Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma vuodelle 2010
VUODEN 2010 ERITYISASIOITA
Student Life –konseptin kehitys
Miksi:

Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka
mahdollistaa opiskelijan työkyvyn tähdäten valmistumiseen tavoiteajassa. Opiskelukyky edellyttää opiskelijan omaa vastuuta sekä toimenpiteitä korkeakoululta, opiskeluympäristön toimijoilta ja yhteiskunnalta. Yliopisto on haastanut
JYY:n mukaan 2,5 vuoden mittaiseen Student Life –konseptin kehittämisprojektiin, jolla on tarkoitus parantaa Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden opiskelukykyä.

Miten:

Osallistutaan yliopiston Student Life -konseptin luomiseen ja toteuttamiseen kopo- ja soposektorilla yhteistyössä YTHS:n terveystyöryhmän kanssa tähdäten
opiskelijoiden parempaan opiskelukykyyn oppimisympäristössään. Ohjausryhmä raportoi rehtorille toiminnastaan sekä konseptin kehittymisestä kunkin vuoden päättyessä sekä kesäkuun 2012 loppuun mennessä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja ja mahdolliset myöhemmin määriteltävien projektin
alaryhmien opiskelijajäsenet.

Aikataulu:

Koko vuosi. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.7.2012.

Hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen
Miksi:

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.

Miten:

Ylioppilaskunta kouluttaa uudet hallinnon opiskelijaedustajat vastuullisissa tehtävissä toimimiseen ja helpottaa heidän tiedonsaantiaan mm. hallinnon opiskelijoille tarkoitetun nettisivuston käyttöön ottamisella. Hallopedeille luodaan myös
tilanteita, joissa he voivat tavata ja keskustella vapaamuotoisemmin vertaistukea saadakseen. Hallopedkoulutusta / -tapaamisia järjestetään kerran lukukaudessa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat ja koposihteeri.

Aikataulu:

Kevät ja syyslukukausi 2010

1/27

JYY 2010

JYYn palveluiden ja vaikutuskanavien tunnetummaksi tekeminen
Miksi:

Ylioppilaskunnan tehtävä on edistää jäsentensä henkisiä, sosiaalisia ja opiskeluun liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijoiden eli JYYn jäsenten tulisi pystyä tunnistamaan ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut ja osata ohjautua niiden pariin. Näin
ei kuitenkaan aina ole ja JYY jääkin monelle jäsenelleen etäiseksi ja vieraaksi.
JYYn toimintaan osallistumisen kynnystä tulisikin pyrkiä madaltamaan.

Miten:

Pyritään saamaan opiskelijat jatkossa tietoisimmiksi JYYn toiminnasta sekä siitä, mikä ylioppilaskunta on ja miksi se on olemassa. Parannetaan näkyvyyttä
esimerkiksi pitämällä JYYn ”päivystyspisteitä” eri puolilla kampusta ja järjestämällä esimerkiksi erilaisia sektorien teemakampanjoita; yhtenä vaihtoehtona on
osallistua Keski-Suomen päivään 18.4. järjestämällä JYYtä esille tuova tempaus. Kerrotaan JYYn toiminnasta kattavammin myös ainejärjestökoulutuksissa
ja pj-klubeilla. Kehitetään JYYn toimintaa poikkisektoraalisesti jäsenkyselystä
saatavien tietojen kautta.

Vastuuhenkilöt:

Koko hallitus ja kaikki sektorit.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Ylioppilaskunnan organisaation uudistamistyö jatkuu
Miksi:

Ylioppilaskunnan organisaation rakenteen soveltuvuutta nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin on tarkasteltava kriittisesti ja otettava huomioon tulevaisuuden haasteet.
Ylioppilaskunnan aatteellinen toiminta ja asunto- ja kiinteistötoiminta on järjestettävä omaksi hallintokokonaisuudeksi edustajiston alaisuuteen. Myös varsinaisen toiminnan organisaatiota, hallituksen ja edustajiston roolia on tarkastettava.
Lisäksi vuonna 2010 ja pian sen jälkeen tapahtuvat eläkkeelle siirtymiset on
huomioitava organisaatiouudistusta tehtäessä.

Miten:

Ylioppilaskunnan hallitus on perustanut JYYn organisaation uudistusta pohtivan
ohjausryhmän, jonka jäseninä ovat talous- ja kiinteistöpäällikkö, pääsihteeri
sekä vuoden 2008, 2009 ja 2010 hallituksen jäseniä. Ohjausryhmän tavoitteena
on selvittää eri toimintavaihtoehdot ja tehdä esitys hallitukselle sekä edustajistolle. Tarkoitus on, että vuoden 2010 edustajisto pääsisi päättämään uudistusten linjauksista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja ja ohjausryhmä.

Aikataulu:

Työryhmä jatkaa toimintaansa heti alkuvuodesta 2010. Ohjausryhmän esitykset
edustajistolle kevään kuluessa niin, että uudistukset tulevat asteittain voimaan
vuoden 2011 alusta lähtien.

Valmistautuminen vuoden 2011 edustajistovaaleihin
Miksi:

Vuoden 2009 edustajistovaalien yhteydessä tuli ilmi monia epäkohtia, jotka kaipaavat selvennystä ja mahdollisesti myös vaalijärjestyksen uudelleenkirjoitusta.

Miten:

Keskusvaalilautakunta jatkaa toimintaansa 2011 kevääseen asti. Lautakuntaa
täydennetään tarvittaessa, jotta jokaisesta edustajistoryhmästä on mahdollista
osallistua tulevien vaalien, äänestystavan ja vaalijärjestyksen suunnitteluun.
Vaalijärjestyksen kohtia tarkennetaan edellisen keskusvaalilautakunnan mietinnön pohjalta. Keskusvaalilautakunta pohtii perusteellisesti mahdollisuutta sähköisen äänestämisen käyttöönottoon seuraavien vaalien yhteydessä. Lisäksi
selvitetään JYYn tunnettuuden ja vaalien välistä yhteyttä.
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Vastuuhenkilöt:

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja sekä keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Aikataulu:

Uusi keskusvaalilautakunta asetetaan maaliskuun edustajiston kokouksessa, ja
tämän jälkeen se päättää kokoustensa aikataulusta loppu vuodelle. Sähköisen
äänestämisen käyttöönottoa selvitetään vuoden 2010 aikana vuoden 2011 vaaleja silmällä pitäen.

TALOUS
Rentukka ja Ilokivi
Miksi:

Rentukka ja Ilokivi ovat tärkeitä jäsenistölle suoraan näkyviä jäsenpalveluita. Lisäksi ne ovat merkittävä osa JYYn taloutta ja myös siksi niiden kehittäminen on
välttämätöntä.

Miten:

Lisätään Rentukan ja Ilokiven näkyvyyttä ja pyritään moinipuolistamaan tapahtumatarjontaa. Ilokiven ja Rentukan kehittämisessä huomioidaan muun muassa
ainejärjestöjen, valiokuntien ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja tarpeet. Pyritään
nostamaan Rentukan täyttöastetta ja rohkaistaan ainejärjestöjä järjestämään tapahtumiaan JYYn tiloissa. Valmistaudutaan Rentukan ravintoloitsijan eläköitymiseen ja myös mahdolliseen Ilokiven ravintoloitsijan eläköitymiseen. Eläköitymisiin ja niiden vaatimiin muutoksiin valmistaudutaan sekä organisaatiouudistustyöryhmässä että hallituksessa. Ilokiven tuleva remontti vuonna 2015 on pidettävä mielessä suunniteltaessa suurempia muutoksia itse tilaan.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talous-, kylä- ja kulttuurivastaavat, organisaatiouudistustyöryhmä ja
ruokalatoimikunta.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Yritysyhteistyö
Miksi:

Toimivat suhteet ylioppilaskunnan ja yritysten välillä tuottavat hyötyä molemmille osapuolille.

Miten:

Pyritään luomaan mahdollisimman pitkäaikaisia ja vakaita suhteita yritysten ja
ylioppilaskunnan välille. Tarjotaan yrityksille näkyvyyttä muun muassa vuosijuhlissa, ylioppilaslehdessä, kalenterissa, vapun vietossa, tutorkoulutuksessa ja
fuksibileissä. Tämän lisäksi voidaan neuvotella alennuksia JYYn jäsenille.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talous- ja yritysyhteistyövastaava.

Aikataulu:

Kevät 2010.

Talouskoulutus- ja vertaistukiverkosto
Miksi:

Talouskoulutus ja vertaistukiverkosto parantavat ainejärjestöjen taloudenhallinnan laatua ja ongelmanratkaisukykyä.

Miten:

Järjestöjen talousvastaaville järjestetään talouskoulutus osana ainejärjestötoimijoiden koulutuspäivää. Tämän lisäksi pyritään rakentamaan järjestöjen talousvastaaville toimiva viestintäkanava ja vertaistukiverkosto. Hallituksen talousvastaava osallistuu HYYn järjestämään talousseminaariin ja kanavoi sieltä saatua
tietoa ainejärjestöjen talousvastaaville.
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Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava.

Aikataulu:

Kevät 2010 (talouskoulutus 23.3.2010).

Lyyra
Miksi:

Pyritään hankkimaan jäsenistölle monipuolisia etuja ja tuoda nämä edut jäsenistön tietoisuuteen.

Miten:

Tiedotetaan jäsenistöä Lyyran mukanaan tuomista eduista, kuten mahdollisuudesta maksaa ruoka Ilokivessä alennettuun hintaan. Kartoitetaan lisäpalveluita,
joita Lyyra voi tulevaisuudessa tarjota.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava.

Aikataulu:

Kevät 2010.

Sisäisten tilintarkastajien kouluttaminen
Miksi:

Sisäiset tilintarkastajat seuraavat muun muassa talousarvion toteutumista ja tositteiden hyväksyttävyyttä, mikä varmistaa, että JYYn taloutta hoidetaan asianmukaisesti. Koulutus lisää sisäisten tilintarkastajien pätevyyttä tehtäväänsä.

Miten:

Sisäisille tilintarkastajille järjestetään koulutus.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava.

Aikataulu:

Kevät 2010.

YLIOPPILASKYLÄ
Järjestetään asukasneuvostovaalit loppusyksystä 2010
Miksi:

JYY:n sääntöjen mukaan ylioppilaskylässä järjestetään vuosittain loka-marraskuussa asukasneuvoston vaalit.

Miten:

Kylävastaava järjestää yhdessä keskusvaalilautakunnan ja asukasneuvoston
kanssa asukasneuvostovaalit. Erityistä huolta tulee käyttää tiedotukseen. Järjestetään tiedotus- ja järjestäytymistilaisuus ennen ehdokasasettelun päättymistä, tarkoituksena madaltaa kynnystä asettua ehdolle kylävaaleissa. Järjestetään
kaksi äänestyspäivää, varsinainen ja ennakkoäänestys. Äänestyspaikkana todennäköisesti Lillukka, jonne järjestetään aiempien vuosien tapaan myös kahvitarjoilu.

Vastuuhenkilöt:

Keskusvaalilautakunta, hallituksen kylävastaava ja asukasneuvoston puheenjohtaja

Aikataulu:

Loka-marraskuu 2010. Keskusvaalilautakunta päättää ajankohdasta tarkemmin.

Ylioppilaskylän asukasviihtyvyyden kohentaminen
Miksi:
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Ylioppilaskylän asukkaiden vaihtuvuus on suurta ja asuntoja on osan vuodesta
jonkin verran tyhjillään. Parantamalla palvelutasoa lisätään asumismukavuuden
lisäksi ylioppilaskylän asuntojen täyttöastetta ja siten hillitään kustannuksia.
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Miten:

Pyritään lisäämään kylän palveluita, esimerkiksi punttisalilla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Palkataan ylioppilaskylään siviilipalvelusmies vähentämään mm. kyläsihteerin ja asukastoimiston työkuormaa ja siten parantamaan palvelutasoa.
Parannetaan KyläWikin käyttöliittymää ja poistetaan rajoitukset wikin lukemiselle yliopiston verkon ulkopuolelta. Pyritään lisäämään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ylioppilaskylän päätöksenteossa. Parannetaan huoltotasoa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ylävastaava, asukasneuvosto, kiinteistöpäällikkö sekä JYY-palveluiden ja asukastoimiston henkilökunta.

Aikataulu:

Koko vuosi. Energiakartoitukset pyritään aloittamaan mahdollisimman pian helmi-maaliskuun aikana ja toimenpiteet pyritään toteuttamaan heti kartoitusten
valmistuttua.

Yhteistyö muiden Ylioppilaskylää vastaavien organisaatioiden sekä
KOAS:in kanssa
Miksi:

Vaihtamalla hyviä käytänteitä voidaan parantaa ylioppilaskylän palvelutasoa ja
karsia tarpeettomia kustannuksia.

Miten:

Tehdään yhteistyötä KOAS:in, Otaniemen Teekkarikylän ja muiden opiskelijaasumista järjestävien tahojen kanssa. Selvitetään mahdollisuudet yhteistyöhön
Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta ja pyritään saamaan aikaan säännöllistä
yhteistyötä. Pyritään lisäämään yhteistyötä myös vapaa-ajan toiminnassa esim.
KOAS:n Asuvan ja JYY:n KVAT:n välillä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava ja asukasneuvosto.

Aikataulu:

Koko vuosi. Aloitetaan yhteistyötä SYL:in avausseminaari helmikuussa. Yhteistyö KOAS:in kanssa tammikuusta lähtien.

Rentukka ja Ilokivi
Ks. talous.

AINEJÄRJESTÖT
Kummiainejärjestötoiminta
Miksi:

Ainejärjestöt ovat JYYn tärkeimpiä sidosryhmiä. Hyvät ja läheiset suhteet ainejärjestöihin helpottavat JYYn ja ainejärjestöjen yhteistä opiskelijoiden edunvalvonta työtä. Tuntemalla ainejärjestökentän ja olemalla ainejärjestöihin yhteydessä JYY saa palautetta sekä pitää yllä dialogia opiskelijoiden suuntaan.

Miten:

Kummiainejärjestötoiminnan jakaminen koko hallituksen kesken osoittauduttua
toimimattomaksi toimivat järjestövastaavat pääasiallisina kummeina ainejärjestöille. Järjestövastaavat jakavat ainejärjestöt puoliksi. Järjestövastaavat tapaavat ainejärjestöjen toimijoita muun muassa PJ-klubilla, kahvihetkillä, ainejärjestöjen kokouksissa kuin erinäisissä ainejärjestöjen tapahtumissa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaavat ja mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet.

Aikataulu:

Koko vuosi.

5/27

JYY 2010

Ainejärjestöprofiilien kerääminen
Miksi:

Ainejärjestöprofiilien keräämisen tarkoituksena on kerätä JYYn sekä muiden ainejärjestöjen käyttöön tietopankki ainejärjestöistä. Tarkoituksena on kerätä tietoa ainejärjestöjen toiminnasta, perinteistä, osallistumisesta uusien opiskelijoiden tutorointiin sekä ainejärjestöjen ja laitosten/tiedekuntien henkilökunnan välisistä suhteista. Myös JYYn merkitystä ainejärjestöille selvitetään.

Miten:

Ainejärjestöprofiilia koostetaan koko ajan JYYn ollessa yhteydessä ainejärjestöihin. Vuoden alussa järjestövastaava tekee ainejärjestöille alustavan kyselyn
niiden toiminnasta ja muun muassa JYY-suhteista. Tämän pohjalta jatketaan
tarkentavilla kysymyksillä esimerkiksi PJ-klubeilla ja koulutuksissa. Myös yleisavustushakemuksia tullaan käyttämään osana ainejärjestökentän toiminnan
kartoittamisessa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaava Koskenniemi.

Aikataulu:

Kysely ainejärjestöille helmikuussa. Raportti kyselyn vastausten perusteella kevään 2010 kuluessa.

Tutorkoulutukseen osallistuminen
Miksi:

Tutorien toiminta korostuu opiskelijoiden kotouttaminessa osaksi yliopistoelämää sekä erinäisten järjestöjen toimintaa. JYYn on tärkeää tarkastella, miten tutorointi onnistuu ja millaista on ainejärjestöjen, JYYn ja tutoreiden välinen yhteistyö.

Miten:

Järjestövastaava osallistuu tutorkoulutukseen ja kerää koulutuksen aikana ja
sen jälkeen palautetta koulutuksesta sekä tutoroinnista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestö- ja korkeakoulupoliittiset vastaavat sekä kopo- ja soposihteerit.

Aikataulu:

Keväällä 2010 ja syksyllä 2010.

PJ-klubit
Miksi:

PJ-klubien tarkoitus on saattaa yhteen eri ainejärjestöjen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia keskustelemaan ajankohtaisista ja tärkeistä JYYtä ja opiskelijoita koskevista aiheista.

Miten:

PJ-klubi järjestetään JYYn tiloissa, paikalla on järjestövastaava sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan muita JYY-toimijoita. Paikalla on keskustelun ohella tarjolla pientä purtavaa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaava ja tarvittaessa muut hallituksen ja sihteeristön jäsenet.

Aikataulu:

1-2 PJ-klubia keväällä ja 1-2 PJ-klubia syksyllä.

Järjestömessut
Miksi:
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Järjestömessut järjestetään perinteisesti syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa. Järjestömessuilla JYYn piirissä toimivat järjestöt esittelevät toimintaansa sekä rekryävät uusia jäseniä toimintaansa.

JYY 2010

Miten:

Järjestömessut järjestetään yliopiston päärakennuksen aulatiloissa. Järjestövastaavat koordinoivat tilan järjestelyt ja messujen toiminnan yhdessä tiedotusja järjestösihteerin kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaavat sekä tiedotus- ja järjestösihteeri.

Aikataulu:

Syykuun ensimmäisellä viikolla.

KORKEAKOULUPOLITIIKKA
Opiskelijoiden työelämävalmiuksiin liittyvien kysymysten huomiointi
yliopistossa
Miksi:

Akateemista työttömyyttä on paljon, ja korkeakoulutettujen työllistyminen on tulevaisuudessakin epävarmaa. Työelämävalmiuksiin liittyvät kysymykset ovat siten jatkossa ajankohtaisia.

Miten:

Asia vaatii pitkäjänteistä valmistelua. Seuraamme sitä, että Jyväskylän yliopisto
alkaa lupaustensa mukaisesti huomioida paremmin koulutuksen työelämärelevanssia esimerkiksi niin, että osaamistavoitteet ja työelämävalmiudet otetaan
huomioon kokonaisvaltaisesti opetussuunnitelmissa. JYY osallistuu työelämätaitojen huomioimisen lisäämiseen esimerkiksi antamalla ideoita laitoksille sekä
palautetta ja kannusteita työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Pyritään painostamaan yliopistoa, jotta se huomioisi myös kansainväliset opiskelijat paremmin
työelämävalmiuksien kehittämisessä. Lisäksi ollaan yhteydessä ura- ja rekrytointipalveluihin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat ja koposihteeri.

Aikataulu:

Koko vuosi.

AHOT-hankkeeseen osallistuminen
Miksi:

Monella korkeakouluopiskelijalla on aiempaa osaamista ja opintoja, joita tähän
mennessä ei ole huomioitu aikuisopetuksen kehittämisessä.

Miten:

Osallistutaan korkeakoulujen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja
tunnistamisen (AHOT) -hankkeeseen. Jyväskylän yliopistossa pohditaan AHOTkäytäntöjä laajamittaisesti vuoden 2010 aikana. Tässä ollaan mukana muun
muassa koulutusneuvoston työn kautta. Lisäksi toimitaan ja seurataan opetusministeriön työtä ja valtakunnallista keskustelua yhdessä SYLin kanssa. Tarkoituksena on jäntevöittää tutkintojen rakennetta ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä
huomioida opiskelijan olemassa oleva osaaminen. Ylioppilaskunta on aktiivisesti mukana edustamassa opiskelijoita ja tukemassa näyttökokeiden käyttöönottoa, kun pohditaan uusia tapoja hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Ojamies.

Aikataulu:

Koko vuosi.

eTentti-tilan käyttö ja sen laajentaminen eri tiedekuntiin
Miksi:
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Sähköinen eTentti-tila otettiin humanistisessa ja informaatiotieteellisessä tiedekunnassa käyttöön syksyllä 2009. eTentti-tila mahdollistaa opiskelijan joustavamman tenttimisen ja jopa nopeamman valmistumisen.
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Miten:

JYY seuraa käyttöönoton sujumista ja osallistuu opiskelijoille suunnattuun tiedottamiseen. Lisäksi edistetään käytön myötä syntyvien hyvien käytäntöjen levittämistä tiedekuntiin ja pyritään motivoimaan opettajia käyttämään e-tentti-tilan
luomia mahdollisuuksia. Tilan käytön laajeneminen riippuu tässä vaiheessa jonkin verran opettajien mielenkiinnosta ja perehdytyksestä. Asian tiimoilta ollaan
yhteydessä koulutusjohtajaan ja tiedekuntien dekaaneihin. Varsinkin käyttökokemusta historian laitokselta kuunnellaan.

Aikataulu:

Huhtikuu 2010.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä.

Opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen
Miksi:

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

Miten:

Jotta nämä asiat tulevat tietoisuuteen, aiheesta on järjestettävä opiskelijoille tiedotuskampanja mm. julisteiden ja nettisivujen kautta. Lisäksi oikeudet ja velvollisuudet päivitetään uuteen JYYn jäsenkalenteriin. Lisäksi monissa Suomen yliopistoissa on opiskelijanoikeusturvalautakunta, mutta muun muassa Jyväskylän
yliopisto on poikkeus. JYY vaikuttaa yliopiston suuntaan, jotta lautakunta perustettaisiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä ja koposihteeri.

Aikataulu:

Kevät ja syksy 2010

Tilauskoulutussuunnitelmiin vaikuttaminen
Miksi:

Jyväskylän yliopistossa on suunniteltu tilauskoulutuksen käynnistämistä. JYY
vastustaa maksullista koulutusta, joten mahdollisista suunnitelmista on keskusteltava ja niihin on vaikutettava.

Miten:

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. Syksyllä järjestetään maksuttoman koulutuksen päivä, jossa voidaan tiedottaa myös tilauskoulutuksesta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Ojamies ja hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Ainejärjestökoulutus yliopistolain ja uusien johtosääntöjen vaikutuksista
Miksi:

Huolehditaan siitä, että ainejärjestöt ovat tietoisia muutoksista, joita yliopistolaki
ja uudet johtosäännöt sekä tutkintosääntö aiheuttavat.

Miten:

Ainejärjestöille esitellään hallinnon uudet toimintamallit, jotta ne voivat valvoa jäsentensä etuja myös yliopiston uudessa hallintomallissa. JYY järjestää ainejärjestöille koulutuksen, jossa niiden roolia ja vastuuta nykytilanteessa selvennetään.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Ojamies ja koposihteeri.
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Aikataulu:

Viikko 12/2010.

Tutorvisio2-työryhmä
Miksi:

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.

Miten:

Perustetaan Tutorvisio2-työryhmä pohtimaan tutorkoulutuksen kehittämistä.
Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan myös maisterivaiheen opiskelijoille
kohdistettujen tutoreiden koulutus.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat ja sosiaalipoliittinen vastaava sekä
kopo- ja soposihteerit.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) hankkeeseen vaikuttaminen
Miksi:

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.

Miten:

Seurataan yhdessä sopo-sektorin kanssa työryhmän työtä ja siitä seuraavia jatkotoimenpiteitä. SORA-esitys lähtee mahdollisesti toiselle lausuntokierrokselle
ja tähän reagoidaan yhdistymällä esitykseen kriittisesti suhtautuvien ryhmien
kuten SYLin kanssa. Vaikutetaan yhdessä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n
kanssa, ettei säädösmuutoksissa loukata opiskelijan perusoikeuksia. Osallistutaan mahdolliseen kampanjointiin asian puolesta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Ojamies ja sosiaalipoliittinen vastaava.

Aikataulu:

Koko vuosi, erityisesti kevät 2010.

Yliopistoallianssi -yhteistyö
Miksi:

Yliopistoallianssi toimii lähinnä tutkimusyhteistyönä, mutta suurempaa opiskelijamäärää koskevaan opetusyhteistyöhön ei ole vielä juurikaan konkreettisia
ideoita olemassa.

Miten:

Kerätään tietoa siitä mikä on allianssin tulevaisuus. Yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntien kanssa on edelleen
kehitettävä, tapaamisia säännöllistettävä sekä toimintamalleja selkeytettävä, jotta opiskelijat voivat antaa oman panostuksensa Yliopistoallianssin kehittymiselle. Seurataan allianssin opiskelijajäseniltä tulevia tietoja ja otetaan kantaa opiskelijan etuihin vaikuttaviin muutoksiin yliopistojen allianssiyhteistyössä.
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Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Ojamies ja koposihteeri.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen seuraaminen
Miksi:

Ylioppilaskunnan edustajia on mukana yliopiston aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen linjaukset- työryhmässä, joka pohtii aikuiskoulutuksen suuntaviivoja. Keskustelussa pohditaan muun muassa opetusyhteistyötä avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.

Miten:

Osallistutaan aktiivisesti työryhmän toimintaan ja pidetään huolta opiskelijoiden
oikeuksista. Seurataan AKKU-työryhmän esitysten toteutumista esim. (Aikuiskoulutustuki) käytännössä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä ja koposihteeri.

Aikataulu:

Kevät 2010.

Verkkopohjaisen oppimisympäristön kehittäminen
Miksi:

Yliopiston tarjoamat verkossa toimivat oppimisympäristöt ovat jääneet jälkeen
nykyisestä kehityksestä eivätkä vastaa yliopiston, opiskelijoiden ja yhteiskunnan
tarpeita. Varsinkin oppimisympäristönä (Optima, Moodle, Confluense wiki, Korppi jne.) käytettävien ohjelmien pirstaloituminen yliopistolla pakottaa opiskelijan
opettelemaan monia eri alustoja mikä ei ole tehokasta saati tarkoituksenmukaista.

Miten:

Ylioppilaskunta ottaa asiassa aktiivisemman roolin, koska erityisesti opiskelijat
hyötyvät kehittyneistä järjestelmistä. Muodostetaan edustajiston ja Opinto- ja
tiedevaliokunnan tuella yksityiskohtainen esitys yliopiston hallinnolle oppimisympäristön kehittämisestä. Pyritään keskittymään olennaiseen.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä ja koposihteeri.

Aikataulu:

Syksy 2010

Jatko-opiskelijoiden eduista huolehtiminen
Miksi:

Jatko-opiskelijat ovat järjestäytymätön ja hajanainen joukko opiskelijoita, joista
vain osa on ylioppilaskunnan jäseniä.

Miten:

Ylioppilaskunnan tulee pohtia yhteistyössä tieteentekijöiden liiton kanssa
jatko-opiskelijoiden erityistarpeita ja sitä, miten voimme tukea jatko-opiskelijoita
ja mitä palveluita voimme tarjota heille. JYYhyn liittyviä tarpeita selvitetään
Korppi-kyselyllä, sekä JYYn jäseninä olevilta ja olemattomilta jatko-opiskelijoilta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä ja koposihteeri.

Aikataulu:

Toukokuu 2010

Valitusviikot
Miksi:

10/27

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

Tehdään näkyvä juliste, tarjotaan valituksille nettilomake ja jalkaudutaan valiokunnan kanssa kampukselle keräämään valituksia. Sihteeri kirjoittaa ja välittää
koosteet tahoille, joihin kritiikki kohdistuu. Kv-opiskelijat otetaan kampanjan
suunnittelussa huomioon.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä, opinto- ja tiedevaliokunnan
puheenjohtaja sekä koposihteeri.

Aikataulu:

8.3.- 19.3.2010.

Maksuttoman koulutuksen päivä
Miksi:

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

Miten:

Jalkaudutaan kampukselle ja jaetaan tietoa mm. eu- ja eta-maiden ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden tilanteesta lukukausimaksukokeilun yhteydessä sekä toisen korkeakoulututkinnon maksullisuuskaavailuista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä. kansainvälisten asioiden
vastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava.

Aikataulu:

Marraskuu 2010.

Hyvä opettaja -palkinto
Miksi:

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

Miten:

Opinto- ja tiedevaliokunnassa valitaan teema sekä raati päättämään arvostetun
palkinnon saaja. Raati päättää miten opettajien ”hyvyyttä” testataan.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen korkeakoulupoliittinen vastaava Heikkilä, opinto- ja tiedevaliokunta
ja koposihteeri.

Aikataulu:

Marraskuu 2010 – maaliskuu 2011.

SOSIAALIPOLITIIKKA
Sata-komitean työn ja opintotuen uudistamisen seuraaminen
Miksi:

Opiskelijoiden perusturvasta huolehtiminen eli asumisen tuen, opintorahan ja
muiden opintososiaalisten etuuksien puolustaminen ja muotoileminen kuuluu
olennaisesti ylioppilaskunnan, ja siinä sosiaalisektorin vastuulle. Ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti tuoda esiin opiskelijoiden tarpeita uudistuksissa, ja käyttää
tässä apuna tehtyjä toimeentulo- ja hyvinvointiselvityksiä.
Sata-komitean tarkoituksena on pohtia sosiaaliturvan uudistamista, kun opetusministeriön opintotukityöryhmä puolestaan selvittelee opintotuen uudistamista.
Sektorin vastaava ja sihteeri osallistuvat keskusteluun Sata-komitean työstä
sekä opintotuen uudistamisesta SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa.
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Miten:

Sosiaalipoliittisia uudistuksia on keväällä 2009 käynnissä useita. Hallituksen on
syytä tiedottaa uudistuksista ja niiden vaikutuksista. Suunnitteilla on mahdollisesti paneelikeskustelupäivä, jona käsitellään opiskelijoita koskevia sosiaalipoliittisia ongelmakohtia.
Hallitus on lähettänyt Jyväskylän yliopistolle kommentteja opintotuen rakenteellisen uudistamisen johtoryhmän muistioon. Lakiuudistusten etenemisen myötä
hallitus ottanee uudelleen kantaa asiaan kannanoton, mielipidekirjoituksen tai
mahdollisen kampanjan keinoin. Uudistusta on käsitelty myös sosiaalivaliokunnan kokouksessa 21.1.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, sosiaalisihteeri ja mahdollisesti sosiaalivaliokunta.

Aikataulu:

Opintotukiuudistukseen vaikuttaminen ja opiskelijoiden tiedottaminen siitä jatkuu koko kevään 2010, ja lakien etenemisen mukaisesti myös syksyn 2010. Paneelikeskustelua suunnitellaan loppukeväälle.

Hyvinvointiviikko
Miksi:

Järjestetään perinteinen hyvinvointiviikko sekä samaan aikaan myös hymyviikko
samalla konseptilla kuin valitusviikot. Hyvinvointiviikolla tuodaan esiin opiskelijoiden terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita ja informoidaan opiskelijoita hyvistä opiskelukäytännöistä ja elämäntavoista. Tämä on oleellinen osa
JYYn jäsenpalveluita.

Miten:

Hyvinvointiviikolla järjestetään erilaisia liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia yhteistyössä liikuntasektorin, YTHS:n, mahdollisesti myös kulttuurisektorin kanssa. Tuodaan esiin JYYn tarjoamia hyvinvointipalveluita, erityisesti viikolle valitun teeman kannalta. Yhteistyökumppaneina ja osallisina muun
muassa Veripalvelu ja Nyyti.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, terveystyöryhmä ja sosiaalisihteeri.

Aikataulu:

Työryhmä aloittaa suunnittelun maaliskuussa. Viikko järjestettäneen loppuvuodesta 2010.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Miksi:

JYYllä on oma edustajiston hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuoden kuluessa. Järjestetään uudelle edustajistolle koulutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä suunnitelman toteuttamisesta edustajiston toiminnassa.

Miten:

Tiedottamis- ja opastustyö JYYn periaatteista edustajistolle ja ainejärjestöille,
sekä kannustus niiden huomioimiseksi ja käyttöönottamiseksi JYYn jäsenistön
keskuudessa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ja sosiaalisihteeri.

Aikataulu:

Syksy 2010.
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YTHS
Miksi:

YTHS:n toiminnan rahoitus, palveluiden tarjoaminen ja toimipisteen sijainti tulevaisuudessa, ovat opiskelijoiden terveydenhuollon kannalta oleellisia kysymyksiä. Ylioppilaskunnan tulee esittää opiskelijoiden näkökulma YTHS:n toiminnan
suunnitteluun.

Miten:

Osallistutaan aktiivisesti YTHS:n valtuuskunnan, Jyväskylän toimipisteen johtokunnan ja Jyväskylän YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmän toimintaan sekä
YTHS:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Hyvinvointiviikolla tuodaan
esiin Jyväskylän toimipisteen ja YTHS:n tulevaisuuden suunnitelmia.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, sosiaalisihteeri, JYYn edustajat
YTHS:n valtuuskunnassa, Jyväskylän toimipisteen johtokunnassa ja terveystyöryhmässä.

Aikataulu:

Koko vuosi. Hyvinvointiviikon yhteydessä paneelikeskustelu loppusyksyllä 2010.

Tutorvisio2-työryhmä
Kts. Korkeakoulupolitiikka

Perheellisten opiskelijoiden toiminnan kehittäminen
Miksi:

Sosiaalisektorin budjetista on 500 euroa jyvitetty perheellisten opiskelijoiden toimintaan. Perheellisten opiskelijoiden toiminnan kehittäminen on pitkäikäinen
projekti. Ongelmana toiminnan kehittämisessä on tilanpuute yliopistolla, joten
perheellisten opiskelijoiden tukemiseksi mietitään muita vaihtoehtoja.

Miten:

Kartoitetaan perheellisten opiskelijoiden toiminnan nykytilannetta. Kevään sosiaalivaliokunnan kokouksissa yhtenä teemana on perheelliset. Paikallekutsutaan vanhoja ja uusia aktiiveja ideoimaan perheellisten toimintaa, minkä jälkeen
JYY voi alkaa selvittää toiminnan mahdollisuuksia käytännössä. Selvitetään esimerkiksi MLL:n järjestämästä lastenhoitoavusta koituvia kustannuksia.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, sosiaalisihteeri, mahdollisesti sosiaalivaliokunta ja perheellisten oma ryhmä.

Aikataulu:

Sosiaalivaliokunnan kokouksesta 17.2.2010 alkaen, jatkuu koko vuoden 2010.

Koulutus Nyytin hengailuiltojen järjestäjille
Miksi:

Nyyti on verrattain uutta toimintaa JYYssä. 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. Toiminnan kehittämiseksi hengailuiltojen vetäjille on tärkeää järjestää koulutus. Iltoja järjestettiin syksyllä 2009 yksi.
Kävijöitä, kiinnostusta ja tarvetta toiminnalle on.

Miten:

Järjestetään yhdessä KVAT:n kanssa koulutus Nyyti ry:n hengailuiltojen vetäjille.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava sekä kylä- ja sosiaalisihteerit.

Aikataulu:

Kevät 2010.
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Soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) – hankkeeseen vaikuttaminen
Ks. korkeakoulupolitiikka

LIIKUNTA
Yhteistyö Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja Yliopistoliikunnan sekä
YTHS:n kanssa
Miksi:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on ottamassa yhä suuremman roolin opiskelijoiden liikunta-asioiden edunvalvonnassa. Jyväskylässä yliopistoliikunta on
myös opiskelijoille suunnattu toimiva liikunnan tarjoaja. YTHS:llä on puolestaan
tärkeä rooli opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Miten:

Tiiviimpi yhteistyö JYY:n ja OLL:n, Yliopistoliikunnan ja YTHS:n välillä auttaa
edunvalvonnassa, järjestämään toivottuja liikuntatapahtumia ja kursseja
sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava ja soposihteeri

Aikataulu:

Koko vuoden.

Liikunta-aktiivien koulutus keväällä ja syksyllä
Miksi:

Uusien liikuntatoimijoiden koulutus antaa liikunta-aktiiveille tietoa sekä JYYstä
että yliopistoliikunnasta. Tämä antaa pohjan koko JYYn jäsenistön aktiiviselle
liikkumiselle ja valiokunnan toimintaan osallistumiselle.

Miten:

Tiedotetaan jäseniä JYYn liikunta-avustuskriteereistä ja koulutetaan heitä liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava ja soposihteeri.

Aikataulu:

Keväällä 3.2. ja syksyllä myöhemmin määriteltävänä ajankohtana.

Talviliikuntapäivän, Cooper-testipäivien ja Mölkkyturnauksen järjestäminen
Miksi:

JYYn liikuntavaliokunnan rooli on lähinnä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Miten:

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

Vastuuhenkilöt:

Liikuntavaliokunta, hallituksen liikuntavastaava ja soposihteeri

Aikataulu:

Talviliikuntapäivä 10.2., kevät Cooper 6.5., Mölkkyturnaus syksy 2010

OLL:n pyöräilykampanja
Miksi:

OLL:n projekti on osa YLE & SLU 2010 -kampanjavuotta ja tehdään yhteistyössä.

Miten:

Järjestetään pyöräilykampanja Pyöräilykuntien verkoston, SLU:n,
Liikuntatieteellisen seuran (LTS) ja yliopistokiinteistöyhtiöiden kanssa. Osallistutaan OLL:n kampanjaan pyöräilyn mahdollisuuksien valtakunnalliseksi ja paikal-
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liseksi edistämiseksi. Vaaditaan OLL:lta näyttävää kampanjaa sekä tukea vaikuttamisessa kaupungin suuntaan.
Vastuuhenkilöt:

Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen liikuntavastaava ja soposihteeri.

Aikataulu:

Vuoden aikana OLL:n aikataulujen mukaan.

KUNTAVAIKUTTAMINEN
Järjestetään Nuoret poliittiset vaikuttajat –seminaari
Miksi:

Kootaan yhteen paitsi yliopistossamme opiskelevia ja sieltä valmistuneita nuoria
vaikuttajia, myös muita valtakunnan tason kansalaisjärjestötoimijoita. Tarkoituksena on keskustellen ja mielipiteitä esittäen tutustua eri toimijoihin ja löytää
mahdollisesti uusia yhteistyömuotoja.

Miten:

Järjestetään keskusteluseminaari, jonka teemoina ovat kansalaisvaikuttaminen
Suomessa ja ylioppilaskuntien vaikuttamismahdollisuudet.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenistä koottu työryhmä, joka vastaa järjestelyistä.

Aikataulu:

Kevät 2010, seminaarin päivämäärä 12.4.2010

Kummivirkamiestoiminnan aloittaminen
Miksi:
Miten:

JYYn eri toiminnan osa-alueiden on tärkeä olla mukana kuntavaikuttamisessa.
Suorat yhteydet kuntaan ovat avainasemassa kuntavaikuttamista tehtäessä.
Vakiinnutetaan JYYn kuntavaikuttamisen muotoja sopimalla kummivirkamieskäytännöstä kaupungin edustajan kanssa. Kummivirkamiestoimintaa pyritään
tekemään yhteistyössä JAMKO:n kanssa, sillä opiskelijoita koskevat teemat
ovat sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoilla samat.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Vaikutetaan Jyväskylän kehittämiseen yhdessä sidosryhmien kanssa
Miksi:

Opiskelija- ja nuorisonäkökulmaa on saatava esille entistä tehokkaammin Jyväskylää kehitettäessä. Jyväskylässä on paljon opiskelijoita ja nuoria toimijoita,
joiden ääni tulee saada paremmin kuuluviin päätöksenteossa. JYYn tavoitteena
on olla vahva alueellinen vaikuttaja ja asiantuntija opiskelijoita koskevissa kunnallispoliittisissa kysymyksissä.

Miten:

Relevanttien yhteistyökumppanien, kuten JAMKO:n, Nuorten yrittäjien sekä Juniorikillan kanssa jatketaan hedelmällistä yhteistyötä, tarkoituksena esimerkiksi
pyrkiä mahdollistamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille pk-yrityksissä. Selvitetään myös uusia mahdollisia yhteistyötahoja.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja. Ajankohtaisten aiheiden mukaan sektorivastaavat.

Aikataulu:

Koko vuosi.
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Jamkon ja JYYn yhteisten kuntavaaliteesien eteenpäin vieminen
Miksi:

Jamko ja JYY tekivät yhteiset kuntavaaliteesit vuoden 2008 kuntavaaleihin.
Vaalien välillä on vaikutettava siihen, että teesit toteutuvat mahdollisimman hyvin.

Miten:

Perustetaan yhdessä JAMKO:n kanssa kunnallispoliittinen työryhmä, joka pohtii
teemojen eteenpäin viemistä eri sektoreilla. Ollaan yhteydessä myös Jyväskylän kaupunginvaltuutettuihin ja sopiviin lautakuntiin teesien sisältöjen mukaan.
Järjestetään mahdollisesti teemaseminaari vuoden 2008 kunnallisvaaliteesien
aiheista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja sekä kunnallispoliittisen työryhmän jäsenet.

Aikataulu:

Koko vuosi.

KANSAINVÄLISET ASIAT
Lukukausimaksujen ja tilauskoulutuksen seuranta
Miksi:

Korkeakoulut ovat tämän vuoden alusta voineet periä lukukausimaksuja
EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksut vain osalle opiskelijoista asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan kansallisuuden perusteella. Lukukausimaksukokeilusta on lyhyt matka myös yleisempään koulutuksen maksullisuuteen.

Miten:

Jatketaan lukukausimaksukokeilun ja maksullisen tilauskoulutuksen toteutumisen seuraamista ja siihen vaikuttamista Jyväskylän yliopistossa. Osallistutaan ja
otetaan kantaa keskusteluun aiheesta yhteistyössä korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa. Seurataan kriittisesti kokeilun edistymistä ja arviointia. Osallistutaan
kokeilun arviointiin ja seurantaindikaattorien luomiseen.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi. Seurantaindikaattoreihin vaikuttaminen huhtikuussa ennen OPM:n
työryhmän esitystä.

Sisäinen tiedotus kv-toiminnasta
Miksi:

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on kasvattaa yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja lisätä vieraskielistä opetusta. Kansainväliset asiat koskevat
yliopiston suuntauksen myötä yhä useammin kaikkia ylioppilaskunnan sektoreita. Tämän seurauksena vieraskielisen tiedotuksen vastuuta tulisi lisätä kaikille
sektoreille.

Miten:

JYYn ydintoimijoita ohjeistetaan vieraskielisestä viestinnästä. Myös JYYn piirissä toimivia järjestöjä kannustetaan entistä enemmän vieraskieliseen viestintään. Ohjeistus tehdään yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Tammikuussa
järjestetään JYYn sihteeristölle ja hallitukselle koulutus kv-viestinnästä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, kansainvälisten asioiden sihteeri
sekä tiedotus- ja järjestösihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi, painotus alkuvuodessa.
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Ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutuksen järjestäminen
Miksi:

JYYllä, valiokunnilla ja ainejärjestöillä on mahdollisuus aktiivisen kv-toiminnan
kautta tukea sekä suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä, että kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön ja laajempaan
suomalaiseen yhteiskuntaan. Ylioppilaskunta haluaa tukea ainejärjestöjä ja niiden kv-vastaavia sekä valiokuntia ja muita JYYn alaisia järjestöjä kansainvälisen toiminnan toteuttamisessa.

Miten:

Osallistutaan ainejärjestöjen koulutuspäivään keväällä. Loppusyksystä järjestetään kv-koulutus ainejärjestöjen kv-toimijoille sekä valiokuntien ja muiden JYYn
alaisten järjestöjen puheenjohtajille ja kv-vastaaville.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri ja kv-valiokunnan puheenjohtaja

Aikataulu:

Ainejärjestöjen koulutuspäivä 23.3.2010. Kv-koulutus marraskuussa

Viranomaiskyselytunnin järjestäminen kansainvälisille (tutkinto-) opiskelijoille
Miksi:

Kansainvälisillä opiskelijoilla ei aina ole riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koskien esimerkiksi kotikuntaoikeutta, joten tarjotaan kv-opiskelijoille tilaisuus kysyä viranomaisilta suoraan heitä koskevista asioista.

Miten:

Kutsutaan paikalle edustajat yliopiston kv-palveluista, maistraatista, poliisista,
sairaanhoitopiiristä sekä Kelasta kertomaan palveluistaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Kyselytunti järjestetään osana kv-opiskelijoiden syksyn orientaatioviikkoa.

Laaditaan JYYn suomi-englanti –sanasto
Miksi:

JYYn englanninkielisen viestinnän määrää pyritään lisäämään, jotta kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen JYYn toimintaan ja integroituminen opiskelijayhteisöön ja yhteiskuntaan helpottuisi. JYYlle laaditaan oma suomi-englanti –
sanasto englanninkielisen tiedotuksen apuvälineeksi.

Miten:

Selvitetään muiden ylioppilaskuntien suomi-englanti -sanastojen olemassaolo.
Käytetään apuna SYL:n lupaamaa suomi-englanti –sanastoa kun se valmistuu
(kaavailtu valmistuvaksi vuonna 2010).

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, kansainvälisten asioiden sihteeri
ja kv-valiokunnan puheenjohtaja

Aikataulu:

SYL:n sanaston valmistuttua, sillä samaa työtä on turha tehdä kahteen kertaan.
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Teacher of the Year 2010 in Intercultural Environment –kilpailun
järjestäminen
Miksi:

Englanninkielisten koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien määrä on kasvanut Jyväskylän yliopistossa ja niitä halutaan yhä lisätä. Englanninkielisen
opetuksen laatuun, opettajien kielitaitoon ja opetuksen sisältöihin halutaan kiinnittää huomiota, jotta kansainväliset opiskelijat olisivat tyytyväisiä opiskeluunsa
Suomessa ja voisivat suositella sitä myös muille.

Miten:

Kilpailusta tiedotetaan kansainvälisille opiskelijoille jo alkuvuodesta, jotta he
kiinnittävät erityistä huomiota opettajien toimintaan. Kv-opiskelijat äänestävät
suosikkejaan internetissä. Palkinnon luovuttajaksi pyydetään yliopiston rehtoria.
Kilpailulle pyritään saamaan näkyvyyttä mediassa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Äänestys helmikuussa

Uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon osallistuminen
Miksi:

Uusille kansainvälisille opiskelijoille halutaan antaa perustiedot JYYstä ja sen
jäsenyydestä sekä mahdollisuuksistaan osallistua ylioppilaskunnan ja muiden
opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Miten:

Molemmilla orientaatioviikoilla pidetään JYYn esittely, minkä yhteydessä pidetään esillä myös muiden opiskelijajärjestöjen toimintaa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava, kansainvälisten asioiden sihteeri
ja kv-valiokunnan pj

Aikataulu:

Tammikuussa kevään orientaatioviikko, syyskuussa syksyn orientaatioviikko.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Miksi:

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat hajallaan ympäri yliopistoa ja heille halutaan tarjota ohjelmaa, jossa he voivat tavata toisiaan ja verkostoitua.

Miten:

Järjestetään vapaamuotoinen Come Together -tilaisuus, johon kansainväliset
tutkinto-opiskelijat kutsutaan.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Lokakuu 2010.

Kansainvälisten opiskelijoiden vertaisryhmä
Miksi:

Kansainvälisillä opiskelijoilla on omia erityishaasteitaan ja heille halutaan tarjota
mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea ohjatusti. Ryhmän teemana on ”Surviving Finland”.

Miten:

Vertaisryhmä perustetaan tammikuussa, minkä jälkeen se kokoontuu ryhmän
toiveiden mukaisesti. Ryhmä toimii itsenäisesti.
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Vastuuhenkilöt:

Ryhmän vetäjät, hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi

KEHITYSYHTEISTYÖ
Bal Rashmi Society -hanke
Miksi:

JYY haluaa kannustaa jäseniään aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen. Jäseniä halutaan kannustaa ympäristönsä ja sen haasteiden tiedostamiseen sekä niihin vaikuttamiseen. JYY tarjoaa projektien kautta
jäsenilleen puitteet, missä vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä. JYY haluaa
näyttää esimerkkiä aktiivisesta kansalaisuudesta sekä yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta.

Miten:

Vuoden aikana projektia koordinoidaan Suomesta käsin ja seurataan aktiivisesti
sen etenemistä. Keväällä tehdään esite projektista liitettäväksi kirjeisiin uusille
opiskelijoille. Kevään aikana myös projektin tietoja päivitetään JYYn sivuille.

Vastuuhenkilöt:

Projektikoordinaattori, hallituksen kehitysyhteistyöasioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi:
Projektin alku Intiassa maaliskuussa
Projektiesite keväällä
Projektin tiedot JYYn sivuille keväällä

Kehitysyhteistyöpäivien järjestäminen
Miksi:

Kehitysyhteistyöpäivien tarkoituksena on nostaa esille kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, nostamaan opiskelijoiden tietoisuutta kehitysyhteistyöaiheista ja
vaikutusmahdollisuuksistaan kansainvälisen tasa-arvon kysymyksissä.

Miten:

Kehitysyhteistyöpäivien järjestämistä varten kootaan valiokunnasta työryhmä.
Kehitysyhteistyöpäivät järjestetään keväällä maaliskuussa ja niitä jatketaan
mahdollisesti syksyllä.

Vastuuhenkilöt:

Kehy-valiokunta, hallituksen kehitysyhteistyöasioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri (tänä vuonna ei omaa koordinaattoria)

Aikataulu:

Kehitysyhteistyöpäivät 16.-19.3.2010

Nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen loppuun saattaminen
Miksi:

JYY aloitti vuonna 2002 kehitysyhteistyöhankkeen Intiassa, Brahatpurin maaseudulla. Hankkeen rahoitus päättyi vuonna 2009 ja tänä vuonna saatetaan
hanke loppuun.

Miten:

Tehdään loppuarviointimatka Intiaan ja kirjoitetaan hankkeen loppuraportti Ulkoasiainministeriölle.

Vastuuhenkilöt:

Projektikoordinaattori Saara Perälä, hallituksen kehitysyhteistyöasioidenvastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri.

Aikataulu:

Loppuarviointimatka tammikuussa, raportti keväällä.
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Reilu yliopisto –kampanjan jatkaminen
Miksi:

Opiskelijoita pyritään kannustamaan vastuulliseen kuluttamiseen. JYY haluaa
vaikuttaa yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi Reilun yliopiston arvonimen. Reilun kaupan tunnettuutta halutaan edistää opiskelijoiden
keskuudessa.

Miten:

Yliopiston ja Sonaatin toimintaa pyritään ohjaamaan sellaiseksi, että sillä saavutettaisiin Reilun yliopiston arvonimi. Järjestetään Reilun kaupan tuotteiden maistajaisia sekä osallistutaan Reilun kaupan viikoille.

Vastuuhenkilöt:

Reilu yliopisto –hankekoordinaattori.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Uusien varainhankintamuotojen suunnittelu kehitysyhteistyömaksujen
lisäämiseksi
Miksi:

JYYn kehitysyhteistyöhanke rahoitetaan pääosin Ulkoasiainministeriön hanketuella. Tuen saamisen ehtona on, että vähintään 15 % hankkeen kuluista katetaan omarahoituksella.

Miten:

Alkuvuoden aikana suunnitellaan tapoja tuotteistaa projektia vapaaehtoisten kehy-maksujen lisäämiseksi eettisten verkkokauppojen esimerkkiä seuraten. Lisäksi kartoitetaan kirpputorien ja kehy-lounaiden sekä muiden varainhankintakeinojen mahdollisuuksia. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa lisätään esimerkiksi kehyn ja Stammtischin sekä kehyn ja kulttuurivaliokunnan yhteisten bileiden muodossa.

Vastuuhenkilöt:

Projektikoordinaattorit, hallituksen kehitysyhteistyöasioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteeri, kehy-valiokunnan puheenjohtaja.

Aikataulu:

Koko vuosi.

KULTTUURI
Rentukka ja Ilokivi
Ks. talous.

Jyrock 2010
Miksi:

Jyrock on laajalti tunnettu vaihtoehtomusiikkiin keskittyvä Suomen suurin sisäfestivaali. Festivaali tuo JYYlle tunnettuutta ja toimii todella suurena elävöittäjänä kulttuuripuolella koko Jyväskylässä.

Miten:

Projektisihteeri (Johannes Lintunen) on valtuutettu Jyrockin primus motoriksi.
Hallituksen kulttuurivastaava osallistuu tapahtuman järjestämiseen siinä määrin
kuin häntä tarvitaan. Muita järjestäjiä tulee runsaasti kulttuurivaliokunnan puolelta.

Vastuuhenkilöt:

Projektisihteeri, kulttuurisihteeri, kulttuurivaliokunta ja hallituksen kulttuurivastaava.
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Aikataulu:

Koko vuosi, mutta erityisesti kevät. Ennakkoklubit Rentukassa 26.2.2010 ja Lutakossa 20.3.2010. Festivaalin päivät 16.-17.4.2010.

Kampus kino
Miksi:

Kino esittää monipuolista elokuvatarjontaa opiskelijaystävälliseen hintaan. Kampus Kinoa pyöritetään JYYn kulttuusihteerin ja vapaaehtoisten voimin.

Miten:

Näytetään elokuvia ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan teemaviikkoja. Tarpeen mukaan koulutetaan myös uusia projektorinkäyttäjiä sekä aktivoidaan jo
kurssin käyneitä mukaan toimintaan.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri ja hallituksen kulttuurivastaava.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Kulttuurimatkat
Miksi:

Kulttuurimatkat tarjoavat JYYn jäsenille mahdollisuuksia katsastaa myös muiden kaupunkien kulttuuritarjontaa sekä vierailla maamme johtavissa näyttelyissä ja kulttuurikohteissa.

Miten:

Kulttuurivastaava tutkailee mahdollisia matkakohteita yhdessä kulttuurisihteerin
sekä muiden valiokuntien kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava ja kulttuurisihteeri.

Aikataulu:

Koko vuosi.

Kirpputorien kehittäminen
Miksi:

Kirpputorit ovat olleet pöytien menekin suhteen suosittuja. Kulttuurivaliokunta on
järjestänyt joka vuosi kirpputoreja.

Miten:

Pyritään parantamaan kirpputorien organisointia ja järjestämistä sekä ideoida
parannuksia kirpputoreille yhdessä kulttuuri- ja ympäristövaliokunnan kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuuri- ja ympäristövastaavat.

Aikataulu:

Koko vuosi

SYL:n tai muiden ylioppilaskuntien kanssa järjestettävä kulttuurikoulutus
Miksi:

Ideoidaan mahdollisuuksien mukaan SYL:n tapaamisissa tai sähköpostitse miten kukin yo-kunta tahoillaan parantaa ja monipuolistaa omaa kulttuuritarjontaansa.

Miten:

Kulttuurivastaava on yhteydessä joko face-to-face-tapaamisissa tai sähköisesti
muiden yo-kuntien kulttuuritoimijoihin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava.

Aikataulu:

Kartoitetaan mahdollisuuksia vuoden 2010 aikana SYL:n tai muiden ylioppilaskuntien kanssa järjestettävissä tapaamisissa.
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Koulutukset ja kurssit
Miksi:

JYYn kulttuurisektori tukee järjestöjen omatoimista tapahtumajärjestämistä järjestämällä tapahtumanjärjestämiskoulutusta. Lisäksi JYY järjestää koulutuksia
tukeakseen omaa toimintaansa. Tällaisia kursseja ja koulutuksia ovat: projektorinkäyttäjäkoulutus, järjestysmieskoulutus sekä DJ-kurssi.

Miten:

Kulttuurivastaava tarkkailee järjestökentän toiveita koulutusten suhteen. Vuodelle 2010 tullaan järjestämään joka tapauksessa kolmesta neljään kurssia.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava ja kulttuurisihteeri.

Aikataulu:

Pidetään 23.3. sekä syksyllä vielä tarkentamattomana ajankohtana.

JYYn valokuvien arkistointi
Miksi:

Edustajiston hyväksymän aloitteen toteuttamiseksi sekä JYYn perinteiden säilyttämiseksi pyritään järjestelemään JYYn valokuva-arkistot vuosien varrelta.

Miten:

Kulttuurivastaava selvittää yhdessä kulttuurisihteerin kanssa, miten valokuvien
arkistointi olisi mahdollisimman tehokkainta suorittaa. Mahdollisen työryhmän
perustamista voidaan harkita mikäli työ osoittautuu liikaa kulttuurivastaavaa
kuormittavaksi.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava ja kulttuurisihteeri.

Aikataulu:

Koko vuosi.

JYYn laulukirja
Miksi:

Tapahtumien yhteydessä laulettavat laulut vahvistavat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. JYYn lauluperinteen vakiinnuttamiseksi ja kirjaamiseksi tehdään vihdoin
laulukirja. Oma laulukirja voi myös osaltaan vahvistaa tai toimia virikkeenä erinäisten JYYn piirissä toimivien järjestöjen lauluperinteiden aloittamiselle. Laulukirjan kasaaminen aloitetaan vuonna 2010 ja mahdollisuuksien mukaan myös
saatetaan loppuun sen aikana.

Miten:

Kulttuurivastaava kerää JYYn sekä ainejärjestöjen perinteisiä lauluja, jotta laulukirja saataisiin hyvin alkuun.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava.

Aikataulu:

Koko vuosi.
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KAMPUS KUSTANNUS
Kampus kustannuksen strategian viimeistely
Miksi:

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 tarvitsemansa toimintaa ohjaavat suuntaviivat ja tavoitteet.

Miten:

Toimitusneuvosto valmistelee strategian loppuun.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen Kampus kustannus -vastaava.

Aikataulu:

Kevät 2010.

Toimitusneuvoston jäsenten roolijaon uudelleenjärjestäminen
Miksi:

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. Kampus kustannus toimii
myös opiskelijoille kustannustoiminnan harjoittelupaikkana.

Miten:

Toimitusneuvosto jakaa keskenään selkeät vastuualueet: markkinointi-, tiedotus- ja verkkovastaavat.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen Kampus kustannus -vastaava.

Aikataulu:

Toimitusneuvosto jakoi tehtävät järjestäytymiskokouksessaan 25.1. neuvoston
kesken.

YMPÄRISTÖ
Seminaarinmäen suojelutyöryhmän toimintaan osallistuminen
Miksi:

Seminaarinmäen suojelutyöryhmä valvoo mm. seminaarinmäen viheralueiden
ja ulkotilojen käyttöä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan työryhmän toimintaan ja vaikutetaan esimerkiksi pyöräparkkeerauksen järjestelyihin. Edistetään
toimintaa jätteettömän kampuksen ja autottoman seminaarinmäen
suuntaan.

Miten:

Tehdään yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan suoraan työryhmän toimintaan. Ylioppilaskunta laatii aloitteellisesti omat ehdotuksensa esimerkiksi pyöräparkkeerauksen järjestelyistä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava, suojelutyöryhmän mahdollinen opiskelijajäsen.

Aikataulu:

Seminaarinmäen uusi suojelutyöryhmä nimetään alkuvuodesta ja se toimii koko
vuoden.

23/27

JYY 2010

Järjestetään JYYn ympäristökoulutus ainejärjestöille
Miksi:

Ainejärjestöt ja muut ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt ovat merkittäviä
ympäristötoimijoita, ja jakamalla käytänteitä ja tietoa voidaan merkittävästi vaikuttaa erilaisten tapahtumien ympäristökuormaan.

Miten:

Kerätään parhaat vinkit ja käytännöt. Jaetaan ja keskustellaan niistä ainejärjestöjen koulutuspäivässä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava ja ympäristövaliokunta.

Aikataulu:

Koulutuspäivä 23.3.2010 yhdessä muiden sektorien kanssa.

Tiedotuskampanja ylioppilaskunnan ja yliopiston kierrätys- ja energiasäästömahdollisuuksista vuoden 2010 aikana
Miksi:

Ylioppilaskunta (varsinkin ylioppilaskylä) ja yliopisto ovat merkittäviä ympäristötoimijoita. Vaikuttamalla ylioppilaskylässä tai yliopiston suuntaan voidaan saada
aikaan erittäin merkittäviä säästöjä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.

Miten:

Energiansäästöllä voidaan hillitä vuokrien nousua ja profiloida ylioppilaskylää
ympäristöystävällisenä asuinpaikkana. Vuokrien nousu KELAn vuokrakaton
saattaa heikentää ylioppilaskylän kilpailukykyä asuinpaikkana. Pyritään taittamaan vuokrien nousu tehokkaalla energiansäästöllä. Toteutetaan valtion standardoima energiakatselmus hukkakohteiden löytämiseksi ja aloitetaan korjaustoimenpiteet. Vaikutetaan yliopistoon tietokoneiden sammuttamiseksi öisin, kierrätysmahdollisuuksien parantamiseksi (esimerkiksi käsipyyhkeiden ja biojätteen kierrätys) ja pyritään herättämään keskustelua energiankulutuksesta yliopiston kiinteistöissä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, asukasneuvoston ympäristövastaava, asukastoimiston henkilökunta ja JYY-palvelut.

Aikataulu:

Aloitetaan toimenpiteet ylioppilaskylän osalta kevään aikana. Vaikuttamistyö yliopiston suuntaan kevään aikana. Ilokiven osalta kts. Green Office.

Järjestetään JYYn ympäristöpäiviä vuoden 2010 aikana
Miksi:

JYY on perinteisesti järjestänyt ympäristöviikon jolle on palkattu oma projektisihteeri. Tänä vuonna on tarkoitus yrittää järjestää ympäristöviikon sijaan joukko
ympäristöpäiviä tiiviillä sisällöllä.

Miten:

Ympäristövaliokunta pyrkii järjestämään kaksi ympäristöaiheista teemapäivää
keväällä ja kaksi syksyllä. Mahdollisia teemoja on pohdittu ympäristövaliokunnan kokouksessa ja kevään teemoista päätetään valiokunnan kokouksessa helmikuussa.

Vastuuhenkilöt:

Ympäristövaliokunta, hallituksen ympäristövastaava.

Aikataulu:

Kevään ympäristöpäivät maaliskuussa ja toukokuussa. Syksyn ajankohdat päätetään valiokunnassa myöhemmin.
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Osallistutaan SYL:n ja muiden tahojen tarjoamaan ympäristösektorin
koulutukseen
Miksi:

Suomen ylioppilaskuntien liitto ja muut tahot tarjoavat laadukasta ympäristösektorin koulutusta. Ympäristöasioiden koulutus on oleellista myös ylioppilaskylään
rakennettavien uusien talojen ja energiansäästön suhteen.

Miten:

Osallistutaan koulutuksiin aina tilaisuuksien tullen muihin ympäristöaiheisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi Keski-Suomen energiapäiville ja SYL:n mahdollisesti järjestämiin tapaamisiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava, rakennustoimikunnan jäsenet.

Aikataulu:

Koko vuoden. Keski-Suomen energiapäivät 28.1.2010.

Järjestetään JYYn alaisuudessa toimiville ainejärjestöille ympäristökilpailu
Miksi:

Ylioppilaskunta järjestää kerran vuodessa ainejärjestöille ympäristökilpailun.

Miten:

Järjestetään ympäristökilpailu aiempien vuosien tapaan, ja palkitaan voittaja
sekä kunniamaininnan ansainneet järjestöt. Annetaan järjestökohtaisesti palautetta ja ideoita ympäristöasioiden kehittämiseksi.

Vastuuhenkilöt:

Ympäristövaliokunta ja hallituksen ympäristövastaava.

Aikataulu:

Vuoden 2010 kilpailu alkoi 1.11.2009 ja se päättyy 31.10.2010.

Tiivistetään yhteistyötä muiden valiokuntien ja luomuruokapiirin kanssa
Miksi:

Ympäristöasiat ovat läpileikkaavat teema kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa. Pyritään viemään ympäristönäkökulmaa enenevässä määrin myös valiokuntiin.

Miten:

Pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden valiokuntien kanssa ja pyritään eroon mm. kertakäyttöastioiden käytöstä JYY:n omassa toiminnassa. Tätä
tavoitetta varten selvitetään astianpesukoneiden hankkimisen mahdollisuudet
Ilokiveen, Opinkivelle ja Lillukkaan. Hallitusvastaava osallistuu luomuruokapiirin
kokouksiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava ja ympäristövaliokunta

Aikataulu:

Koko vuosi. Hankintaselvitykset alkuvuodesta.

Toteutetaan Green Officen tavoitteet ilman sertifikaattia
Miksi:

Edustajistoryhmä on tehnyt aloitteen Green Office -tavoitteiden käyttöön ottamisesta ylioppilaskunnan toiminnassa.

Miten:

WWF:n Green Office-merkin tavoitteet ovat varsin vaatimattomia ja neuvot
yleisluontoisia. Pyritään löytämään tehokkaammat kriteerit ympäristöystävälliselle toimistolle. Ohjeistetaan ja motivoidaan henkilökuntaa tavoitteisiin osallistumiseen ja ryhdytään muihin toimenpiteisiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava, JYYn kaikkien sektorien toimijat sekä työntekijät.
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Aikataulu:

Koko vuoden. Pyritään määrittämään lopulliset tavoitteet ja aloittamaan toimenpiteet huhtikuuhun mennessä.

VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmä tiedottaminen ja sen kehittäminen
Miksi:

Viestintä on tehokkainta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja kohdennettu
oikeille henkilöille/ryhmille.

Miten:

Hallituksen sektorivastaavat ja sihteerit viimeistelevät viime vuodelta kesken
jääneet sektorikohtaiset sidosryhmäkartat. Niiden pohjalta lähdetään kehittämään tarkemmin kohdennettua tiedottamista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen viestintävastaava ja tiedostussihteeri, karttojen viimeistelyssä hallituksen sektorivastaavat.

Aikataulu:

Koko vuosi, sidosryhmäkarttojen viimeistely erityisesti loppukeväästä.

JYYn jäsenkalenteri
Miksi:

Perinteinen kalenteri on toiminut yhtenä näkyvänä jäsenpalveluna, joten se tehdään tänäkin vuonna.

Miten:

Hallitusvastaava kokoaa yhdessä tiedostussihteerin kanssa tarvittavat materiaalit ja toimittaa ne RC-kustannukselle, joka painaa kalenterin. Kalenteri jaetaan
opiskelijoille syksyllä tarrojen jaon yhteydessä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen viestintävastaava ja tiedostussihteeri

Aikataulu:

Lopullinen aikataulu suunnitellaan huhtikuussa 2010, tiedot kerätään toukokuussa 2010 ja kalenteri taitetaan kesä-heinäkuussa 2010.

Päivitetään JYYn graafinen ohjeisto
Miksi:

Halutaan varmistaa JYY:n visuaalisen ilmeen ja viestinnän yhtenäisyys ja laatu,
joka tukee haluttuja mielikuvia. Nykyisin käytössä on useita erilaisia käytänteitä
ja toimintamalleja, jotka tulisi yhtenäistää.

Miten:

Käydään läpi vuoden 2007 graafinen ohjeisto ja päivitetään se tarvittavin osin ja
tiedotetaan muutoksista kattavasti koko ylioppilaskunnan henkilöstölle, jotta yhtenäiset mallit siirtyvät käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen viestintävastaava ja tiedotussihteeri

Aikataulu:

Kevät 2010

Toteutetaan JYYn jäsenkysely
Miksi:

Selvitetään jäsenistön mielipiteitä ylioppilaskunnasta, sen tunnettuudesta ja roolista yliopistoyhteisössä ja samalla selvitetään syitä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen edustajistovaaleissa. Selvityksen kautta voidaan panostaa enemmän
JYYn tunnettuuden lisäämiseen.

Miten:

Valmistellaan ja toteutetaan kysely jäsenistölle Korpissa ja mietitään parannustoimenpiteitä saatujen vastausten pohjalta.
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Vastuuhenkilöt:

Hallituksen viestintävastaava, tiedostussihteeri sekä hallituksen kv-vastaava ja
kv-sihteeri, jotka auttavat erityisesti kyselyn englanninkielisen toteutuksen miettimisessä.

Aikataulu:

Kyselyn valmistelu alkukevät 2010, kyselyn toteutus maalis-huhtikuu 2010, tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteet loppukevät-syksy 2010.

LEHTI
Jylkkärin 50-vuotisjuhlien järjestäminen
Miksi:

Järjestetään ylioppilaslehdelle 50-vuotisjuhlat juhlavuoden kunniaksi.

Miten:

Päätoimittaja on tehnyt jo juhlien suunnittelutyötä ja juhlat tulevat alustavien
suunnitelmien mukaan koostumaan paneelikeskustelusta tai seminaarista sekä
cocktail-tilaisuudesta Ilokiven alakerrassa.

Vastuuhenkilöt:

Juhlatiimi, johon sisältyy kokonaisuudessaan myös Jylkkärin johtokunta.

Aikataulu:

Kevät 2010, juhlapäivä on 28.4.2010.
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