1JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011
2
3ERITYISASIAT (91)
4
5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI
6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin
7on vaikutettava ennen vaaleja, jotta eduskuntaan valittavat kansanedustajat ovat selvillä
8opiskelijoiden elämään vaikuttavista erityisasioista. Toimitaan tässä yhteistyössä SYL:n kanssa, ja
9ajetaan myös paikallisesti SYL:n (ja SAMOK:n) hallitusohjelmatavoitteita seuraavalle vaalikaudelle
10yhteistyössä JAMKOn kanssa. Järjestetään esimerkiksi vaalipaneeli ja/tai muu vastaava
11toiminnallinen tempaus ennen vaaleja, johon kutsutaan alueen eduskuntavaaliehdokkaita.
12Tavoitteena on paitsi vaikuttaa ehdokkaisiin, myös tiedottaa opiskelijoiden vaaliteemoista.
13Kuormittavuus 20
14
15Valmistaudutaan Jyväskylän yliopiston rehtorin vaihtumiseen kesäkuussa 2012 - UUSI
16Jyväskylän yliopiston uuden rehtorin valinta tulee ajankohtaiseksi 2011–2012 vuoden vaihteen
17tienoilla. Uusi rehtori työskennellee rinnakkain istuvan rehtorin Aino Sallisen kanssa hänen
18eläköitymiseensä eli vuoden 2012 kesäkuun loppuun asti. Tavoitteena on tuoda esille
19ylioppilaskunnan toiveita rehtorin valintaan liittyen sekä toimia aktiivisesti yhteistyössä muiden
20yliopistoyhteisön ryhmien kanssa, jotta varmistetaan valintaprosessin avoimuus sekä ajantasainen
21tiedonkulku yliopiston sisällä.
22Kuormittavuus 10
23
24Valmistautuminen vuoden 2011 edustajistovaaleihin - UUSI
25Jatketaan keskusvaalilautakunnan vuonna 2010 aloitettua työskentelyä vaaleihin liittyvien
26epäkohtien selventämiseksi, ja tehdään kattava selvitys mahdollisuudesta sähköisen äänestämisen
27käyttöönottoon vuoden 2013 vaaleissa. Lisäksi huomioitava, miten uudistettu puoluerahoituslaki
28vaikuttaa edustajistoryhmien taloudelliseen tukemiseen.
29Kuormittavuus 5
31Vapaaehtoistyön teemavuosi 2011 – UUSI
32Kannustetaan opiskelijoita vapaaehtoistoimintaan ja aktiivisuuteen tarjoamalla erilaisia
33toimintavaihtoehtoja vuoden aikana.
34Kuormittavuus 3
35
36Ylioppilaskunnan hiljaisen tiedon siirtäminen tuleville toimijoille - UUSI
37Toimijoiden vuosittaisen vaihtumisen takia tietoa saattaa jäädä siirtymättä toimijoilta toisille.
38Kaikkien asioiden uudelleenopettelu vuosittain on hallitusvastaavalle raskas prosessi, jos hän ei saa
39siihen riittävästi informaatiota aiemmista käytänteistä. Tavoitteena on, että hallituksen jäsenet
40ottavat vastuun tiedon välittämisestä seuraajilleen kirjoittamalla muun muassa kattavan
41sektoritestamentin ja dokumentoimalla prosessien kulkuja selkeämmiksi. Lisäksi hallitus raportoi
42toiminnastaan sekä toimintasuunnitelmakirjausten edistymisestä kuukausittain edustajistolle, jotta
43myös edustajiston jäsenten on helpompi seurata hallituksen toimintaa. Kuormitus jakautuu koko
44hallitukselle ja kaikille sektoreille.
45Kuormittavuus 15
47Sektorien englanninkielisen toiminnan parantaminen - UUSI
48Kv-vaihto- ja tutkinto-opiskelijat eivät tällä hetkellä osallistu kovin laajasti JYYn toimintasektoreille
49poislukien kv-valiokunnan toimintaan. Tavoitteena on selvittää, miten he pääsisivät paremmin
50mukaan JYYn toimintaan. Jokaisella sektorilla mietitäänkin, mitkä asiat vaativat kehittämistä kv51opiskelijan näkökulmasta.
52Kuormittavuus 8
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53
55JYYn verkkosivujen sisällön kehittäminen - UUSI
56Jokaisen sektorin omat osiot JYYn verkkosivuilla vaativat päivittämistä. Parannetaan verkkosivujen
57käytettävyyttä ja tunnettavuutta. Pyritään kehittämään JYYn verkkosivujen hyödyllisyyttä
58kokonaisvaltaisena viestintäkanavana.
59Kuormittavuus 20
60
61Student Life-projektiin osallistuminen ja sen jatkotyöstö
62Student Life-projekti aloitettiin vuoden 2010 alussa, ja JYY on mukana yliopiston Student Life
63-työryhmissä, joiden tarkoituksena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. JYY
64tekee aktiivista työtä työryhmissä ja ajaa painokkaasti muun muassa opintopsykologia sekä
65ohjauksen parantamista. Vaaditaan selkeitä, konkreettisia toimenpiteitä, jotta opiskelukykyä
66parantavat asiat alkavat realisoitua, eikä projekti jää vain korulauseiksi yliopiston
67strategiapapereihin. Lisäksi JYY pyrkii toimimaan aktiivisemmin yhteistyössä kaupunkiin päin, jotta
68myös kaupungille saadaan painetta konkreettisten toimien toteutumiseen. (Kuormittavuus pää-,
69kunta-, kopo- & soposektoreilla!)
70Kuormittavuus 10
71
72
73TALOUS (44)
74
75Pitkän aikavälin taloussuunnitelma - UUSI
76Talousvastaava ja -päällikkö kehittävät nykyistä pitkän aikavälin taloussuunnitelmaa, joka on
77voimassa vuoteen 2017 ja tekee siihen tarvittavat päivitykset. Taloussuunnittelussa kiinnitetään
78huomiota tulevaisuuden investointeihin, kuten Ilokiven remonttiin.
79Kuormittavuus 10
80
81JYYn eettinen ohjeistus - UUSI
82Laaditaan kattava JYYn eettinen ohjeistus, joka korvaa JYYn olemassa olevista dokumenteista
83sijoitustoiminnan eettisen ohjeiston ja JYYn ympäristöohjelman. Ympäristövastaava ja
84ympäristövaliokunta sekä kehitysyhteistyövastaava ja kehyvaliokunta osallistuvat
85hankintaohjeistuksen laatimiseen ja vastaavat omia sektoreitaan koskevien osioiden valmistelusta.
86Kuormittavuus 6
87
88Lyyran ja opiskelija-alennusten kehittäminen
89Pidetään yhteyttä muihin Lyyraa käyttäviin ylioppilaskuntiin ja pyritään kehittämään Lyyraa.
90Kartoitetaan Lyyran käyttömahdollisuuksia myös yliopiston ja Sonaatin kanssa. Pohditaan
91mahdollisuuksia kehittää opiskelija-alennuksia eri yhteistyötahojen kanssa.
92Kuormittavuus 3
93
94Yritys- ja järjestöyhteistyö
95Kehitetään ylioppilaskunnan yhteistyösuhteita paikallisiin yrityksiin ja järjestöihin kaikilla sektoreilla.
96Yhteistyö voi olla esimerkiksi näkyvyyttä ylioppilaskunnan julkaisuissa ja tapahtumissa.
97Pyrkimyksenä on luoda mahdollisimman pitkiä ja molemminpuolista hyötyä tuottavia
98yhteistyömuotoja, joissa voisi esimerkiksi paremmin hyödyntää opiskelijoiden osaamista.
99Kuormittavuus 15
101Järjestöjen talousvastaavien vertaistukiverkosto
102Ylläpidetään talousvastaavien sähköpostilistaa ja pohditaan yhdessä järjestöjen talousvastaavien
103kanssa mahdollisia uusia vertaistuen mahdollisuuksia. Järjestöjen talousvastaavia voidaan tukea
104esimerkiksi järjestämällä talouskoulutus.
105Kuormittavuus 5
106
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107Ilokiven tulevaisuus
108Varaudutaan ylioppilastalon remonttiin sekä pohditaan remontin jälkeistä tulevaisuutta. Ollaan
109aktiivisesti yhteydessä Suomen Yliopistokiinteistöihin ja Sonaattiin, jotta Ilokiven ja Lozzin remontit
110eivät ole samaan aikaan.
111Kuormittavuus 5
112
113
114KORKEAKOULUPOLITIIKKA JA TUTORTOIMINTA (76)
115
116Edistetään koko lukuvuoden tehokkaampaa hyödyntämistä opinnoissa - UUSI
117Lukukausien alut ja loput ovat usein heikosti hyödynnettyjä yliopiston koulutuksen järjestämisessä,
118ja tämä on huomattu myös yliopiston johdossa. Erityisesti kevätlukukauden kurssit päättyvät
119monesti paljon ennen kesäkauden alkua. Myöskään yksittäisen opetusviikon aikana kaikki päivät
120eivät aina ole hyödynnetty tasaisesti. Lukuvuosien aikana on siten paljon potentiaalisia
121opetuspäiviä, jotka jäävät hyödyntämättä.
122
123Lisäksi yliopiston kesäopetus on varsin heikoilla kantimilla. Taloudellisesti tiukkana aikana monet
124opiskelijat viettävät kesän kesätöiden sijaan opintojen parissa, joten tutkintoa pitäisi voida edistää
125myös silloin. Tiedekuntien tulisikin entistä enemmän panostaa kesällä opiskeltavien kurssien
126määrään ja laatuun, kuitenkin niin, ettei esimerkiksi pakollisia kursseja järjestetä vain kesän
127aikana.
128Ylioppilaskunnan on myös vaikutettava siihen, että tiedekunnat pitäisivät yhteneväiset
129perioditauot.
130Kuormittavuus 5
131
132Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen - UUSI
133Yliopistolla on viime aikoina tullut esiin useampia projekteja, joissa tarkoituksena on kehittää
134olemassa oleviin tiloihin uudenlaisia oppimisympäristöjä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa Aallon
135lukusali, Parviaisen talo ja liikunnan rakennuksen kirjasto. JYY antaa yliopistolle ideoita ja
136rohkaisua kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä vastaamaan mahdollisimman hyvin
137opiskelijoiden ja nykypäivän opetuksen tarpeita. Vaikutetaan oppimisympäristöjen kehittämiseen
138myös Student Life -työryhmissä.
139Kuormittavuus 3
140
141Uusien opiskelijoiden sisäänoton supistamiseen vaikuttaminen - UUSI
142Yliopisto sitoutui strategiassaan supistamaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa 10 prosenttia
143vuosikymmenen puoleen väliin mennessä mm. tiedekunnan yhteisten kandidaatinohjelmien kautta.
144Pyritään saamaan opiskelijoiden kannalta järkevästi toteutetut supistukset sisäänottoihin
145huomioiden työllisyystilanne eri aloilla sekä seurataan opettaja-opiskelija suhdeluvun paranemista.
146JYY vaikuttaa tämän tavoitteen mukaisiin toimenpiteisiin muun muassa hallinnon
147opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen kautta.
148Kuormittavuus 2
149
150Tutkintosäännön jalkauttamisen seuraaminen - UUSI
151Yliopiston uusi tutkintosääntö astui voimaan kesän 2010 aikana. Sääntö toi mukanaan monia
152pienempiä ja suurempia muutoksia yksiköiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden toimintaan.
153Tavoitteena on seurata säännön jalkautumista kaikissa tiedekunnissa ja laitoksissa sekä edistää
154opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisten säädösten toteutumista yhdessä hallinnon
155opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen kanssa.
156Kuormittavuus 2
157
158Opiskelijoiden ohjauspalveluiden tilanteen selvittäminen - UUSI
159Selvitetään kokonaisvaltaisesti opintojen edistymiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen liittyvien
160palveluiden tila yliopistossamme verraten yliopiston eri yksiköitä. Selvityksessä huomioidaan
161tutorointi, tukihenkilökunnan määrä, orientaatio ja oppimistaitokurssit. Tilanteeseen pyritään
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162vaikuttamaan hallinnon opiskelijaedustajien kautta tai muita opiskelijaresursseja hyödyntäen.
163Kuormittavuus 8
164
166Tutoroppaan laatiminen - UUSI
167JYY on jo pitkään järjestänyt yliopiston uusien opiskelijoiden pienryhmäohjaajien koulutuksen,
168mutta varsinaista tutoropasta ei ole ollut käytössä. Monilla muilla tutorkoulutusta järjestävillä
169tahoilla on hyviä esimerkkejä oppaan hyödyntämisestä koulutuksen tukena. Tavoitteena on
170kirjoittaa JYYlle oma tutoropas, joka jaetaan vuosittain tutorkoulutukseen osallistuville.
171Kuormittavuus 10
172
173Opiskelijoiden työelämävalmiuksiin panostaminen - UUSI
174Korkeakoulutettujen työttömyys on edelleen korkeammalla tasolla, kuin se on koskaan aiemmin
175ollut. Lisäksi monet poliittiset toimijat ovat pitäneet yllä tavoitetta pidentää työuria nimenomaan
176työuran alkupäästä, jolloin opiskelijoiden tulisi voida valmistua yliopistoista entistä nopeammalla
177tahdilla. Tänä aikana yliopiston on yhteistyössä muiden tahojen kanssa panostettava opiskelijoiden
178työllistymisen edistämiseen mahdollisimman paljon. JYYn tulee vaikuttaa siihen, että opintoaikojen
179lyhentäminen ei tapahdu ainoastaan pakkokeinoilla vaan edistämällä opintojen ja ohjauksen
180laatua.
181Kuormittavuus 5
182
183Sähköisten opiskelumateriaalien saatavuuden parantaminen - UUSI
184Opintojen käytännön järjestelyä hankaloittaa usein se, että opiskelija on hyvin sidottu kirjaston
185aukioloaikoihin ja kurssikirjojen saatavuuteen. Sähköisesti vuorokauden ympäri saatavilla olevat
186opiskelumateriaalit voivat helpottaa opiskelua erityisesti hyvin suosittujen kurssien kohdalla.
187Keskustellaan yliopiston koulutusjohtajan sekä kirjaston johtokunnan kanssa asiasta sekä jatketaan
188kartoitusta erilaisista sähköisten opiskelumateriaalien vaihtoehdoista.
189Kuormittavuus 3
190
191Opintosuoritukset luottamustehtävistä - UUSI
192Opiskelijat voivat saada opintopisteitä toimimalla muun muassa ainejärjestöissä,
193ylioppilaskunnassa tai hallinnon opiskelijaedustajana vain osassa yliopistomme tiedekunnista.
194Osana tavoitetta kasvattaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen, kaikkien opiskelijoiden tulisi
195voida saada opintopisteitä luottamustehtävien suorittamisesta. Pyritään ratkaisemaan opiskelijoita
196epäarvoinen tilanne, jossa osa tiedekuntia myöntää luottamustehtävistä opintopisteitä, kun taas
197osa ei.
198Kuormittavuus 2
199
200Opiskelijoiden joustavien opinto-oikeuksien tilanteen kartoittaminen - UUSI
201Opiskelijoille lupailtiin joustavia opinto-oikeuksia yliopistoallianssin kautta, jotka eivät toteutuneet.
202Nyt olisi tarvetta kartoittaa mitä joustavia opintomahdollisuuksia opiskelijoilla on ja vaikuttaa
203näiden kehittämiseen (verkko-opetus). Vaikutetaan avoimemman tiedotuksen puolesta.
204Kuormittavuus 5
205
206Yliopistotasoisen kurssipalautejärjestelmän kehittäminen - UUSI
207Vaikutetaan siihen, että yliopistolle kehitettäisiin yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Tätä kautta
208kursseista voidaan saada vertailukelpoista tietoa, jolla opetusta voidaan kehittää sekä laatua
209parantaa. Lisäksi opiskelijat voivat helpommin suoriutua velvollisuudestaan antaa kursseista
210palautetta. Vaikutetaan asiaan THK:n johtokunnan opiskelijajäsenten kanssa.
211Kuormittavuus 2
212
213EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksukokeilun seuraaminen
214Uusi yliopistolaki mahdollisti lukukausimaksujen perimisen Euroopan talousalueen ulkopuolelta
215tulevilta opiskelijoilta. Näillä näkymin tulevan hallituskauden aikana viedään läpi ensimmäisiä
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216sisäänottoja, joissa maksuja peritään. Tilannetta onkin syytä seurata tarkasti yhdessä kv-sektorin
217kanssa, ja erityisesti tulee valvoa lukukausimaksujen edellytyksenä olevan stipendijärjestelmän
218kehittämistä.
219Kuormittavuus 2
221Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus ja yhteydenpito
222Hallinnon opiskelijaedustajat ovat opiskelijoiden edunvalvonnan etulinjassa. JYY järjestää
223hallopedeille koulutusta ja mahdollisuuksia vertaistukeen. Vuoden aikana järjestetään kaksi
224koulutustilaisuutta, joista ensimmäinen kevätlukukaudella ja toinen syksyllä. Lisäksi yhteydenpitoa
225korkeakoulupoliittisen sektorin ja opiskelijaedustajien välillä pyritään tiivistämään.
226Kuormittavuus 6
227
228Ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien koulutus
229Ainejärjestön opinto- tai koulutuspoliittiset vastaavat ovat keskeisessä asemassa laitostason
230opiskelijoiden edunvalvonnassa. JYY tukee ja kouluttaa kopovastaavia molempina lukukausina sekä
231antaa verkostoitumismahdollisuuksia erityisesti opinto- ja tiedevaliokunnan kautta.
232Koulutustilaisuuksia järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kappaletta.
233Kuormittavuus 6
234
235Tutorvisio2-työryhmän työn jalkauttaminen
236Tutorvisio2-työryhmä sai vuoden 2010 aikana työnsä valmiiksi. Työryhmä esitti uusia toimenpiteitä
237ylioppilaskunnan järjestämän pienryhmäohjaajakoulutuksen kehittämiseksi. Nyt nämä ehdotukset
238on pyrittävä viemään käytäntöön. Tehdään tutoroinnissa tiivistä yhteistyötä soposektorin kanssa.
239Kuormittavuus 5
240
241eTentin käyttöönoton vauhdittaminen
242Sähköiset eTentit ovat lisääntyneet kampuksella hyvän lobbaustyön ansiosta. Useilla laitoksilla
243toiminta on vielä pientä. Vaikutetaan tietohallintokeskukseen ja opettajiin tenttien lisäämiseksi
244niissä laitoksissa, joissa eTenttejä ei vielä ole mahdollista suorittaa. Lisäksi parannetaan
245opiskelijoiden tietoisuutta sähköisen tenttimisen mahdollisuuksista.
246Kuormittavuus 4
247
248Valitusviikot
249Perinteeksi muodostuneet valitusviikot järjestetään keväällä tarkoituksena kerätä opiskelijoilta
250kehitysideoita ja nostaa esille ongelmia, jotka liittyvät yliopiston, ylioppilaskunnan tai muiden
251opiskelijoita lähellä olevien palveluiden toimintaan. Viikon palautteista kerätyllä koosteella saadaan
252annettua suoraa palautetta ja kritiikkiä kehittämistä kaipaaville tahoille.
253Kuormittavuus 2
254
255Maksuttoman koulutuksen päivä
256Maksuttoman koulutuksen päivä järjestetään vuosittain loppuvuodesta yhdessä kv-sektorin kanssa
257ja yhteistyössä SYLn ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Tapahtumalla on tarkoitus nostaa esille
258maksullisen koulutuksen tuomia ongelmia ja lisätä tietoisuutta maksuttoman koulutuksen
259tärkeydestä.
260Kuormittavuus:2
261
262Hyvä opettaja -palkinto
263Hyvä opettaja -kilpailu järjestetään vuodenvaihteen molemmin puolin. Kilpailulla on vuosittain
264vaihtuva teema, jonka opinto- ja tievaliokunta päättää. Palkintoraha on saatu Yliopistosäätiöltä, ja
265itse palkinto on jaettu yliopiston vuosijuhlien yhteydessä maaliskuussa.
266Kuormittavuus 2
267
268Selvitys tutor-toiminnan aloittamisesta kaikille maisteriopiskelijoille
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269Maisterivaiheeseen saapuvilla opiskelijoilla suurimmalla osalla ei ole omia tutoreita. Selvitetään
270mahdollisuutta aloittaa tutor-toiminta kaikille maisterivaiheen opiskelijoille yliopiston kanssa.
271Tavoitteena resurssien lisäys tutor-rekrytointiin ja koulutukseen.
272Kuormittavuus 2
273
275SOSIAALIPOLITIIKKA (68)
276
277Asumispoliittinen linjapaperi - UUSI
278JYY:ssa ei ole käytössä asumispoliittista linjapaperia. Asumispoliittinen linjapaperi toimisi
279ohjeistuksena asumispoliittisessa vaikuttamistyössä muun muassa Keski-Suomen Opiskelija280asuntosäätiön suuntaan. Linjapaperissa linjattaisiin esimerkiksi asuntojen laadusta, sijainnista ja
281määrästä. Linjapaperin pohjalta ylioppilaskunnan voi kouluttaa säätiöissä toimivia opiskelijoita
282tehtäväänsä ja lisätä siten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia säätiöissä.
283Kuormittavuus 8
284
285Häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittäminen - UUSI
286Ylioppilaskunnassa toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat opiskelijoiden apuna
287kaikenlaisissa häirintä-, kiusaamis-, ja syrjintätilanteissa. Häirintäyhdyshenkilötoimintaa pyritään
288kehittämään niin, että opiskelijoiden kynnys ottaa yhteyttä madaltuisi. JYYn internetsivujen
289häirintäyhdyshenkilötoimintaa esittelevää sivua laajennetaan ja häirintäyhdyshenkilötoiminnasta
290tehdään pieni opas.
291Kuormittavuus 6
292
293Opiskelijan toimeentuloa pohtivan linjapaperin laatiminen - UUSI
294JYY:llä ei ole käytössä sosiaalipoliittista linjapaperia opiskelijoiden toimeentulon kehittämisestä.
295Jotta opiskelijat voivat olla ennakoida ja vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoiden toimeentulon
296kehittämiseen, on opiskelijajärjestöjen pystyttävä esittämään oma näkemyksensä suunnasta, johon
297toimeentuloa tulisi kehittää. Muodostetaan työryhmä pohtimaan ja linjaamaan toimeentuloon
298liittyviä kysymyksiä.
299Kuormittavuus 3
300
301Selvitys opiskelijoiden toimeentulosta Jyväskylässä - UUSI
302JYY tarvitsee ajantasaista tutkimustietoa opiskelijoiden toimeentulosta Jyväskylässä. Selvitys
303toimeentulon nykytilasta pohjustaa JYYn toimeentulo- ja asumispoliittisten linjapaperien laatimista
304ja tukee ylioppilaskunnan osallistumista Student Life -projektiin. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
305HYY teetti vastaavanlaisen selvityksen vuonna 2009 (HYY & Otus rs, 2009). JYYn selvityksessä
306voitaisiin painottaa mm. opiskelijoiden sivutoimisen työnteon sekä asumisolojen erityispiirteitä
307Jyväskylässä. Selvitetään eri mahdollisuuksia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuten tilaustyötä
308Otus rs:ltä, tarjouskilpailua ja freelance- tai opiskelijatyötä.
309Kuormittavuus 5
310
311Tutoroppaan laatiminen - UUSI
312Ks. Korkeakoulupolitiikka
313Kuormittavuus 5
314
315YTHS (jatkuva) ja mahdollinen YTHS-malli -pilotti (UUSI)
316Osallistutaan aktiivisesti YTHS:n valtuuskunnan, Jyväskylän toimipisteen johtokunnan ja Jyväskylän
317YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmän toimintaan sekä YTHS:n tulevaisuudesta käytävään
318keskusteluun. Ajankohtaisena aiheena on pilotointi ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymisestä
319YTHS:n palvelujen piiriin. Jyväskylän YTHS muuttaa kesän 2011 aikana uusiin tiloihin kaupungin
320keskustaan. Ylioppilaskunta seuraa uusien tilojen toimivuutta sekä
321ammattikorkeakouluopiskelijoiden mahdollisen pilottihankeen toteutumista.
322Kuormittavuus 7
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323
324Hymyviikko
325Järjestetään Hymyviikko, jonka tarkoituksena on kerätä positiivista palautetta liittyen yliopiston tai
326ylioppilaskunnan tai muun yliopistoyhteisöön kuuluvan toimintaan. Tarkoituksena on tunnistaa
327toimenpiteitä, joissa on onnistuttu ja kannustaa toimimaan paremmin.
328Kuormittavuus 4
329
330Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-suunnitelman päivittäminen ja koulutukset
331JYYllä on oma edustajiston hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmaa
332päivitetään kahden vuoden välein, aina istuvan edustajiston viimeisen vuoden aikana. Suunnitelma
333on päivitettävä vuonna 2011. Suunnitelmaan sitoutumiseksi järjestetään myös koulutuksia
334edustajistolle sekä ainejärjestöjen toimijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä
335suunnitelman toteuttamisesta edustajiston ja ainejärjestöjen toiminnassa.
336Kuormittavuus 6
338Opintotuen uudistamisen seuraaminen
339Sektorin vastaavat ja sihteeri osallistuvat keskusteluun opintotuen uudistamisesta SYL:n ja muiden
340ylioppilaskuntien kanssa. Seurataan opintotuen uudistamisen loppuunviemistä. Osallistutaan
341keskusteluihin opintotuesta yhtenä perusturvan kehittämisen osa-alueena.
342Kuormittavuus 8
343
344Hyvinvointiviikko
345Järjestetään perinteinen hyvinvointiviikko yhteistyössä YTHS:n terveystyöryhmän ja JYY:n
346liikuntasektorin kanssa.
347Kuormittavuus 8
348
349Verenluovutustilaisuus
350Järjestetään ainakin kerran vuodessa kampusalueella verenluovutustilaisuus yhteistyössä Suomen
351Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa.
352Kuormittavuus 5
353
354Opiskelijan hyvinvointia edistävät tukipalvelut
355Pyritään edistämään SYL:n KYKY-hankkeessa esille tulleiden hyvien käytäntöjen ja opiskelijoita
356tukevien rakenteiden käyttöönottoa. Pidetään edelleen yllä keskustelua opintopsykologin
357palkkaamisesta.
358Kuormittavuus 3
359
360
361KANSAINVÄLISET ASIAT (46)
362
363Osallistuminen kansainvälisten palvelujen kv-viikolle - UUSI
364JYYn kv-sektori tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä. Jyväskylän yliopiston kansainväliset
365palvelut järjestävät kaksi kertaa vuodessa kansainväliset viikot. Niiden aikana mm. tiedotetaan
366opiskelijoita vaihtomahdollisuuksista. Viikkojen aikana JYY näkyy opiskelijoille ja kannustaa heitä
367kansainvälisyyteen.
368Kuormittavuus 3
369
370Kartoitetaan vaihto-opiskelijoille suunnattua kurssitarjontaa - UUSI
371Vaihdon aikana ulkomainen opiskelija haluaa tutustua yliopistoon, sen toimijoihin ja henkeen.
372Vaihto-opiskelija haluaa tavata säännöllisesti sekä suomalaisia opiskelijoita että myös muita kv373opiskelijoita. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että erityisesti vaihto-opiskelijoille on suunnattu paljon
374kursseja, joiden suoritusmuotoon kuuluu vain vähän kontaktiopetusta. JYY kartoittaa yhdessä kv375palveluiden kanssa vaihto-opiskelijoille suunnatun kurssitarjonnan sekä kurssien suoritusmuodot ja
376pyrkii edistämään kontaktiopetuksen lisäämistä vaihto-opiskelijoiden kurssitarjonnassa.

77/18

JYY 2010

377Kuormittavuus 6
378
379Vaihdosta palanneiden opiskelijoiden vertaisryhmä - UUSI
380Vaihdosta palanneet opiskelijat voivat kohdata haasteita palatessaan takaisin kotimaahan ja sen
381tuttuihin, mutta kuitenkin muuttuneisiin maisemiin. JYY haluaa tarjota vaihdosta palanneille
382opiskelijoille paikan, jossa keskustella vaihdosta ja Suomeen palaamisesta asiaa ymmärtävien
383kanssa. Kv- ja sopo-sektorit vastaavat yhdessä ryhmän toiminnan kehittämisestä ja seurannasta.
384Kuormittavuus 4
385Do You Know JYY? -kyselyn tulosten jalkauttaminen - UUSI
386Vuonna 2010 tehdyn kyselyn tuloksia käytetään erityisesti nettisivujen kehittämisessä. Pyritään
387kehittämään kv-opiskelijoille suunnattua viestintää käyttäen apuna kyselystä saatuja tuloksia.
388Kuormittavuus 3
390Kv-toimijoiden yhteistyön päivittäminen - UUSI
391JYYn kv-toimijoiden (kv-sihteerin, hallituksen kv-vastaavan, kv-valiokunnan ja ESN JYYn) on
392tehtävä uusi yhteistyömalli ja selvennettävä vastuunjakoaan.
393Kuormittavuus 2
394
395Lukukausimaksukokeilun ja yliopiston tilauskoulutuksen seuranta
396Jatketaan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun
397toteutumisen seuraamista ja siihen vaikuttamista Jyväskylän yliopistossa. Seurataan EU/ETA398maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrien vaihtelua sekä stipendijärjestelmän
399toteutumista. Myös maksullisen tilauskoulutuksen tilannetta seurataan. Osallistutaan keskusteluun
400yhdessä korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa.
401Kuormittavuus 7
402
403Ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutusten järjestäminen
404Ainejärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen
405mahdollistajina. Ylioppilaskuntaa tehokkaammin ne voivat toimia luonnollisena kohtaamispaikkana
406suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan tehtävä on kannustaa ja tukea
407järjestöjen kv-vastaavia ainejärjestöjen kansainvälisen toiminnan järjestämisessä. Jatkossa
408koulutukset suunnataan myös valiokuntien ja muiden JYYn alaisten järjestöjen puheenjohtajille tai
409kv-vastaaville, jotta kansainvälinen näkökulma tulisi huomioiduksi kaikessa ylioppilaskunnan
410alaisessa toiminnassa.
411Kuormittavuus 3
412
413Viranomaiskyselytunnin järjestäminen kansainvälisille opiskelijoille
414Kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole aina riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koskien
415esimerkiksi kotikuntaoikeutta. Informative Eventissä tavoitteena on kutsua paikalle edustajat
416yliopiston kv-palveluista, maistraatista, poliisista, sairaanhoitopiiristä ja Kelasta kertomaan
417keskeisistä palveluistaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Informative Event järjestetään
418osana kv-opiskelijoiden syksyn orientaatioviikkoa.
419Kuormittavuus 3
420
421Laaditaan JYYn suomi-englanti-sanasto
422Asia oli jo vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa, mutta sen teko on vielä kesken johtuen SYL:n
423vastaavan sanaston valmistumisen viivästymisestä. Englanninkielinen tiedotus on keskeinen keino
424edistää kv-opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön. Englanninkielisen tiedotuksen tulee
425olla vakiintunut osa ylioppilaskunnan ydinviestintää. JYYn oman suomi-englanti-sanaston avulla
426tuetaan ylioppilaskunnan eri toimintasektoreita oma-aloitteiseen englanninkieliseen tiedotukseen.
427Kuormittavuus 3
428
429Teacher of the Year 2011 in Intercultural Environment- kilpailun järjestäminen
430Jyväskylän yliopisto pyrkii panostamaan yhä enemmän opetuksen laatuun. Opettajilla tulee olla
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431tarvittavat taidot opettaa ja ohjata monikulttuurista ryhmää vieraallakin kielellä. Kilpailulla
432ylioppilaskunta pyrkii kiinnittämään huomiota vieraskielisen opetuksen laatuun, opettajien
433kielitaitoon ja opetuksen sisältöihin. Kilpailun palkinto luovutetaan näkyvästi. Kilpailulle pyritään
434saamaan näkyvyyttä medioissa tavoitteiden edistämiseksi.
435Kuormittavuus 3
436
437Uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon osallistuminen
438Saapuvien kansainvalisten opiskelijoiden orientaatio jarjestetaan tammikuussa ja syyskuussa.
439Ylioppilaskunta huolehtii siita, etta kaikki saapuvat kansainvaliset opiskelijat saavat perustiedot
440JYYsta ja sen jasenyydesta seka mahdollisuuksistaan osallistua ylioppilaskunnan tai muiden
441opiskelijajarjestojen toimintaan.
442Kuormittavuus 4
443
444Kansainvalisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
445Suurin osa kansainvalisille tutkinto-opiskelijoille suunnatusta ohjelmasta keskittyy erityisesti vaihto446opiskelijoita kiinnostaviin teemoihin. JYY jarjestaa syksyisin Come Together -tapahtuman, jossa
447kansainvaliset opiskelijat voivat tavata toisiaan ja verkostoitua vapaamuotoisessa tilaisuudessa.
448Kuormittavuus 3
450Kansainvalisten opiskelijoiden vertaisryhma
451Kansainväliset opiskelijat kohtaavat haasteita tullessaan uuteen kulttuuriin. JYY haluaa tarjota kv452opiskelijoille paikan, jossa jakaa ajatuksia ja saada välineitä haasteista selviämiseen. Kv- ja sopo453sektorit vastaavat yhdessä ryhmän toiminnan kehittämisestä ja seurannasta.
454Kuormittavuus 4
455
456
457KEHITYSYHTEISTYÖ (28)
458
459JYYn eettinen ohjeistus - UUSI
460Katso talous.
461Kuormittavuus 3
462
463Valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon järjestäminen - UUSI
464SYL koordinoi valtakunnallista kehyviikkohanketta, joka tehdään alkuvaiheessa yhteistyössä HYYn,
465TYYn, TamYn ja JYYn kanssa. JYY on mukana valtakunnallisen kehyviikon suunnittelussa sekä
466tukee ylioppilaskuntia, joissa kehyviikko on vielä uusi konsepti. JYYllä on pitkät perinteet
467kehyviikon järjestämisessä, ja JYY voi hankkeen avulla kehittää edelleen omaa kehyviikkoaan.
468Kuormittavuus 7
469
470Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke
471JYYn kehitysyhteistyövaliokunta toteuttaa yhteistyössä Bal Rashmi Societyn kanssa Ulkoministeriön
472rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta Intiassa. JYY tiedottaa hankkeesta jäsenistöään sekä
473järjestää yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa Intia-iltoja. Hankekoordinaattorit tiedottavat
474hankkeen edistymisestä valiokunnalle sekä hankeseurantamatkasta edustajistolle. Vuonna 2011
475aletaan suunnitella hankkeen jatkoa mahdollista seuraavaa kolmivuotiskautta varten.
476Kuormittavuus 10
477
478Ekokylätoiminnan jatkon tukeminen
479JYYn kehitysyhteistyöhanke Intian Bharatpurin maaseutualueella jatkui vielä vuoden 2010 loppuun.
480Hanke kesti yhteensä 9 vuotta. JYY tukee yhä ekokylien kehittämistä mm. vapaaehtoisten
481kehymaksujen ja vapaaehtoistyön avulla, jotta hankekumppani voi varsinaisen tuen loputtua jatkaa
482kehittymistään yhä omavaraisemmaksi toimijaksi. JYYn tuen avulla turvataan ekokylien kestävä
483kehitys vielä varsinaisen hankkeen loputtua.
484Kuormittavuus 3
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485
486Reilu Yliopisto –kampanjan jatkaminen
487Vaikutetaan aktiivisesti yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi Reilun yliopiston
488arvonimen. Lisäksi seurataan Reilu Jyväskylä –hankkeen etenemistä ja edistetään reilun kaupan
489tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa.
490Kuormittavuus 5
491
493
494
495KUNNALLISPOLITIIKKA (43)
496
497Joukkoliikennekysely 2011 ja Jyväskylän joukkoliikennetilanteeseen vaikuttaminen 498UUSI
499JYY on toteuttanut joukkoliikennekyselyitä jäsenistölleen viime vuosina kahden vuoden välein.
500Viimeisin kysely on vuodelta 2008 ja kysely on tehty yhteistyössä JAMKOn kanssa. Kyselyn
501tarkoituksena oli antaa kuva jyväskyläläisistä opiskelijoista joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
502käyttäjinä sekä heidän paikallisliikenteen kehittämistoiveistaan. Vuonna 2011 toteutetaan uusi
503joukkoliikennekysely painopisteenä erityisesti pyöräilymahdollisuuksiin ja siihen liittyvien ongelmien
504kartoittamiseen Jyväskylässä. Kyselyn tekemisen ja vaikuttamistyön yhteydessä pyritään
505tiivistämään yhteistyötä paikallisen pyöräilyseuran kanssa. Saatavaa materiaalia voi täten käyttää
506hyödyksi vaikuttamistyössä vuoden 2012 kunnallisvaaleja silmällä pitäen.
507
508Lisäksi Jyväskylän alueen joukkoliikenteen toteuttaja vaihtuu vasta vuonna 2014. Kuitenkin muun
509muassa päätös siitä, millä mallilla joukkoliikennettä tullaan jatkossa järjestämään (esimerkiksi
510tilaaja-tuottaja -malli vai jokin muu), tehdään jo vuoden 2011 aikana. JYYn tulee pitää esillä
511opiskeijoiden kokemuksia joukkoliikenteen käytöstä, reiteistä jne., jotta ajantasainen tieto on
512käytössä, kun kaupunki aloittaa kilpailutuksen eri liikennöitsijöiden kesken vuoden 2012 alusta,
513sekä suunnittelee linjastoa tammi-kesäkuussa 2012.
514Kuormittavuus 20
515
516Päivitetään JYYlle uusi kunnallispoliittinen ohjelma pitäen silmällä vuoden 2012
517kunnallisvaaleja - UUSI
518Kunnallisvaalit käydään jälleen syksyllä 2012. Vaaleihin valmistautuminen on hyvä aloittaa jo
519hieman etukäteen pohtimalla, mitkä ovat tärkeimpiä Jyväskylän alueen korkeakouluopiskelijoiden
520elämään vaikuttavia asioita. Tavoitteena päivittää vuoden 2007 kunnallispoliittinen ohjelma niiltä
521osin kuin tarpeellista, jotta ohjelma on vaalivuonna ajan tasalla, ja helpottaa niin vaikuttamistyötä
522että kuntavaaliteesien esille tuomista.
523Kuormittavuus 15
524
525Jatketaan ja syvennetään kummivirkamiestyöskentelyä sekä kuntavaikuttamisen
526kanavia
527Vuoden 2010 aikana JYYlle ja JAMKOlle saatiin yhteiseksi kummivirkamieheksi Jyväskylän
528kehitysjohtaja Timo Rusanen. Tapaamisten kautta on saatu paljon hyviä kontakteja ja ideoita sekä
529päästy jo vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuus on saanut
530positiivisen vastaanoton kaupungin eri toimintasektoreilla. Näitä yhteistyön muotoja on siksi syytä
531jatkaa, jotta opiskelijat huomioidaan Jyväskylän kehittämisessä myös jatkossa.
532Kuormittavuus 8
534
535JÄRJESTÖT (58)
536
537Järjestöjen neuvonta ja ohjaus - UUSI
538Vuonna 2011 JYY keskittyy järjestöpalveluiden osalta järjestösektorin toiminnan ja erityisesti
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539ainejärjestöyhteistyön kehittämiseen. JYY tarjoaa järjestöille neuvontaa ja ohjausta
540yhdistystoimintaan ja vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. JYYn tavoitteena on kehittää
541ainejärjestöjen ja JYYn yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa. JYY haluaa ainejärjestöjä tukemalla
542korostaa niiden vaikutusmahdollisuuksia opiskelijoiden arkeen niin edustajiston, SYLn kuin
543kuntavaikuttamisenkin kautta. JYY pitää ainejärjestöjä tärkeänä linkkinä jäsenistöön. JYY pyrkii
544ainejärjestöjä tukemalla vahvistamaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä kannustamaan
545opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen. Ainejärjestöt voivat ottaa yhteyttä
546jäsenpalvelusihteeriin ja hallituksen järjestövastaavaan. Lisäksi JYY välittää ainejärjestöille tietoa
547ajankohtaisista järjestötoimintaan liittyvistä asioista ja koulutuksista.
548Kuormittavuus 20
549
550Järjestökoulutuksen järjestäminen ylioppilaskuntayhteistyössä sekä yhteistyössä
551jyväskyläläisten toimijoiden kanssa - UUSI
552JYY toimii aktiivisesti ylioppilaskuntayhteistyössä sekä erinäisten jyväskyläläisten organisaatioiden
553kanssa toteuttavissa koulutuksissa ja tapaamisissa. Tarkoitus on antaa JYYn piirissä toimiville
554järjestöille mahdollisuus vaikuttaa Jyväskylän tulevaisuuteen opiskelijakaupunkina yhdessä JYYn
555kanssa sekä osallistua Keski-Suomessa toimivien järjestöjen koulutuksiin.
556Kuormittavuus 5
557
558Järjestösektorin kehittämissuunnitelman laatiminen – UUSI
559JYYn tulee luoda kattava pitkän tähtäimen järjestötoiminnan kehittämissuunnitelma. Vuoden 2010
560aikana on noussut esille useita tapoja hoitaa viestintää ja yhteistyötä paremmin JYYn piirissä
561toimivien järjestöjen kanssa. Tarkoituksena on etsiä uusia tapoja vanhojen tapojen lisäksi, joilla
562voidaan tuoda JYYtä enemmän osaksi järjestöjen - ja tätä kautta opiskelijoiden - arkea.
563Suunnitelma laaditaan yhdessä jäsenpalvelusihteerin kanssa.
564Kuormittavuus 8
565
566Järjestöjen koulutuspäivät
567Ainejärjestöille tarjotaan vuonna 2011 kaksi (2) järjestötoimintaan valmentavaa koulutusta.
568Ensimmäinen koulutus on luonteeltaan peruskoulutus ja se järjestetään helmikuussa 2011.
569Peruskoulutus on avoin kaikille järjestöissä aktiivisesti toimiville. Koulutukseen osallistumista
570suositellaan erityisesti uusille järjestötoimijoille ja henkilöille, jotka eivät omaa aikaisempaa
571kokemusta yhdistystoiminnasta. Toinen, painopisteeltään peruskoulutuksen aihealueita syventävä
572koulutus järjestetään lokakuussa 2011. Syventävän koulutuksen sisältö ja rakenne suunnitellaan
573peruskoulutuksessa kerättyjen palautteiden ja osallistujien koulutustarpeet huomioiden.
574Kuormittavuus 10
575
576Järjestöjen keskinäisen yhteistyön tukeminen
577JYY tarjoaa ainejärjestötoimijoiden vastuualueiden mukaisia tapaamisia. Tapaamisten tavoitteena
578on tukea järjestöjen yhteistyötä, verkostoitumista ja hyvien toimintatapojen vaihtoa. Tapaamisten
579tavoitteena on tarjota aktiiveille mahdollisuus vertaistukeen eli tilaisuus vaihtaa ajatuksia
580vastuualueisiin liittyvistä kysymyksistä ja kokemuksista. Tapaamiset toimivat lisäksi
581koulutuksellisina sekä JYYn ja järjestöjen välille keskittyvän tiedonvaihdon foorumina. Tapaamiset
582järjestetään jokaiselle ryhmälle kerran keväällä ja kerran syksyllä. Tapaamisten koordinoinnista ja
583käytännön järjestelyistä vastaa jäsenpalvelusihteeri yhdessä JYYn hallituksen järjestövastaavan
584kanssa. Tapaamisten toteutuksessa hyödynnetään jokaisen vastuualueen sihteerin sekä
585hallitusvastaavan osaamista.
586Kuormittavuus 5
587
588Järjestöklubit
589Puheenjohtajille ja sihteereille suunnatut yhteiset tapaamiset kulkevat nimellä Järjestöklubit ja ne
590järjestetään neljä (4) kertaa vuodessa. Tapaamisista kaksi toteutetaan yhdessä JAMKOn kanssa.
591Kuormittavuus 8
592
593Järjestömessut
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594JYYn perinteiset järjestömessut järjestetään uuden lukuvuoden kynnyksellä syyskuun alussa
595yliopiston päärakennuksella. Järjestömessut tarjoavat JYYn alajärjestöille erinomaisen
596mahdollisuuden esittäytyä uusien opiskelijoiden keskuudessa. Tapahtumassa toimintaansa ja
597palvelujaan esittelevät myös Jyväskylän yliopisto ja kaupunki sekä jyväskyläläiset yhdistykset.
598Messuhumun ohella päärakennuksella jaetaan uusien opiskelijoiden kortit ja esitellään JYYn
599toimintaa. Järjestömessujen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa tiedotussihteeri yhdessä
600jäsenpalvelusihteerin kanssa. Tapahtuman käytännön toteutuksessa ovat mukana koko sihteeristö
601ja hallitus.
602Kuormittavuus 2
604
605
606LIIKUNTA (35)
607
608Rakennemuutostyöryhmä kehittämään Jyväskylän korkeakoululiikuntaa - UUSI
609Opiskelijoiden Liikuntaliitto ajaa korkeakoulukaupunkeihin alueellisia liikuntapalvelujärjestelmiä,
610joka tarkoittaisi yhteisiä korkeakoululiikuntapalveluja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden
611kesken. Perustetaan Jyväskylän korkeakoululiikuntaa pohtiva rakennemuutostyöryhmä esim.
612Student Life-työryhmän kautta. Tavoitteena on korkeakoululiikunnan mahdollisuuden ja sen
613JYYläisille tuomien mahdollisuuksien selvittäminen. Yhteistyötä tehdään Jyväskylän
614ammattikorkeakouluopiskelijoiden perustaman liikuntaseuran Kools Ry:n kanssa.
615Kuormittavuus 4
616
617JYYn liikuntastrategian ja liikunta-avustuskriteerien päivittäminen - UUSI
618JYYn liikuntatoimintastrategia on vuodelta 2009. Vuonna 2011 liikuntatoimintastrategia tulee
619päivittää mm. OLL- ja korkeakoululiikunnan osalta. JYY myöntää JYYn piirissä toimiville järjestöille
620liikunta-avustuksia, joiden tarkoitus on saada järjestöt järjestämään liikuntatapahtumia tai
621osallistumaan niihin, ja näin kannustaa liikkumaan. Liikunta-avustuksia päivitettiin viime vuonna,
622mutta liikuntastrategian päivittämisen myötä tulee myös liikunta-avustusten päivittäminen
623ajankohtaiseksi.
624Kuormittavuus 4
626Virtuaaliliikkumisen teematapahtuma UUSI
627Järjestetään virtuaaliseen liikkumiseen ja liikuntaan mahdollisuuden antava teematapahtuma
628yhteistyössä kulttuurisektorin kanssa. Pyritään kannustamaan jäsenistöä liikkumaan erilaisilla
629tavoilla. Virtuaaliliikunnassa hyödynnetään tietoteknisiä laitteita, kuten pelikonsoleita ja niiden
630erilaisia urheilupelejä oheislaitteineen.
631Kuormittavuus 3
632
633Pyöränhuoltotapahtuman järjestäminen UUSI
634JYY on ollut mukana järjestämässä suosittuja pyöränhuoltotapahtumia keväisin ja syksyisin.
635Nykyinen pyöränhoitotapahtumasta vastannut taho on jäämässä pois ja toiminnalle täytyy löytää
636uusi vetäjä tai konsepti. Pohditaan toiminnan jatkoa ja järjestetään pyöränhuoltotapahtumat
637yhdessä JYPSin tai muun pyöräilyä edistävän tahon kanssa.
638Kuormittavuus 3
639
640Liikuntaluotsi-hanke UUSI
641Mikäli JYY saa hankerahaa yhteisöllisen terveyden edistämiseen YTHS:ltä liikunnan teemavuoden
6422011 aikana kehitetään yliopiston opiskelijoille liikunnan vertaistukijärjestelmä ja koulutetaan
643vertaistukihenkilöt (vrt. kulttuuriluotsi). Liikuntaluotsit toimivat vertaistukena liikkumisessa esitellen
644liikunnan tarjontaa Jyväskylässä. Tavoitteena liikkumaan lähtemisen kynnyksen alentaminen.
645Kuormittavuus 3
646
647Yhteistyö Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja Yliopistoliikunnan sekä Ylioppilaiden
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648terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa
649Valtakunnallinen Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on ottamassa yhä suuremman roolin
650opiskelijoiden liikunta- asioiden edunvalvonnassa. Jyväskylässä yliopistoliikunta on myös
651opiskelijoille suunnattu toimiva liikunnan tarjoaja. YTHS:llä on puolestaan tärkeä rooli
652opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vuosi 2011 on YTHS:llä liikunnan teemavuosi,
653joten yhteistyötä JYYn, OLL:n, Yliopistoliikunnan ja YTHS:n välillä tullaan näkemään muun muassa
654tapahtumien ja tempauksien muodossa.
655Kuormittavuus 5
656
657Liikunta-aktiivien koulutus
658Ainejärjestöjen liikuntatoimijoiden koulutus antaa toimijoille tietoa JYYn, Yliopistoliikunnan sekä
659Kaupungin liikuntapalveluista. Koulutuksen tarkoituksena on levittää tietoutta liikuntapalveluista
660sekä liikunnan edunvalvonnasta ja kannustaa ainejärjestöjä liikkumaan ja järjestämään
661liikuntatapahtumia.
662Kuormittavuus 2
663
664Yhteistyö Keski-Suomen Liikunta Ry:n (KesLi) kanssa
665Jatketaan yhteistyötä Kesli Ry:n kanssa ja neuvotellaan opiskelijoille edullisemmat hinnat esim.
666Finlandia-marathon tapahtumaan.
667Kuormittavuus 1
668
669Snowday / Snownight 2011
670Järjestetään alkuvuodesta 2011 yhdessä JAMKO:n kanssa kaupungin korkeakouluopiskelijoille
671suunnattu talviliikuntapäivä.
672Kuormittavuus 5
673
674JYY-Cooper
675Jatketaan suosittujen JYY-Cooper -tapahtumien järjestämistä syksyisin ja keväisin. Pyritään
676hankkimaan tapahtumalle yhteistyökumppani, jotta haalarimerkkien teettäminen sekä
677saunakustannusten kattaminen mahdollistuisi. Liikuntasektorin hyvän JAMKO-yhteistyön hengessä
678järjestetään toinen vuoden cooper-tapahtumista kokeilumielessä yhdessä JAMKOn tai KoolSin
679kanssa. Yhteistyötapahtuman kokemusten perusteella luodaan JYYn järjestämien
680juoksutapahtumien jatkomalli.
681Kuormittavuus 5
683
684KYLÄ (47)
685
686Osallistutaan kylän tietoverkon kehittämiseen - UUSI
687Ylioppilaskylän tietoverkon kehittämiseksi on käynnistymässä erillinen hanke. Osallistutaan
688hankkeeseen ja kerätään toiveita tietoverkon laajentamisesta esim. WLAN saunoille, kerhotiloihin,
689Lillukkaan, pihoille.
690Kuormittavuus 3
691
692Ainejärjestöjen majoitustoiminnan aloittaminen - UUSI
693Ainejärjestöjen vieraille on ollut syksyllä 2010 alustavassa käytössä majoitustoimintaa Kortepohjan
694ylioppilaskylässä. Pyritään vakiinnuttamaan toiminta ja kehittämään konseptia edelleen,
695tavoitteena hyvä palvelu mutta sama vaivan ja majoitukseen liittyvien riskien minimointi.
696Kuormittavuus 4
697
698Yhteinen avainkanta, Kyläavain - UUSI
699Toteutetaan ylioppilaskylään yhteinen sähköinen avainkanta yhdessä kiinteistöhuollon kanssa.
700Yhteinen avainkanta mahdollistaa mm. pyykkimaksujen sisällyttämisen vuokraan, sekä paremman
701valvonnan esimerkiksi varkauksien ja häiriöiden varalta.
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702Kuormittavuus 5
703
704Kylän energiatehokkuuden parantaminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen
705Laaditaan uutta pysyvää ohjeistusta jätteiden lajittelun parantamiseksi. Pyritään tuomaan
706ylioppilaskylään uusi jätelajike energiajäte, tavoitteena karsia jätehuollosta aiheutuvia
707kustannuksia. Ryhdytään 2010 alkaneen energiakatselmuksen mukaisiin toimenpiteisiin ja
708varaudutaan energiatehokkuutta parantaviin investointeihin vuoden 2012 budjetissa.
709Kuormittavuus 15
710
711Asumismukavuuden parantaminen
712Asumismukavuus on paitsi tärkeää ylioppilaskunnalle vastuullisena vuokranantaja, niin myös siksi
713että asumismukavuus liittyy oleellisesti asuntojen houkuttelevuuteen ja siten täyttöasteeseen.
714Ylioppilaskylässä alkoi vuoden 2010 aikana äänieristyskampanja, jonka tarkoitus on parantaa
715asumismukavuutta vähentämällä varsinkin käytäviltä kantautuvaa ääntä, ja sitä kautta parantaa
716tehdä ylioppilaskylästä entistä houkuttelevampi paikka asua. Toteutetaan järjestelmällinen
717äänieristyskampanja sikäli kun se jää vuonna 2010 kesken.
718Kuormittavuus 20
719
720
721YMPÄRISTÖ (50)
722
723Yliopiston ympäristöryhmän työhön osallistuminen - UUSI
724Yliopistoon perustettanee yliopiston ympäristötyötä koordinoiva ja linjaava ympäristö(johto)ryhmä.
725Osallistutaan ryhmän toimintaan ylioppilaskunnan edustajana ja toimitaan yhdyssiteenä
726opiskelijoiden ja yliopiston ympäristötyön välillä, yhdessä ympäristösihteerin kanssa. Vaikutetaan
727parempien kierrätysmahdollisuuksien ja autottoman kampuksen puolesta.
728Kuormitus 7
729
730JYYn organisaation sisäisen ympäristötyön jäntevöittäminen - UUSI
731Suunnitellaan ja pohditaan yhdessä muun JYYn organisaation kanssa sitä miten ylioppilaskunnan
732ympäristöasioita voisi ottaa paremmin huomioon koko organisaation toiminnassa. Nykyinen
733ympäristötyö on hajanaista ja keskittyy hyvin harvoille henkilöille organisaatiossa. Järjestetään
734asian tiimoilta koulutusta.
735Kuormittavuus 6
737Ympäristösihteerin perehdyttäminen - UUSI
738JYYlle ja yliopistolle on suunnitteilla yhteinen ympäristösihteerin toimi. Mikäli hanke toteutuu,
739hallituksen ympäristövastaava osallistuu osaltaan uuden työntekijän perehdyttämiseen.
740Kuormittavuus 5
741
742Palstaviljelyn vakiinnuttaminen toimintaan - UUSI
743Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta on jo useana vuonna järjestänyt kesäkautena
744palstaviljelytoimintaa Viitaniemen kaupungin peltovuokraustoiminnan puitteissa. Toiminnalla on
745ollut oma koordinaattori joka on hoitanut palstojen varaamisen ja tarvittaessa opastanut viljelijöitä.
746Vuonna 2010 toiminta laajeni Kuokkalaan, jossa toimi oma koordinaattorinsa. Pyritään
747vakiinnuttamaan toiminta osaksi ympäristösektorin toimintaa ja laajentamaan sitä.
748Kuormittavuus 3
749
750Jyväskylän kaupungin ilmastostrategian laatimiseen osallistuminen - UUSI
751Jyväskylän kaupunki on luvannut pyytää JYYltä lausunnon kaupungin ilmastostrategian
752valmisteluun. Annetaan lausunto ja pyritään muilla mahdollisilla keinoilla tukemaan Jyväskylän
753kaupungin ilmasto-ohjelmatyötä.
754Kuormittavuus 3
755
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756Energiaeksperttitoiminnan aloittaminen/vakiinnuttaminen - UUSI
757JYY aloitti vuonna 2010 (aloittaa vuonna 2011) energiaekspettikoulutuksen yhdessä Keski-Suomen
758energiatoimiston kanssa. Energiaeksperttitoiminta on asukaslähtöistä vertaisneuvontaa ja
759kiinteistöhuoltoa tukevaa toimintaa, joka tähtää veden- ja energiankäytön vähentämiseen
760kiinteistössä.
761Kuormittavuus 8
762
763Ylioppilaskuntien ympäristöyhteistyön tiivistäminen - UUSI
764Ylioppilaskuntien ympäristösektoreilla tehdään runsaasti päällekkäistä työtä esimerkiksi
765paikkakuntavapaassa materiaalissa, kuten ympäristöoppaan kanssa. Pyritään laatimaan
766ylioppilaskuntien yhteinen ympäristöopas ja lisätä ympäristövaliokuntien ja -vastaavien yhteistyötä
767myös tapahtumien osalta.
768Kuormittavuus 5
769
770JYYn eettinen ohjeistus - UUSI
771Katso talous.
772Kuormittavuus 3
773Järjestetään JYYn ympäristökoulutus ainejärjestöille
774JYYn alaisena toimii 41 ainejärjestöä. Järjestöillä on merkittävä rooli ympäristötietouden
775lisäämisessä opiskelijoiden keskuudessa. Aktiivien omaa ympäristötietoutta lisätään ja hyviä
776käytänteitä jaetaan koulutuksen avulla. Koulutuksessa kannustetaan ainejärjestöjä huomioimaan
777ympäristökysymykset toiminnassaan.
778Kuormittavuus 5
779
780Järjestetään JYYn alaisuudessa toimiville ainejärjestöille ympäristökilpailu
781JYY kannustaa järjestöjä ympäristöystävälliseen toimintaan palkitsemalla ympäristökilpailussa
782parhaiten menestyneet järjestöt. Ympäristökilpailun osallistujille annetaan myös järjestökohtainen
783palaute ympäristöasioiden kehittämiseksi.
784Kuormittavuus 5
785
787KULTTUURI (44)
788
789Ilokiven tulevaisuus – UUSI
790On hyvin tärkeää, että JYY voi jatkossakin tarjota jäsenilleen vaihtoehtoista ja monipuolista
791kulttuuriantia. JYYlla ei ole enää Rentukan omistajasuhteen vaihduttua omaa opiskelijoiden
792olohuonetta ja kulttuurikeskusta. Ilokiven ravintoloitsijan jäädessä eläkkeelle, JYYn on mahdollista
793ottaa Ilokiven ravintolatoiminta omistukseensa. Jotta tähän tavoitteeseen on mahdollista pyrkiä,
794laajat selvitykset Ilokiven koko toiminnan haltuun ottamisesta on aloitettava.
795Kuormittavuus 6
796
797Ilokiven aukioloajan pidennys - UUSI
798Pyritään vaikuttamaan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Ilokiven aukioloajan pidennykseen.
799Nykyisellään ei ole perusteltua, että Ilokivi laajasta ohjelmavalikoimastaan huolimatta ei ole saanut
800lupaa pidentää aukioloaan kello neljään asti.
801Kuormittavuus 3
802
803Kukanpäivä ja Isa Aspin haudalla käynti - UUSI
804Kukanpäivän viettäminen sekä Isa Aspin haudalla käyminen ovat kuuluneet JYYn perinteisiin jo
805pitkään, vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2009 Aspin haudalle palautettiin alkuperäinen
806marmoriristi pienin juhlallisuuksin, mutta vuonna 2010 perinne lähes unohtui. Ainejärjestöistä Opus
807ja Rana ovat osoittaneet kiinnostuksensa hoitaa hautaa ja jatkaa perinnettä JYYn kanssa. Asiasta
808on syytä keskustella ainejärjestöjen kanssa, jotta haudan hoito ja päivän juhlallisuudet saadaan
809selvemmin jonkun vastuulle.
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810Kuormittavuus 3
811
812Rentukka ja Ilokivi
813Pidetään yllä kommunikaatiosuhteet Rentukan uuden yrittäjän sekä toimitaan linkkinä hänen sekä
814JYYn piirissä toimivien kulttuurivaikuttajien kanssa. Pyritään pitämään kehityskeskusteluita Ilokiven
815osalta JYYn piirissä toimivien tapahtumajärjestäjien, teknikoiden sekä Ilokiven pitäjien kanssa.
816Kuormittavuus 5
817
818Ilokiven remonttiin valmistautuminen
819Ilokiven remontti 2015 ja siihen valmistautuminen tulee olemaan yksi suurimmista JYYn
820tulevaisuuden haasteista. On todella tärkeää, että remontin lähestyessä suunnitelmat sisätilojen
821varalle ovat valmiina, jotta vältetään väärät ratkaisut. JYYn tulee kerätä kehityskeskusteluiden ja
822palautteen pohjalta tietoa siitä millaiseksi Ilokivi muovautuu remontin yhteydessä. Tavoitteena on
823toimiva monitoimitila niin kävijöiden kuin tapahtumajärjestäjien tarpeeseen. JYYn tulee myös
824huomioida mahdolliset ruokalatoiminnalle aiheutuvat haitat Lozzin tulevaan remonttiin liittyen.
825Kuormittavuus 3
827Jyrock
828Tapahtuman järjestäminen on pääasiassa projektisihteerin vastuulla, ja apuna toimivat lisäksi
829kulttuurisihteeri sekä vapaaehtoisista koostuva Jyrock-työryhmä.
830Kuormittavuus 2
831
832Kampus Kino
833Kampus Kinossa jatketaan laaja-alaista ja osin vaihtoehtoistakin elokuvatarjontaa. Pyritään
834etsimään elokuvien teemoihin sopivia alustajia mahdollisuuksien mukaan.
835Kuormittavuus 2
836
837Kulttuurimatkat
838Järjestetään kulttuurimatkoja mahdollisuuksien, kulttuuritarjonnan ja kiinnostuksen mukaan sekä
839yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa, jolloin päällekkäisiä kuluja saadaan karsittuja.
840Kulttuurimatkoja järjestetään ainakin kaksi vuodessa.
841Kuormittavuus 4
842
843Koulutukset & kurssit
844Järjestetään jäsenille erilaisia koulutuksia mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan. Osa koulutuksista
845suunnataan järjestettäväksi järjestöjen toimijoille ja osa kulttuurivaliokunnan aktiiveille. Järjestöille
846suunnattu tapahtumanjärjestämiskoulutus järjestetään järjestöjen koulutuspäivän yhteydessä.
847Muita koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan pitkin vuotta. Pyritään myös järjestämään
848ylläpitävää koulutusta mikäli halukkaita on.
849Kuormittavuus 6
850
851JYYn valokuvien arkistointi
852Valvotaan arkistointi-prosessia ja autetaan arkistoinnissa tarpeen ja resurssien mukaan. Vuonna
8532010 haetut apurahat eivät ole valitettavasti toteutuneet.
854Kuormittavuus 6
855
856JYYn laulukirja
857Saatetaan laulukirja julkaisukuntoon kevään 2011 aikana.
858Kuormittavuus 10
860
861VIESTINTÄ (24)
862
863Päivitetään JYYn viestintästrategia - UUSI
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864Päivitetään perusteellisesti vuonna 2007 laadittu viestintästrategia. Strategiassa määritellään JYYn
865sisäisien ja ulkoisen viestinnän painopisteet, kohderyhmät ja viestintäkanavat.
866Kuormittavuus 10
867
868Tutoroppaan laatiminen - UUSI
869Ks. Korkeakoulupolitiikka
870Kuormittavuus 5
871
872Yleisesitteen toteuttaminen - UUSI
873Päivitetään JYYn yleisesite sekä suomeksi että englanniksi. Korostetaan ylioppilaskunnan tehtävien
874merkitystä ja käytetään iskevää, tiivistä kieltä.
875Kuormittavuus 5
876
877“Byytiset” - UUSI
878Luodaan JYYtisten kaltainen viikkotiedote, johon koottaisiin kaikki ylioppilaskunnan alajärjestöjen
879tapahtumat. Pilotoidaan kevään 2011 aikana.
880Kuormittavuus 9
881
882Yhteydenpito sidosryhmiin
883Tiedotetaan JYYn toiminnasta sidosryhmille sidosryhmätiedotteiden avulla. Tiedotteissa kerrotaan
884JYYn tuoreimmat kuulumiset, esimerkiksi henkilövaihdokset. Tiedotteita lähetetään noin neljä
885vuoden aikana. Lisäksi mietitään sidosryhmäyhteistyön toteuttamista yhdessä taloussektorin
886kanssa.
887Kuormittavuus 5
888
889JYYn jäsenkalenteri
890Toteutetaan perinteinen jäsenkalenteri. Kalenteriprojektin aikataulutus suunnitellaan huhtikuussa,
891tietojen keruu tapahtuu toukokuussa ja taitto kesä-heinäkuussa.
892Kuormittavuus 1
893
894Hallituksen vastuualueraporttien koonti opiskelijoille
895Koostetaan kuukausittainen raportti ylioppilaskunnalle siitä, mitä kullakin sektorilla on kuluneen
896kuukauden aikana tehty. Lisäksi luodaan toimintasuunnitelman seurantajärjestelmä, jota
897päivitetään hallituksen päivittäisen toiminnan yhteydessä.
898Kuormittavuus 3
899
900
901KAMPUS KUSTANNUS (9)
902
903Ekskursio - UUSI
904JYY järjestää Kampus Kustannuksen kanssa vuoden aikana vähintään yhden avoimen
905opintomatkan valittuun kustantamoon. Kampus Kustannuksen tunnettuutta opiskelijoiden piirissä
906on syytä lisätä ja kaikille avoin ekskursio omalta osaltaan madaltaa kynnystä osallistua toimintaan
907ja lisää kustantamon tunnettuutta.
908Kuormittavuus 2
909
910Perehdytyskansion muokkaaminen ja hiljaisen tiedon kerääminen - UUSI
911Uusien opiskelijoiden toimintaan mukaan tulemista helpottaa perehdyttäminen toimitusneuvoston
912työhön ja tapoihin. Vuonna 2010 viimeisteltiin Kampus Kustannuksen strategia, jonka pohjalta
913muokataan perehdytyskansio. Lisäksi toimitusneuvosto päivittää kansiota vuoden mittaan ja siihen
914lisätään tarkempaa tietoa jäsenten työnjaosta, projekteista. Kootaan myös vuosikello tärkeistä
915tapahtumista ja hakuajoista.
916Kuormittavuus 1
917
918Nettisivujen kehittäminen - UUSI
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919Seurataan keskustelua JYY:n mahdollisesta nettisivu-uudistuksesta ja selvitetään mahdollisuudet
920muokata Kampus Kustannuksen olemassa olevaa nettisivua. Tällä hetkellä sivut ovat kömpelöt ja
921niistä puuttuu paljon oleellisia tietoja. Toimitusneuvoston jäsenet keskustelevat kokonaan uusien
922sivujen luomisesta.
923Kuormittavuus 1
924
925Harjoittelupaikan tarjoaminen - UUSI
926Kustannusala on tärkeä työllistymisala muun muassa filosofian ja kirjallisuuden opiskelijoille.
927Harjoittelupaikkoja alalla sen sijaan ei juuri ole. JYY:n oma kustantamo tarjoaa kuitenkin
928opiskelijoille merkittävän harjoittelukokemuksen, sillä työssä vaaditaan omatoimisuutta,
929kokonaisten projektien koostamista, ja apuna ovat vertaisryhmä ja JYY:n työntekijät.
930Toimitusneuvosto on vuonna 2010 päättänyt tarjota yhtä harjoittelupaikkaa Kampus
931Kustannuksessa.
932
933Toimitusneuvostosta koostuva työryhmä on selvittänyt harjoittelupaikan järjestämiseen liittyvät
934toimenpiteet ja valmistelee harjoittelijan työnkuvauksen vuoden 2010 loppuun mennessä.
935Yhteistyötä tehdään YFI-laitoksen ja kirjoittamisen oppiaineen kanssa. Harjoittelijan pääasiallinen
936työ on valmistella filosofian graduantologia ja työn on määrä alkaa syksyllä 2011. Harjoittelupaikan
937tarjoamisen onnistumista ja vaikutuksia arvioidaan harjoittelujakson päätyttyä.
938Kuormittavuus 5
940
941YLIOPPILASLEHTI
942
943Painatus
944Vuonna 2011 Jyväskylän Ylioppilaslehti ilmestyy 15 kertaa. Numeroista 10 on tavallisia numeroita,
945joiden painos on 6 000 kappaletta. Painokseltaan 7 000 kappaleen abinumeroita on kolme: kaksi
946keväällä ja yksi syksyllä. Lisäksi keväällä julkaistaan kaupunkinumero, jonka painos 52 000.
947Lehdistä 10 on korkeintaan 16-sivuisia, kolme korkeintaan 20-sivuisia ja yksi korkeintaan 24948sivuisia. Toimitus voi muuttaa sivumääriä riippuen esimerkiksi myytyjen mainosten määrästä.
949
950Toimitus ja painotalo sopivat ilmestymispäivistä painosopimuksen solmimisen yhteydessä. Lisäksi
951painosopimus kilpailutetaan vuotta 2012 varten, mikäli sitä ei vuonna 2010 ole kilpailutettu.
952
953Jakelu
954Sekä tavalliset että abinumerot jaetaan kampuksilla ja kaupungilla sijaitseviin telineisiin sekä
955Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakujan postiluukkuihin. Abinumerot postitetaan lisäksi
956lähialueen lukioihin ja oppilaitoksiin. Kaupunkinumeroa jaellaan niin kutsulla vanhan Jyväskylän
957jakelualueella.
958
959Lisäksi selvitetään mahdollisuutta postittaa lehteä hyväksymiskirjeiden mukana uusille opiskelijoille.
961
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