järjestetään Nuoret Vaikuttajat –seminaari, UUSI
Järjestetään seminaari, jossa kootaan yhteen yliopistossamme opiskelevia ja sieltä
valmistuneita nuoria vaikuttajia. Tarkoituksena on keskustellen ja mielipiteitä esittäen
tutustua eri toimijoihin ja löytää mahdollisesti uusia yhteistyömuotoja. Kantavina
seminaarin

teemoina

ovat

kansalaisvaikuttaminen

Suomessa

ja

ylioppilaskuntien

vaikuttamismahdollisuudet.

Kuormittavuus 12

Kummivirkamiestoiminnan aloittaminen, UUSI
Vakiinnutetaan JYYn kuntavaikuttamisen muotoja sopimalla kummivirkamieskäytännöstä.
JYYn eri toiminnan osa-alueiden on tärkeä olla mukana kuntavaikuttamisessa. Suorat
yhteydet kuntaan ovat avainasemassa kuntavaikuttamista tehtäessä.

Kuormittavuus 10

Vaikutetaan Jyväskylän kehittämiseen yhdessä sidosryhmien kanssa
Opiskelija- ja nuorisonäkökulmaa on saatava esille entistä tehokkaammin Jyväskylää
kehitettäessä. Jyväskylässä on paljon opiskelijoita ja nuoria toimijoita, joiden ääni tulee
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saada paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Relevanttien yhteistyökumppanien kanssa
jatketaan hedelmällistä yhteistyötä.

Kuormittavuus 15

Jamkon ja JYYn yhteisten kuntavaaliteesien eteenpäin vieminen
Jamko ja JYY tekivät yhteiset kuntavaaliteesit vuoden 2008 kuntavaaleihin. Vaalien välillä
on vaikutettava siihen, että teesit toteutuvat mahdollisimman hyvin.

Kuormittavuus 10

KANSAINVÄLISET ASIAT
Lukukausimaksujen ja tilauskoulutuksen seuranta
Jatketaan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun ja
maksullisen tilauskoulutuksen toteutumisen seuraamista ja niihin vaikuttamista Jyväskylän
yliopistossa. Osallistutaan keskusteluun yhteistyössä korkeakoulupoliittisen sektorin
kanssa ja seurataan kriittisesti vuoden alussa voimaan tulevaa lukukausimaksukokeilua ja
otetaan kantaa keskusteluun.

Kuormittavuus 7

Sisäinen tiedotus kansainvälisestä toiminnasta, UUSI
Lisätään

kaikkien

ylioppilaskunnan

toimintasektoreiden

tietämystä

ja

vastuuta

kansainvälisistä opiskelijoista ja kansainvälisistä asioista ohjeistamalla JYYn ydintoimijoita
vieraskielisestä viestinnästä
Jyväskylän yliopiston tavoitteena on kasvattaa yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden
määrää ja lisätä vieraskielistä opetusta. JYYn jäsenistä yhä useampi puhuu äidinkielenään
tai käyttää opiskeluissaan muuta kieltä kuin suomea. Kansainväliset asiat koskettavat yhä
useammin kaikkia ylioppilaskunnan sektoreita ja koko jäsenistöä. Tämän vuoksi
vieraskielisen tiedotuksen vastuuta tulisi lisätä joka sektorille.

Kuormittavuus 5
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Ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutusten järjestäminen
Ainejärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen
mahdollistajina.

Ylioppilaskuntaa

tehokkaammin

ne

voivat

toimia

luonnollisena

kohtaamispaikkana suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan tehtävä
on kannustaa ja tukea järjestöjen kv-vastaavia ainejärjestöjen kansainvälisen toiminnan
järjestämisessä. Jatkossa koulutukset suunnataan myös valiokuntien ja muiden JYYn
alaisten järjestöjen puheenjohtajille tai kv-vastaaville, jotta kansainvälinen näkökulma tulisi
huomioiduksi kaikessa ylioppilaskunnan alaisessa toiminnassa.

Kuormittavuus 3

Viranomaiskyselytunnin järjestäminen kansainvälisille (tutkinto-)opiskelijoille
Kansainvälisillä

opiskelijoilla

velvollisuuksistaan

koskien

ei

ole

aina

esimerkiksi

riittävästi

tietoa

kotikuntaoikeutta.

oikeuksistaan

Informative

ja

Eventissä

tavoitteena on kutsua paikalle edustajat yliopiston kv-palveluista, maistraatista, poliisista,
sairaanhoitopiiristä ja Kelasta kertomaan keskeisistä palveluistaan ja vastaamaan
opiskelijoiden kysymyksiin. Informative Event järjestetään osana kv-opiskelijoiden syksyn
orientaatioviikkoa.

Kuormittavuus 3

Laaditaan JYYn suomi-englanti-sanasto, UUSI
Tiedotusta kehitetään laatimalla JYYn suomi-englanti sanasto. Englanninkielinen tiedotus
on keskeinen keino, jolla mahdollistetaan kansainvälisten opiskelijoiden integraatio
suomalaiseen opiskelijayhteisöön. Englanninkielisen tiedotuksen tulee olla vakiintunut osa
ylioppilaskunnan ydinviestintää. Ylioppilaskunnan eri toimintasektoreita tuetaan omaaloitteiseen englanninkieliseen tiedotukseen. Käännöstyön apuvälineeksi laaditaan JYYn
suomi-englanti sanasto.

Kuormittavuus 13
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Teacher of the Year 2010 in Intercultural Environment- kilpailun järjestäminen
Englanninkielisten koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien määrä on kasvanut
nopeasti Jyväskylän yliopistossa. On tärkeää, että vieraskielistä opetusta suunniteltaessa
varmistetaan, että opettajat kykenevät opettamaan ja ohjaamaan vieraalla kielellä
monikulttuurista

ryhmää.

Kilpailulla

ylioppilaskunta

pyrkii

kiinnittämään

huomiota

vieraskielisen opetuksen laatuun, opettajien kielitaitoon ja opetuksen sisältöihin.
Ylioppilaskunnan edustajat julistavat voittajan kansainvälisten palveluiden järjestämässä
International Get Together- juhlassa ja palkinnon luovuttajaksi pyydetään aiempaan
tapaan yliopiston rehtori. Kilpailulle pyritään saamaan näkyvyyttä medioissa tavoitteiden
edistämiseksi.

Kuormittavuus 3

Uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon osallistuminen
Saapuvien

kansainvälisten

opiskelijoiden

orientaatio

järjestetään

tammikuussa

ja

syyskuussa. Ylioppilaskunta huolehtii siitä, että kaikki saapuvat kansainväliset opiskelijat
saavat perustiedot JYYstä ja sen jäsenyydestä sekä mahdollisuuksistaan osallistua
ylioppilaskunnan tai muiden opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Kuormittavuus 4

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Suurin osa kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnatusta ohjelmasta keskittyy
erityisesti vaihto-opiskelijoita kiinnostaviin teemoihin. JYY järjestää syksyisin Come
Together -tapahtuman, jossa kansainväliset opiskelijat voivat tavata toisiaan ja
verkostoitua vapaamuotoisessa tilaisuudessa.

Kuormittavuus 3

Kansainvälisten opiskelijoiden vertaisryhmä, UUSI
Perustetaan kansainvälisten opiskelijoiden vertaisryhmä tammikuussa 2010. Ryhmän
tarkoitus on jakaa kokemuksia ”Surviving Finland”-teemasta. Ryhmän vetäjinä toimii
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kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja kv-tutoreita. Kv-sektori vastaa yhdessä sopo-sektorin
kanssa toiminnan kehittämisestä ja seurannasta.

Kuormittavuus 7

KEHITYSYHTEISTYÖ
Bal Rashmi Society
JYY on aktiivinen kehitysyhteistyötoimija. Ylioppilaskunnassa toimii kehitysyhteistyövaliokunta, joka koordinoi uutta Bal Rashmi Society -hanketta. JYY tiedottaa hankkeesta
sekä pyrkii olemaan läsnä hanketta koskevissa tapahtumissa. JYY järjestää yhdessä
kehitysyhteistyövaliokunnan

kanssa

Intia-iltoja

vuoden

2010

aikana

ja

raportoi

hankeseurantamatkasta edustajistolle. Keväällä hyväksymiskirjeiden mukaan laitettavaan
vapaaehtoisen

kehy-maksun

suorittamiseen

kannustavaan

esitteeseen

laitetaan

ajantasainen esittely projektista.

Kuormittavuus 10

Kehitysyhteistyöpäivien järjestäminen, UUSI
Kehitysyhteistyöviikon sijaan järjestetään kehitysyhteistyöaiheisia teemapäiviä vuoden
2010 aikana. Kehitysyhteistyöpäiviä on kehitysyhteistyöviikkoa helpompi ja joustavampi
järjestää läpi vuoden ja työmäärä jakaantuu tasaisemmin niin henkilöiden kuin ajankäytön
osalta. Kehitysyhteistyöpäivien tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden tietoisuutta
kehitysyhteistyöstä ja heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan kansainvälisen tasaarvon kysymyksissä.

Kuormittavuus 7

Nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen loppuun saattaminen
Saatetaan

loppuun

nykyinen

JYYn

kehitysyhteistyöhanke

Intiassa,

Bharatpurin

maaseutualueella. JYYn nykyinen kehitysyhteistyöprojekti alkoi vuonna 2002. Hanke
päättyy vuoden 2009 aikana. Vuonna 2010 tehtävän loppuraportointimatkan jälkeen
kirjoitetaan hankkeen loppuraportti.

Kuormittavuus 3
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Reilu Yliopisto –kampanjan jatkaminen
Vaikutetaan aktiivisesti yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi Reilun
yliopiston arvonimen. Lisäksi seurataan Reilu Jyväskylä –hankkeen etenemistä ja
edistetään reilun kaupan tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. Osallistutaan reilun
kaupan viikoille.

Kuormittavuus 5

Uusien varainhankintamuotojen suunnittelu kehitysyhteistyömaksujen lisäämiseksi
JYYn kehitysyhteistyöhanke rahoitetaan pääosin Ulkoasiainministeriön hanketuella. Tuen
saamisen ehtona on, että vähintään 15% hankkeen kuluista katetaan omarahoituksella.
Alkuvuoden aikana suunnitellaan tapoja tuotteistaa projektia vapaaehtoisten kehymaksujen lisäämiseksi suosiota saavuttaneiden eettisten verkko-kauppojen esimerkkiä
seuraten.

Lisäksi

kartoitetaan

valiokunnan

mahdollisuuksia

muunlaiseen

omaan

varainhankintaan.

Kuormittavuus 10

KULTTUURI
Rentukka ja Ilokivi
kts. Talous

Kuormittavuus 15

Jyrock
Vaihtoehtomusiikistaan tunnettu, Suomen suurin sisäfestivaali Jyrock järjestetään 25.
kerran 16.4-17.4.2010. Tapahtuman järjestäminen on pääasiassa projektisihteerin
vastuulla, ja apuna toimivat lisäksi kulttuurisihteeri sekä vapaaehtoisista koostuva Jyrocktyöryhmä.

Kuormittavuus 3
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Kampus Kino
Kampus Kinossa jatketaan laaja-alaista ja osin vaihtoehtoistakin elokuvatarjontaa.
Pyritään etsimään elokuvien teemoihin sopivia alustajia mahdollisuuksien mukaan.

Kuormittavuus 2

Kulttuurimatkat
Järjestetään kulttuurimatkoja mahdollisuuksien, kulttuuritarjonnan ja kiinnostuksen mukaan
sekä yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa, jolloin päällekkäisiä kuluja saadaan
karsittuja.

Kuormittavuus 2

Kirpputorien kehittäminen
Kirpputorien järjestäminen on ollut kulttuuri- ja ympäristösektorin harteilla, ja järjestäjiä on
välillä vaikeaa löytää. Toisaalta jokaisella kerralla pöydät on myyty loppuun, joten
tapahtumalle on kysyntää. Kirpputorien järjestämistä on kehitettävä edelleen.

Kuormittavuus 5

SYL:n tai muiden yokuntien kanssa yhteistyössä pidetty kulttuurikoulutus
Jos SYL ei järjestä koulutusta, se pyritään organisoimaan muiden ylioppilaskuntien
kanssa. Koulutusten tai yhteisten tapaamisten kautta on mahdollista löytää uusia ideoita ja
yhteistyömuotoja.

Kuormittavuus 3

Järjestysmies-, DJ- ja projektorinkäyttäjäkurssit, tapahtumajärjestäjä-koulutus
Järjestetään jäsenille erilaisia koulutuksia mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan.
Todennäköisesti aikaisempina vuosina DJ-kurssin käyneille on luvassa jatkokoulutusta ja
projektorinkäyttäjiä koulutetaan syksyllä. Kursseilla koulutettavia henkilöitä on työllistetty
erilaisten JYYn tapahtumien yhteydessä.

Kuormittavuus 3
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JYYn valokuvien arkistointi
JYYn

kulttuuriperinteen

säilyttämisen

vuoksi

JYYn

valokuvat

tulee

arkistoida

asianmukaisesti.

Kuormittavuus 10

Olut-tasting
Valiokunnan toivomuksesta järjestetään oluen maisteluilta. Kulttuurisektorin tehtävänä on
kartoittaa sopiva olutasiantuntija paikalle opastamaan makunystyröiden fiilistelyssä.

Kuormittavuus 3

JYYn laulukirja
Ylioppilaskunnan perinteiden tunteminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja siten lisää myös
opiskelijoiden hyvinvointia. Lauluperinne on vahvana monessa monessa muussa
ylioppilaskunnassa, mutta JYYssä lauluperinne ei ole vakiintunut syystä tai toisesta.
Vuoden 2010 aikana laaditaan JYYlle oma laulukirja, jonka tarkoituksena on sekä
dokumentoida lauluperinnettä että toimia sosiaalisen koheesion lisääjänä.

Kuormittavuus 6

KAMPUS KUSTANNUS
Kampus kustannuksen strategian viimeistely
Kampus kustannuksen strategian valmistelu aloitettiin vuonna 2009, mutta työ jatkuu vielä
vuonna 2010. Strategia on hyvä saada valmiiksi, jotta jokseenkin hajanaisesti toimiva
toimitusneuvosto

ja

kustannustoiminta

saavat

suuntaviivat ja tavoitteet.

Kuormittavuus 7
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Toimitusneuvoston jäsenten roolijaon uudelleenjärjestäminen, UUSI
Toimitusneuvoston jäsenillä ei ole selkeää roolijakoa vaan jäsenet ottavat vastuulleen aina
jonkin projektin ja huolehtivat siitä alusta loppuun itsenäisesti. Jos toimitusneuvoston
jäsenille

määritellään

roolit

ja

tehtävät,

niin

neuvostossa

työskentely

on

johdonmukaisempaa ja mielekkäämpää sekä houkuttelee mahdollisesti lisää aktiiveja.
Erityisesti markkinointia ja taloudenhoitoa voidaan kehittää, jos näillä alueilla on selkeät
vastuuhenkilöt.

Kuormittavuus 4

YMPÄRISTÖ
Seminaarinmäen suojelutyöryhmän toimintaan osallistuminen, UUSI
Seminaarinmäen suojelutyöryhmän kokoonpano vaihtuu, kun Suomen Yliopistokiinteistöt
Oy korvaa Senaatti-kiinteistöt. Työryhmän toiminta muuttuu samalla suunnittelusta
toimeenpanovaiheeseen. JYY osallistuu mahdollisuuksien mukaan Seminaarinmäen
suojelutyöryhmän

kokouksiin,

jotta

muutokset

ja

parannusehdotukset

esimerkiksi

pyöräparkkeerauksen suhteen otetaan huomioon. Vaikutustyötä tehdään yhdessä muiden
työryhmässä edustettuina olevien tahohen kanssa. Vaikutetaan myös Jyväskylän
kaupungin vihersuunnitelmaan.

Kuormittavuus 10

Järjestetään JYYn ympäristökoulutus ainejärjestöille
JYYn alaisena toimii 41 ainejärjestöä. Järjestöillä on merkittävä rooli ympäristötietouden
lisäämisessä opiskelijoiden keskuudessa. Aktiivien omaa ympäristötietoutta lisätään ja
hyviä käytänteitä jaetaan koulutuksen avulla. Koulutuksessa kannustetaan ainejärjestöjä
huomioimaan ympäristökysymykset toiminnassaan.

Kuormittavuus 3
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Tiedotuskampanja ylioppilaskunnan ja yliopiston kierrätys- ja energiasäästömahdollisuuksista
vuoden 2010 aikana, UUSI
Kortepohjan ylioppilaskylässä on kattavat kierrätysmahdollisuudet, mutta liian harva
opiskelija tietää kaikista niistä energiasäästön ja kierrätyksen mahdollisuuksista, jotka on
mahdollistettu

kaikille

ylioppilaskylän

asukkaille.

Tiedotuskampanjaa

suunnitellaan

yhteistyössä asukasneuvoston ympäristövastaavan kanssa.

Kuormittavuus 10

Järjestetään JYYn ympäristöpäiviä vuoden 2010 aikana, UUSI
Ympäristöviikon sijaan järjestetään ympäristöaiheisia teemapäiviä vuoden 2010 aikana.
Ympäristöpäiviä on ympäristöviikkoa helpompi ja joustavampi järjestää läpi vuoden ja
työmäärä

jakaantuu

Ympäristöpäivien

tasaisemmin

tavoitteena

on

niin

henkilöiden

kasvattaa

kuin

opiskelijoiden

ajankäytön

osalta.

ympäristötietoutta

ja

ympäristöaktiivisuutta. Ympäristöpäivien avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman
moni opiskelija tarjoamalla monipuolista ja laadukasta ympäristöaiheista ohjelmaa.

Kuormittavuus 7

Osallistutaan SYLn tarjoamaan ympäristösektorin koulutukseen
JYY näkee tärkeänä kouluttaa toimijoitaan. Jos SYL tarjoaa eri ylioppilaskuntien
ympäristövastaaville koulutusta, myös JYYn ympäristövastaava osallistuu siihen.

Kuormittavuus 2

Järjestetään JYYn alaisuudessa toimiville ainejärjestöille ympäristökilpailu
JYY

kannustaa

järjestöjä

ympäristöystävälliseen

toimintaan

palkitsemalla

ympäristökilpailussa parhaiten menestyneet järjestöt. Ympäristökilpailun osallistujille
annetaan myös järjestökohtainen palaute ympäristöasioiden kehittämiseksi.

Kuormittavuus 5
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Tiivistetään yhteistyötä muiden valiokuntien ja luomuruokapiirin kanssa, UUSI
Kartoitetaan

yhteistyömahdollisuuksia

muiden

valiokuntien

kanssa

esimerkiksi

tapahtumien järjestämisen osalta. Ympäristövaliokunta kokoontuu luomuruokapiirin kanssa
ja keskustelee tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, jotta hyvät käytännöt
voidaan jakaa ja varautua mahdollisiin ongelmiin riittävän hyvissä ajoin.

Kuormittavuus 5

Toteutetaan Green Officen tavoitteet ilman sertifikaattia
Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, joka on toteuttamistavaltaan kevyt.
Sen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen
pienentäminen. JYY pystyy toteuttamaan Green Officen tavoitteet ilman varsinaista
sertifikaattia tarjoamalla projektia ympäristöjohtamisen kurssityöksi. Näin osallistetaan
JYYn omia jäseniä ja tarjotaan arvokasta työkokemusta.

Kuormittavuus 10

VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmätiedottaminen ja sen kehittäminen, UUSI
Tiedotetaan JYYn toiminnasta sidosryhmille sidosryhmätiedottteiden avulla. Tiedotteissa
kerrotaan JYYn tuoreimmat kuulumiset, esimerkiksi henkilövaihdokset. Tiedotteita
lähetetään noin neljä vuoden aikana. Samalla kehitetään JYYn toiminnasta tiedottamista
sidosryhmille.

Kuormittavuus 7

JYYn jäsenkalenteri
Toteutetaan perinteinen JYYn jäsenkalenteri. Kalenteriprojektin aikataulutus suunnitellaan
huhtikuussa, tiedot kerätään toukokuussa ja kalenteri taitetaan kesä-heinäkuussa.

Kuormittavuus 5
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Päivitetään JYYn graafinen ohjeisto, UUSI
Päivitetään perusteellisesti vuonna 2007 laadittu graafinen ohjeisto, jossa annetaan
perusohjeet yhteisötunnuksen käytöstä sekä visuaalisesta ilmeestä. Graafisen ohjeiston
noudattamisella varmistetaan JYYn visuaalisen ilmeen ja viestinnän yhtenäisyys ja laatu,
joka tukee haluttuja mielikuvia.

Kuormittavuus 8

Toteutetaan JYYn jäsenkysely, UUSI
Selvitetään JYYn jäsenten mielipiteitä JYYn tunnettuudesta, roolista yliopistoyhteisössä ja
samalla selvitetään syitä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen.

Kuormittavuus 25

LEHTI
Jylkkärin 50-vuotisjuhlien järjestäminen, UUSI
Jylkkäri täyttää vuonna 2010 50-vuotta ja tarkoituksena on juhlistaa tapahtumaa
asiaankuuluvin juhlallisuuksin. Jylkkärin johtokunta ottanee asiasta vetovastuun, mutta
hallitusvastaava on mukana järjestelyissä.

Kuormittavuus 8
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