Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2009

VUODEN 2009 ERITYISASIOITA
Järjestetään JYYn juhlavuosiviikko 23.-28.3. 2009
Miksi:

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta täyttää tänä vuonna 75-vuotta. Juhlavuotta
on hyvä juhlistaa normaalia laajemmin ja koko jäsenistöä tavoittaen.
Juhlavuosiviikon aikana on tarkoitus järjestää monipuolista ja laadukasta
ohjelmaa koko jäsenistölle. Juhlavuoden teemana ovat perinteet.

Miten:

Juhlavuosiviikon suunnitteluun on perustettu työryhmä keväällä 2008 ja viime
vuoden lopulla on palkattu juhlavuodelle projektisihteeri.

Vastuuhenkilöt:

Projektisihteeri Riikka Korpiluoma, hallituksen kulttuurivastaava, hallituksen
puheenjohtaja

Aikataulu:

Viikko 13 on juhlavuosiviikko, varsinainen juhlapäivä on 24.3.2009, iltajuhla
järjestetään 28.3.2009 Rantasipissä.

Allianssiverkoston luominen ja yhteistyön kehittäminen
Miksi:

Jotta opiskelijoiden äänen kuuluminen yliopistojen yhteistyön kehittämisessä
saadaan tarkoituksenmukaisimmin kuuluviin, on tehtävä yhteistyötä Tampereen
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden kanssa.

Miten:

Osallistutaan allianssiyhteistyökumppaneiden tapaamisiin ja kommentoidaan
Yliopistoallianssin hallinnon suunnitelmia.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Koko vuosi

Ylioppilaskunnan organisaation uudistaminen
Miksi:

Ylioppilaskunnan organisaation rakennetta on uudistettava 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.

Miten:

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

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja

Aikataulu:

Alkaen alkuvuodesta 2009. Ohjausryhmän esitysten tulee olla edustajistolla
syksyllä 2009. Uudistusten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2010.

Selvitetään Jyväskylän yliopiston filiaalien asemaa
Miksi:

JYY ei tällä hetkellä ole riittävän selvillä filiaalien opiskelijoiden tilanteesta eikä
tarjoa heille vastaavaa määrää palveluita kuin Jyväskylässä.

Miten:

Selvitetään filiaalien opiskelijoiden asemaa ja tarpeita tasapuolisen kohtelun
takaamiseksi esimerkiksi Kokkolan Chydenius-instituutissa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Kevät 2009

TALOUS JA LIIKETOIMINTA
Jäsenmäärän laskuun varautuminen
Miksi:

JYYn strategiassa määritellään, että jäsenmaksun nousun tulee pysyä
kohtuullisena ja keskimääräisesti pienempänä kuin muualla Suomessa.

Miten:

Pyritään hyödyntämään sijoitus- ja liiketoiminnan tuottoja
jäsenmaksuvajaukseen. Varaudutaan syksyn budjettia laatiessa suhteellisen
realistiseen kokonaiskuvaan jäsenmaksutulojen osalta. Pyritään kehittämään
ylioppilaskunnan yrityssuhteita.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava, talouspäällikkö

Aikataulu:

Vuosi 2009

Ravintolatoimikunnan kehittäminen ja tulevaisuuden haasteiden kartoittaminen
Miksi:

Halutaan varautua henkilökunnan eläköitymiseen ja mahdollisiin
rekrytointitarpeisiin.

Miten:

Aloitetaan strategian laadinta ja varaudutaan eläköitymiseen.

Vastuuhenkilöt:

Ravintolaryhmä, hallituksen talousvastaava

Aikataulu:

Kevät-kesä 2009
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Laaditaan ylioppilaskunnalle pitkän aikavälin sijoitusstrategia
Miksi:

Pyritään varautumaan tulevaisuuden jäsenmaksujen pienentymiseen ja
pitämään ylioppilaskunnan talous tukevalla pohjalla.

Miten:

Pohditaan nykyisiä sijoituksia talouspäällikön kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Talouspäällikkö, hallituksen talousvastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009

Laaditaan JYY-konsernille kattava eettisen hyödyke- ja palveluhankinnan ohjeistus
Miksi:

Halutaan tukea paikallista toimintaa ja kannustaa omalla esimerkillä eettiseen
kulutukseen.

Miten:

Kartoitetaan palvelut ja tavarahankinnat ja tutkitaan, miten niissä voidaan ottaa
huomioon eettiset ohjeistukset (esimerkiksi laitehankinnoissa
energialuokitukset). Tutkitaan mahdollisuutta teettää ohjeistus kandi/gradutyönä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava, hallituksen talousvastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009

Tarkastellaan JYY:n omistajaohjausta
Miksi:

Päivitetään tiedot nykypäivän tasolle. Pyritään tunnistamaan riskit
omistajuudesta ja parantamaan yhtiöiden tuottavuutta.

Miten:

Infotaan päivitykset luottamushenkilöille. Tutkitaan, mitä omistajaohjausta
oikeasti on ja toimitaan sen mukaan.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009

Lyyra-toimintojen kehittäminen
Miksi:

Halutaan tarjota jäsenistölle moderneja etuja. Halutaan heijastaa kehitys ruuan
hintaan.

Miten:

Otetaan Lyyra-maksupääte käyttöön Ilokiven ruokalassa ja tarkastellaan
mahdollisuuksia laajentaa Lyyra-palvelua.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen talousvastaava, Ravintolaryhmä

Aikataulu:

Kevät 2009
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YLIOPPILASKYLÄ
Rakennetaan YO-kylään uusia asuntoja, jotka palvelevat tämän hetken opiskelija-asumisen
tarpeita
Miksi:

Ylioppilaskylän asuntokanta on yksipuolista eikä se pysty vastaamaan
kysyntään koko kysynnän laajuudelta. Talot, jotka on päätetty purkaa, ovat
myös niin huonoja energiatehokkuudeltaan ja pohjaratkaisuiltaan, että niiden
purkaminen ja uusien talojen rakentaminen ovat ainoat järkevät tavat korjata
tilanne.

Miten:

Rakennetaan uusia taloja.

Vastuuhenkilöt:

Rakennustoimikunta

Aikataulu:

1. vaiheen purku tammi-maaliskuu 2009, 1. vaiheen rakentaminen huhtikuu
2009 – heinäkuu 2010, 2. vaiheen purku tammi-maaliskuu 2011, 2. vaiheen
rakentaminen huhtikuu 2011 – heinäkuu 2012

Lisätään YO-kylän houkuttelevuutta ja vähennetään asukkaiden vaihtuvuutta parantamalla
Ylioppilaskylän imagoa
Miksi:

Ylioppilaskylän käyttöasteen pitää pysyä keskimäärin yli 95%, jotta
Ylioppilaskylä voi pitkällä tähtäimellä ylläpitää itseään. Lisäksi asukkaista
vaihtuu vuosittain noin 30%, mikä käyttöasteen laskemisen lisäksi näkyy
asuntojen kunnossa; lyhyen aikaa asuvat ihmiset eivät pidä asuntoja niin
hyvässä kunnossa kuin pitempään asuvat.

Keinot:

Tiedotetaan paremmin Ylioppilaskylän tuottamista palveluista
(harrastusmahdollisuudet, KVAT) siitä, mitä vuokra sisältää (vesi, netti, sähkö ja
vakuutus). Nostetaan asuntojen tasoa rakentamalla uusia taloja. Parannetaan
ulkoalueiden ja yhteisten tilojen viihtyvyyttä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, Asukasneuvoston puheenjohtaja, Isännöitsijä

Aikataulu:

Alkaen kevät 2009

Kartoitetaan YO-kylän haasteita ja toimintaympäristöä JYYstä teetettävän riskianalyysin avulla
Miksi:

Ylioppilaskunta teettää toimistaan riskianalyysin ja samalla analysoidaan myös
Ylioppilaskylän riskejä. Ylioppilaskylään ei ole tehty riskikartoitusta aiemmin,
joten nyt on korkea aika tehdä sellainen.

Miten:

Riskianalyysin pohjalta kartoitetaan riskit ja toimitaan niiden ehkäisemiseksi
sekä varaudutaan riskien realisoitumiseen.
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Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, Asukasneuvoston puheenjohtaja, Isännöitsijä

Aikataulu:

Toimeen tartutaan, kun riskianalyysi valmistuu.

Vuonna 2009 YO-kylään palkataan energiansäästöprojektisihteeri koordinoimaan
energiansäästökampanjaa
Miksi:

Ylioppilaskylässä jouduttiin nostamaan vuokria poikkeuksellisen paljon vuodeksi
2009. Suurimmat nostopaineet tulivat energiakustannuksista. Koska energian
hinta tuskin tulee laskemaan tulevaisuudessa, energian säästäminen on
ensiarvoisen tärkeää vuokrankorotusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina.

Miten:

Palkataan projektisihteeri, joka koordinoi energiansäästökampanjaa ja joka
aloittaa myös energiansäästöprojektin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, Asukasneuvoston pj

Aikataulu:

Alkuvuosi 2009

Tehdään esteettömyyskartoitus Ylioppilaskylässä
Miksi:

Ylioppilaskunnan jäseninä ja heidän ystävinään on monia ihmisiä, jotka vaativat
ympäristöltään esteettömyyttä. Niinpä Ylioppilaskylässäkin pitää olla esteettömiä
tiloja ja niiden kartoittaminen ja ongelmapaikkojen korjaaminen on ensiarvoisen
tärkeää.

Miten:

Teetetään esteettömyyskartoitus ylioppilaskylässä ja korjataan mahdollisuuksien
mukaan ongelmalliset tilat

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, halliutuksen sopovastaava, Isännöitsijä

Aikataulu:

Touko-Kesäkuu 2009

Survival-kittien hallintaa helpottavan ohjelmiston tai käytänteiden luominen Kyläsihteerille
Miksi:

Kyläsihteerin työajasta hyvin suuri osa liittyy Survival Kitteihin, joten sopivien
työkalujen ja käytänteiden luominen helpottaa kyläsihteerin työtä huomattavasti
ja antaa aikaa tehdä enemmän myös Kylän vapaa-aikatoimintaan liittyviä
asioita.

Keinot:

Luodaan ohjelmisto kittien hallintaan ja tilaamiseen sekä luodaan käytänteitä,
jotka helpottavat kittien hallintaa

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kylävastaava, kyläsihteeri

Aikataulu:

Ensimmäinen versio kesään 2009 mennessä, lopullinen ennen syksyä 2009
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AINEJÄRJESTÖT
Jatketaan kummiainejärjestötoimintaa
Miksi:

JYYn strategiassa korostetaan molemminpuolista (JYY-ainejärjestö)
tiedonkulkua ja tunnettuutta. Ylioppilaskuntalaisuus vahvistuu opiskelijoiden
parissa.

Miten:

Jokaiselle hallituksen jäsenelle jaetaan 5-6 kummiainejärjestöä, joiden
kokouksissa hallituslaista velvoitetaan käymään vähintään kerran. Samalla
kummi velvoittuu viemään ainejärjestöön perustietopaketin JYYstä ja tuomaan
kuulumisia ainejärjestötasolta ylioppilaskuntaan päin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaava

Aikataulu:

Kevät ja syksy 2009

Jatketaan ainejärjestötoimijoiden koulutusta
Miksi:

Ylioppilaskuntalaisuus vahvistuu opiskelijoiden parissa. Ainejärjestöt kehittyvät
ja jäsenistö kouluttautuu, jolloin toiminnan laatu paranee.

Miten:

Järjestetään keväällä ja syksyllä tarpeen mukaan koulutuksia järjestö-,
ympäristö-, tiedotus-, kv-, sopo-&liikunta-, tapahtuma- ja taloussektoreilta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009

Järjestömessut
Miksi:

Tuodaan järjestöjä tutummaksi jäsenistölle ja niiden palveluja lähemmäksi
jäsenistöä.

Miten:

Järjestetään järjestömessut syksyllä.

Vastuuhenkilöt:

Tiedotussihteeri, hallituksen järjestövastaava

Aikataulu:

Syyskuu 2009

Puheenjohtajaklubi
Miksi:

Pyritään luomaan kanava ainejärjestöjen ja valiokuntien puheenjohtajiin oman
klubin kautta. Tuodaan kaikkia lähemmäksi toisiaan, niin ainejärjestöjen kuin
JYYnkin välillä.

Miten:

Järjestetään puheenjohtajaklubi kaksi kertaa keväällä ja syksyllä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen järjestövastaava, järjestösihteeri
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Aikataulutus:

Helmikuu ja huhtikuu. Syyskuun loppu ja marraskuu.

Päivitetään järjestöopas
Miksi:

Päivitetään järjestöopas, koska se ei ole ajan tasalla.

Miten:

Katsotaan mallia muiden ylioppilaskuntien järjestöoppaista ja päivitetään
vanhentuneet tiedot ylioppilaskunnan oppaaseen. Lisätään oppaaseen
yhdenvertaisuus- ja kansainvälistymisosiot.

Vastuuhenkilöt:

Työryhmä, hallituksen järjestövastaava, järjestösihteeri

Aikataulutus:

Syksy 2009

KORKEAKOULUPOLITIIKKA
Maksuton koulutus ja Maksuttoman koulutuksen päivä
Miksi:

Puolustetaan maksutonta koulutusta ja tiedotetaan opiskelijoita asiaa koskevista
uuden yliopistolain mukana tulevista muutoksista.

Miten:

Otetaan kantaa maksuttoman koulutuksen puolesta, erityisesti kun omassa
yliopistossamme suunnitellaan ja aloitetaan lukukausimaksujen kerääminen EU
ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Tiedotetaan opiskelijoita asian
tiimoilta muun muassa järjestämällä Maksuttoman koulutuksen päivä 28.11.
yhteistyössä KV-sektorin kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Koko vuosi, tarpeen mukaan

Yliopistolakiuudistukseen vaikuttaminen - johtosäännöt ja sisäiset uudistukset
Miksi:

Opiskelijoiden mielipiteet on tärkeä saada esille lakiuudistuksen mukanaan
tuomissa johtosääntöjen muutoksissa, jotta ne eivät vaikuta etuihimme ja
oikeuksiimme negatiivisesti vaan asemaamme parantavasti.

Miten:

Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun ja kommentoidaan uusia johtosääntöjä
muun muassa opetusneuvostossa ja muissa työryhmissä. Tiedotetaan
opiskelijoita muutoksista.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Koko vuosi, tarpeen mukaan
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Yliopistoallianssi
Miksi:

JYYn on seurattava Yliopistoallianssin etenemistä ja osallistuttava
Yliopistoallianssin kehittämiseen koulutusyhteistyön osalta.

Miten:

Tehdään aktiivisesti yhteistyötä tamperelaisten opiskelijoiden kanssa.
Informoidaan opiskelijoita yhteistyön kehittämisestä esimerkiksi järjestämällä
keskustelutilaisuus tilanteen kehittymisestä yhteistyössä opinto- ja
tiedevaliokunnan kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Koko vuosi

Hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen
Miksi:

Hallinnon opiskelijaedustajille tulee korostaa heidän työnsä tärkeyttä erityisesti
nyt, kun yliopistossa on tapahtumassa muutoksia yliopistolain uudistuksen ja
Yliopistoallianssin myötä, ja heitä tulee tukea ylioppilaskunnan puolesta kaikin
mahdollisin keinoin.

Miten:

Järjestetään koulutuksia ja rohkaistaan hallinnon opiskelijaedustajia myös
keskinäiseen yhteistyöhön. Käynnistetään kopowikin toiminta, tiedotetaan sen
olemassaolosta ja kehitetään sitä hallopedien vaikuttamistyön tueksi ja
vastaamaan uusien haasteiden tuottamiin kysymyksiin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaava Hummastenniemi, Kopo-sihteeri

Aikataulu:

Kevät 2009

Tenttiautomaattihankkeen seuraaminen ja laajentaminen
Miksi:

Tenttiautomaattihanke on saatava aloitettua ja toimimaan hyvin
pilottitiedekunnissa ja on pyrittävä siihen, että projektia jatketaan ja laajennetaan
myös pilottivaiheen jälkeen.

Miten:

Osallistutaan tenttiautomaattihankkeen seuraamiseen ja kehittämiseen
toimimalla asiasta vastaavassa työryhmässä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat

Aikataulu:

Koko vuosi, mutta erityisesti syksy, jolloin pilottivaihe aloitetaan.

Korpin kokonaisvaltainen kehittäminen
Miksi:

Korpista on kehitettävä toimiva ja opiskelijoita monipuolisesti palveleva
työväline, joka tarjoaa mahdollisuuksia helpottaa opintojen suunnittelua ja

8/28

JYY 2009

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2009
seuraamista. Tavoitteena on myös saada koko yliopistossa tenttiilmoittautuminen sähköisesti Korpin kautta toimivaksi syyslukukauden 2009
alkuun mennessä.
Miten:

Muistutetaan yliopistoa antamastaan lupauksesta siirtyä sähköiseen tenttiilmoittautumiseen ja kehotetaan opiskelijoita seuraamaan tilannetta omissa
tiedekunnissaan ja laitoksillaan. Toimitaan aktiivisesti asiasta vastaavassa
työryhmässä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaava Hummastenniemi, Opinto- ja tiedevaliokunnan
puheenjohtaja

Aikataulu:

Koko vuosi, mutta erityisesti syksy, jolloin sähköinen tentti-ilmoittautuminen
laajennetaan kaikkia koskevaksi.

Tutor-toiminnan kehittäminen
Miksi:

Tutor-toimintaa on kehitettävä, jotta tutorointi pysyy laadukkaana.

Miten:

Keskustellaan asiasta mm. Opinto- ja tiedevaliokunnassa sekä muilla
foorumeilla ja kehitetään tutor-koulutusta. Pyritään siihen, että laitokset ja
tiedekunnat ottavat suuremman roolin tutoreiden kouluttamisessa jo aikaisin
keväällä 2009.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat, Kopo-sihteeri, Opinto- ja tiedevaliokunnan
puheenjohtaja

Aikataulu:

Helmi-maaliskuu 2009

Graduohjauksen kehittäminen
Miksi:

Tarvitsemme yhtenevät arvostelukäytännöt koko yliopistoon. Lisäksi
graduohjaajien pätevyyden parantaminen on oleellista opiskelijoiden tasaarvoisen kohtelun takaamiseksi.

Miten:

Vaikutetaan yliopiston suuntaan asian tutkimiseksi. Kannustetaan opiskelijoita
vaatimaan riittävää ohjausta sekä perusteluja arvostelukäytäntöjen tueksi.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaava Hummastenniemi

Aikataulu:

Koko vuosi

Hyvä opettaja – palkinto
Miksi:

JYY haluaa kannustaa opetushenkilökuntaa laadukkaaseen opetustyöhön.

Miten:

Järjestetään Hyvä opettaja -kilpailu yhteistyössä ainejärjestöjen ja valiokunnan
kanssa ja valitaan ansioitunut henkilö Hyvä opettaja -kilpailun voittajaksi.
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Vastuuhenkilöt:

Kopo-sihteeri, Opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtaja

Aikataulu:

Tammi- maaliskuu 2009

Akateemisen työharjoittelun parantaminen ja kv-opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien
seuraaminen
Miksi:

JYY haluaa olla osaltaan parantamassa opiskelijoiden
harjoittelumahdollisuuksia

Miten:

Pyritään kokoamaan asiaa käsittelevä työryhmä, jossa on edustajia
opiskelijoista, yliopistolta sekä työnantajien puolelta. Työstetään asiasta tehtyyn
aloitteeseen vastausta. Luodaan työharjoittelulle yhteiset pelisäännöt
ohjaamaan sekä yliopistoa että työnantajia.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kopovastaavat ja kv-vastaava

Aikataulu:

Syksy 2009

SOSIAALIPOLITIIKKA
SATA-komitean työn seuraaminen
Miksi:

Sata-komitean tehtävänä on valmistella sosiaaliturvan kokonaisuudistamista.
Vaikka Sata-komitean työnkuvaan ei kuulu opintotukijärjetelmän uudistaminen,
ottaa komitea kantaa myös opiskelijoita koskevaan sosiaaliturvaan, kuten
sairauspäivärahaan sekä asumistukeen. Sata-komitean työn pohjalta on
mahdollista kehitellä uutta ja toimivampaa opintotukijärjestelmää.

Miten:

Sata-komitean työn seuraaminen ja siihen reagoiminen yhteistyössä SYLn ja
muiden ylioppilaskuntien kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava

Aikataulu:

Koko vuoden

Paikallisliikennetuntemuksen hyödyntäminen
Miksi:

Opiskelijoille tehdyn paikallisliikennetutkimuksen tulosten mukaan Jyväskylään
kaivataan parempia ja halvempia bussireittejä. Halutaan kehittää Jyväskylän
paikallisliikennettä tutkimuksessa havaittujen ongelmien kohdalta.

Miten:

Tehdään tiivistelmä tutkimuksesta ja tiedotetaan jäsenistöä siitä. Selvitetään
yhteistyötahojen kanssa, kuinka paikallisliikennetutkimusta voidaan parhaiten
hyödyntää tavoitteeseen pääsemiseksi.

Vastuuhenkilöt:
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Aikataulu:

Työhön keskitytään pääsääntöisesti keväällä 2009

Hyvinvointiviikko
Miksi:

JYY haluaa huolehtia jäsenistönsä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Hyvinvointiviikolla on tarjolla monipuolista opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävää
ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita huolehtimaan
itsestään.

Miten:

Järjestetään syksyllä hyvinvointiviikko ja ylläpidetään teemaa muulloinkin.
Tehdään mahdollisesti kannanotto hyvinvointiviikon yhteydessä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava, soposihteeri

Aikataulu:

Valmistelutyö aloitetaan keväällä 2009, hyvinvointiviikko järjestetään 16.20.11.2009

Esteettömyys
Miksi:

Halutaan parantaa esteettömyyttä JYYn tiloissa, jotta palvelut ovat helposti
saavutettavissa ja avoimia kaikille jäsenille.

Miten:

Suoritetaan toimenpiteitä Ilokiven ja Opinkiven esteettömyyskartoituksessa
ehdotettujen korjausehdotusten pohjalta. Selvitetään kiinteistöpäällikön kanssa,
mitä korjausehdotuksia voidaan tehdä. Tehdään estettömyyskartoitus myös
ylioppilaskylässä ja Rentukassa yhteistyössä hallituksen kylävastaavan kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava, hallituksen kylävastaava

Aikataulu:

Touko-kesäkuu 2009

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Miksi:

JYY pitää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tärkeänä perustana ylioppilaskunnan
toiminnalle. JYYn mukaan jokaisella jäsenellä tulee olla samat toimimisen ja
vaikuttamisen mahdollisuudet. Siksi ylioppilaskunnan on tutkittava toimintaansa
tasa-arvon edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Miten:

Tiedotetaan jäsenistöä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa sekä edistetään
suunnitelman mukaista toimintaa JYYssä. JYYn edustajisto järjestää itselleen
koulutuksen ja JYYn edustajiston varapuheenjohtaja seuraa tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutumista edustajiston toiminnassa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava, soposihteeri, edustajiston varapuheenjohtaja

Aikataulu:

Koko vuosi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoulutus järjestetään 23.4.2009
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Häirintäyhdyshenkilö
Miksi:

JYYssä häirintäyhdyshenkilönä on toiminut soposihteeri. On nähty tarvetta
toiselle (eri sukupuolta olevalle) häirintäyhdyshenkilölle, jotta jäsenet voivat
valita kumman puoleen kääntyä häirintäasioissa.

Miten:

Valitaan JYYlle toinen häirintäyhdyshenkilö hallituksen toimesta 2-vuotiseksi
kaudeksi.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava

Aikataulu:

Tammi-helmikuu

Kv-opiskelijoiden terveyspalvelut
Miksi:

JYY haluaa edistää tasapuolisten palveluiden tarjontaa kaikille opiskelijoille. Kvopiskelijoilla on ollut vaikeuksia saada heille kuuluvia läkisääteisiä kaupungin
terveyspalveluja.

Miten:

Työskennellään yhdessä yliopiston, YTHS:n ja kaupungin kanssa asian
edistämiseksi. Tehdään mahdollisesti kannanotto. Osallistutaan Kansainvälisten
opiskelijoiden haasteet terveydenhuollossa- hankkeeseen, jota YTHS:n
Jyväskylän terveystyöryhmä koordinoi.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava, soposihteeri ja kv-sihteeri

Aikataulu:

Koko vuoden

YTHS
Miksi:

JYY työskentelee sen eteen, että terveyspalvelut tuotetaan jatkossakin
YTHS:llä. JYY toimii aktiivisesti yhteistyössä YTHS:n toimijoiden kanssa
palveluiden laadun varmistamiseksi.

Miten:

Osallistutaan aktiivisesti SYLn sopo- ja periferiatapaamisiin sekä YTHS:n
tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Sopovastaava on yhteydessä YTHS:n
eri elimissä toimivien henkilöiden kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen sopovastaava

Aikataulu:

Koko vuoden
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LIIKUNTA
Vaikutustyö kaupungin liikuntapalveluissa
Miksi:

JYY pyrkii saamaan maksuttomat tutustumispäivät jäsenilleen kaupungin
liikuntapalveluihin sekä kaupungin huomion uusiin opiskelijoihin ja
valmistuneisiin potentiaalisina liikuntapalveluiden käyttäjinä. Tavoitteena on
opiskelijoiden liikuntapalveluiden pysyminen vähintään ennallaan.

Miten:

Osallistutaan yhteisiin tapahtumiin sekä luodaan uusia ja ylläpidetään vanhoja
yhteistyöverkostoja.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava, soposihteeri

Aikataulu:

Koko vuoden

JYYn hallituksen liikuntavastaavan aktiivinen ote liikuntavaliokunnan, JYYn hallituksen ja OLL:n
välillä
Miksi:

JYY on OLL:n jäsen. JYY haluaa edistää liikuntaa koskevan tiedon välittymistä
valtakunnallisen tason ja paikallisen toiminnan välillä.

Miten:

Liikuntavastaava osallistuu liikuntavaliokunnan kokouksiin ja sektoritapaamisiin
sekä on muutenkin mukana valiokunnan toiminnassa. Lisäksi hän osallistuu
OLL:n tapaamisiin. Liikuntavastaava raportoi valtakunnallisesta ja paikallisesta
sektorin toiminnasta JYYn hallituksen muille jäsenille.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava

Aikataulu:

Koko vuoden

Uusista toimintatukikriteereistä tiedottaminen
Miksi:

JYY on uudistanut liikunnan toimintatukikriteerinsä. JYY haluaa jäsenistön
olevan tietoisia liikunta-avustukriteereistä, jolloin ainejärjestöt voivat JYYn tuella
suunnitella ja järjestää hyviä liikuntatapahtumia.

Miten:

Kriteereistä tiedotetaan ja keskustellaan liikuntavastaavien ja ainejärjestöjen
puheenjohtajien koulutuksessa. Lisäksi tiedotuksessa käytetään nettisivuja ja
Jylkkäriä.

Vastuuhenkilöt:

Liikuntavastaava, soposihteeri

Aikataulu:

Ensimmäinen koulutus järjestetään 18.2 ja toinen syksyllä 2009.
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Yhteistyö yliopistoliikunnan ja YTHS:n kanssa
Miksi:

JYY haluaa kannustaa jäsenistöään liikkumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin.

Miten:

Järjestetään opiskelijoiden toivomia liikuntatapahtumia ja kursseja yhteistyössä
YTHS:n kanssa. Osallistutaan aktiivisesti terveystyöryhmän toimintaan,
järjestetään hyvinvointiviikko sekä jatketaan hyvää yhteistyötä opintoihin liittyvän
liikuntakurssin osalta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava, soposihteeri

Aikataulu:

Koko vuoden, hyvinvointiviikko 16.-20.11.2009

Liikunta-aktiivien koulutus keväällä ja syksyllä
Miksi:

JYY kannustaa jäsenistöään aktiiviseen liikkumiseen, osallistumaan
liikuntavaliokunnan toimintaan sekä järjestämään itse monipuolisia
liikuntatapahtumia.

Miten:

Järjestetään yksi koulutus liikuntatoimintastrategiasta ja liikunta-avustuksista
sekä toinen tapahtumanjärjestämisestä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen liikuntavastaava, soposihteeri

Aikataulu:

Ensimmäinen koulutus on 18.2, toinen syksyllä 2009.

KUNTAVAIKUTTAMINEN
Selkiytetään kuntavaikuttamista osana koko JYYn organisaatiota eli täsmennetään JYYn
kaikkien toimielinten merkitystä kuntavaikuttamisessa
Miksi:

Kuntavaikuttaminen lähtee yksittäisistä opiskelijoista, edustajistosta,
hallituksesta, sihteeristöstä, valiokunnista ja muista JYYn toiminnan osaalueista. Vuoden toimintaa suunniteltaessa on täsmennettävä miten eri
toiminnan osa-alueet voivat olla mukana kuntavaikuttamisessa.

Miten:

Selvitetään henkilöt ja tahot, joihin on relevanttia olla yhteydessä. Järjestetään
tapaamisia kaupungin vaikuttajien kanssa. Pyritään löytämään säännölliset
yhteydenpitokanavat eri kuntavaikuttajien kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja

Aikataulu:

Yhteydenotot koko vuoden aikana tilanteiden mukaan.
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Seurataan ja vaikutetaan yhdessä JAMKO:n kanssa uuden Jyväskylän kehittämistä opiskelijoiden
näkökulmasta
Miksi:

1.1.2009 syntyi uusi Jyväskylän kaupunki. Opiskelijoiden kannalta on erittäin
tärkeää olla mukana vaikuttamassa eri työryhmissä ja sidosryhmien kautta, jotta
korkeakouluopiskelijat tulevat huomioiduksi uuden Jyväskylän rakentamisessa.

Miten:

Järjestetään JAMKO:n hallituksen kanssa tapaaminen, jossa keskustellaan
yhteisistä tavoista seurata kuntavaaliteesien toteutumista. Tehdään aktiivista
vaikuttamistyötä uuden Jyväskylän suuntaan.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen
ympäristövastaava

Aikataulu:

Koko vuosi

Esitellään uuden Jyväskylän päättäjille JYYtä ja opiskelijaliikkeen merkitystä Jyväskylässä
Miksi:

Uusilla valtuutetuilla ja muille luottamushenkilöillä saattaa olla hatara kuva
JYYstä. Tavoitteena on, että kaupungin uudet päättäjät ymmärtävät JYYn
merkityksen jyväskyläläisessä kulttuurissa ja hyvinvoinnin rakentamisessa.

Miten:

Järjestetään tapaamisia yhdessä keskeisten kuntavaikuttajien kanssa, jossa
esitellään JYYtä ja käydään yhdessä keskustelua. Järjestetään Nuoret poliittisen
vaikuttajat -tapaaminen.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen
ympäristövastaava

Aikataulu:

Koko vuosi, Nuoret poliittiset vaikuttajat -tapaaminen mahdollisesti lokakuussa
2009.

KANSAINVÄLISET ASIAT
Seurataan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun ja
maksullisen tilauskoulutuksen hankkeiden etenemistä Jyväskylän yliopistossa ja muissa
yliopistoissa ja osallistutaan keskusteluun yhteistyössä korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa
Miksi:

On tärkeä saada ihmiset ymmärtämään, että lukukausimaksukokeiluun on
puututtava. Kokeilusta saattaa olla lyhyt matka lukukausimaksujen
vakinaistamiseen ja maksullisen koulutuksen ulottamiseen koskemaan myös
suomalaisia opiskelijoita.
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Miten:

Pidetään asiaa yllä mediassa ja kirjoitetaan kannanottoja sekä osallistutaan
aktiivisesti aihetta koskeviin keskusteluihin. Kokeilusta tulee kerätä tietoja, jotta
sen vaikutuksia on mahdollista arvioida kriittisesti.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri, hallituksen kv-vastaava sekä kv-valiokunnan pj

Aikataulu:

Koko vuosi

Lisätään kaikkien ylioppilaskunnan toimintasektorien tietämystä ja vastuuta kansainvälisistä
opiskelijoista ja kansainvälisistä asioista
Miksi:

Kansainväliset asiat koskettavat yhä useammin koko jäsenistöä sekä kaikkia
ylioppilaskunnan sektoreita.

Miten:

Tiedotetaan kv-toiminnasta kaikkia sektoreita koskevana asiana, järjestetään
ainejärjestöjen ja valiokuntien kv-vastaaville koulutus sekä hallitukselle iltakoulu
kv-asioihin liittyen.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri, hallituksen kv-vastaava ja kv-valiokunnan pj

Aikataulu:

Koko vuosi

Seurataan Kansallisen korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toteutumista
Miksi:

JYY on osaltaan varmistamassa, että strategian tavoitteet toteutuvat.

Miten:

Tehdään mediaseurantaa sekä ollaan aktiivisesti yhteydessä asian tiimoilla
työskentelevien tahojen kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri ja hallituksen kv-vastaava

Aikataulu:

Koko vuosi, mutta erityisesti helmi-maaliskuu, koska strategia julkaistiin
tammikuun lopussa.

Jatketaan ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutusten järjestämistä
Miksi:

JYY haluaa olla osaltaan varmistamassa suomalaisille opiskelijoille
mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen ja ulkomaalaisille opiskelijoille
mahdollisuuden tutustua suomalaisiin ja suomalaiseen opiskelijaelämään.

Miten:

Järjestetään kv-koulutus ainejärjestöille sekä valiokuntien pj:ille tai kv-vastaaville
sekä kansainvälisyyskilpailu ainejärjestöille.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri, hallituksen kv-vastaava ja kv-valiokunnan pj

Aikataulu:

Kaksi koulutusta vuodessa, joista toinen voidaan korvata kilpailulla.
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Järjestetään yliopiston hallinnon opiskelijaedustajille kv-koulutus yhdessä
korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa
Miksi:

Kansainvälistyvässä yhteisössä on tärkeää lisätä tietoisuutta kv-opiskelijoiden
edunvalvonnasta sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyyteen liittyvästä
edunvalvonnasta.

Miten:

Järjestetään hallopedien kv-koulutus yhdessä kopo-sektorin kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Kopo- ja kv-sihteerit, hallituksen kopo- ja kv-vastaavat

Aikataulu:

Kevät, kv-osio koulutuksessa noin tunnin mittainen.

Järjestetään kansainvälisille (tutkinto-) opiskelijoille viranomaiskyselytunti
Miksi:

JYY kantaa osaltaan vastuun kv-opiskelijoiden tietämyksen lisääntymisestä
koskien heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomen valtiossa.

Miten:

Järjestetään viranomaiskyselytunti jossa viranomaisilla on mahdollisuus
keskustella kv-opiskelijoiden kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Kv-valiokunnan pj, kv-sihteeri ja hallituksen kv-vastaava

Aikataulu:

Kevät, tapahtuma järjestetään yhdelle iltapäivälle.

Järjestetään ylioppilaskunnan kansainvälisen tiedotuksen kehittämistä yhdessä
tiedotussektorin kanssa
Miksi:

On tärkeää integroida kv-opiskelijat mahdollisimman hyvin suomalaiseen
opiskelijayhteisöön.

Miten:

Kehitetään tiedotusta yhdessä tiedotussektorin kanssa, jatketaan Jyytisten
kääntämistä sekä varmistetaan englanninkielisen tiedotuksen jatkuvuus.

Vastuuhenkilöt:

Tiedotus- ja kv-sihteerit, hallituksen kv- & tiedotusvastaava

Aikataulu:

Pari tapaamista keväällä ja syksyllä.

Järjestetään The Best Teacher in Intercultural Environment- kilpailu uudella nimellä Teacher of
the Year 2009 in Intercultural Environment
Miksi:

JYY kannustaa parantamaan vieraskielisen opetuksen laatua, sisältöjä sekä
opettajien kielitaitoa.

Miten:

Järjestetään Teacher of the Year 2009 in Intercultural Environment- kilpailu.
Näkyvyys mediassa on olennaista.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri, hallituksen kv-vastaava ja valiokunnan pj

Aikataulu:

Tammikuu-maaliskuu
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Vahvistetaan yhteyksiä kansainvälisten asioiden kanssa toimiviin yhteistyötahoihin
Miksi:

Aiemmin ylioppilaskunnan ja yliopiston kansainvälisten toimijoiden yhteydenpito
on ollut lähes yksinomaan kv-sihteerin harteilla. Nyt halutaan luoda hyvät ja
luottamukselliset yhteistyösuhteet muihin Jyväskylän kv- toimijoihin: yliopiston
kv-palvelut, JAMKO, Jyväskylän kaupunki sekä paikalliset yritykset.

Miten:

Järjestetään tapaamisia ja pitämällä yhteyttä yhteistyötahoihin.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kv-vastaava

Aikataulu:

Koko vuosi, tapaamiset yhteistyötahojen kanssa tarpeen mukaan.

Osallistutaan uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon
Miksi:

Kerrotaan perustiedot ylioppilaskunnasta ja sen jäsenyydestä sekä kvopiskelijan mahdollisuuksista osallistua ylioppilaskunnan tai muiden järjestöjen
toimintaan.

Miten:

Pidetään JYY:stä kertova esitelmä orientaatioviikolla. Kv-sihteeri pitää myös
muita luentoja viikon aikana.

Vastuuhenkilöt:

Kv-sihteeri ja hallituksen kv-vastaava.

Aikataulu:

Tammikuu ja syyskuu

Järjestetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Miksi:

Helpotetaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden verkostoitumista.

Miten:

Järjestetään Come Together-tapahtuman.

Vastuuhenkilöt:

Kv-valiokunnan pj, kv-sihteeri ja hallituksen kv-vastaava

Aikataulu:

Syksy, tapahtuma järjestetään yhdelle illalle lokakuussa.

KEHITYSYHTEISTYÖ
Valmistellaan JYYn uusi kehitysyhteistyöprojekti yhteistyöjärjestö Bal Rashmin kanssa
Miksi:

JYY kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vastuun kantamiseen ja toimii
yhteiskunnallisena vaikuttajana. JYY on koordinoinut omaa
kehitysyhteistyöprojektia vuodesta 2002.

Miten:

Suunnitellaan hankevalmistelumatka Intiaan helmi-maaliskuussa 2009. Matkan
jälkeen raportoidaan matkasta ulkoministeriölle ja tiedotetaan opiskelijoita
suunnittelun etenemisestä. Vuoden 2009 keväällä työstetään valmiiksi
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projektisuunnitelma ja hankerahoitushakemus ulkoministeriölle yhdessä Intian
kumppanijärjestön kanssa. Pyritään osallistamaan opiskelijoita mukaan
suunnitteluun. Varaudutaan aloittamaan hankkeen rahoitus vuonna 2010.
Suunnitellaan hankkeen rahoitus niin, että ylioppilaskunnan rahoitusosuus on
suuruudeltaan 0,7% ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan budjetin
loppusummasta.
Vastuuhenkilöt:

Hankekoordinaattori Katja Bågman, hankevalmistelumatkalle valittu Heli
Pikkarainen, hallituksen KEHY-vastaava ja kv-sihteeri

Aikataulu:

Hankesuunnittelumatka toteutetaan 17.2.-10.3.2009, siitä raportoidaan
kuukauden kuluessa matkan päättymisestä ulkoministeriölle ja tiedotetaan myös
JYYn jäseniä. Projektisuunnitelma budjetteineen ja hanketukihakemuksineen
suunnitellaan ja kirjoitetaan toukokuun loppuun mennessä ja toimitetaan
ulkoministeriölle. Ulkoministeriön päätös hanketuen myöntämisestä tullee
loppuvuodesta 2009. Myönteisen päätöksen jälkeen Intian kumppanijärjestön
kanssa allekirjoitetaan yhteistyösopimus jonka jälkeen, aikaisintaan
tammikuussa 2010, projekti voi alkaa.

Järjestetään kehitysyhteistyöviikko
Miksi:

Ylioppilaskunnan yhtenä tehtävänä on edistää aktiivista kansalaisuutta. Viikolla
12, 16.3-20.3.2009, järjestetään perinteinen KEHY-viikko, jonka tavoitteena on
nostaa esiin kansainväliseen kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Viikon
kautta pyritään nostamaan opiskelijoiden tietoisuutta kehitysyhteistyöstä ja
heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan sekä paneutua erityisesti eettisiin ja
tasa-arvokysymyksiin. Tämän vuoden teemana on kehitysmaihin ja
kehitysyhteistyöhön liittyvät mielikuvat ja erityisesti uutisointi.

Miten:

Projektisihteeri toteuttaa tapahtuman järjestämisen yhteistyössä KEHY-viikon
suunnitteluryhmän ja KEHY-valiokunnan kannsa. Hallituksen KEHY-vastaava on
mukana suunnittelutyöryhmän toiminnassa, käytännön järjestelyissä sekä
etenkin markkinointi- ja viestintä suunnittelussa.

Vastuuhenkilöt:

Projektisihteeri Tuomas Lallukka, hallituksen KEHY-vastaava ja kv-sihteeri

Aikataulu:

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti tammi-maaliskuussa, jonka aikana KEHYviikon valmistelut ja toteutus suoritetaan kokonaisuudessaan.

Saatetaan loppuun nykyinen JYYn kehitysyhteistyöhanke Intiassa, Bharatpurin
maaseutualueella
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Miksi:

JYY on koordinoinut omaa kehitysyhteistyöprojektia vuodesta 2002 ja saattaa
sen nyt loppuun.

Miten:

Seurataan hankkeen etenemistä tekemällä aktiivista yhteistyötä
kumppanijärjestön kanssa. Suunnitellaan vuoden 2008 hankeseurantamatkaa
helmi-maaliskuulle 2009. Matkan jälkeen raportoidaan Ulkoministeriölle ja
tiedotetaan opiskelijoita hankkeen etenemisestä. Aletaan valmistella vuonna
2010 tapahtuvaa loppuraportointia. Pyritään siirtämään vastuuta asianomaisille
kyläläisille niin, että projektin jatkuvuus ja kestävyys voidaan taata myös
rahoituksen loputtua.

Vastuuhenkilöt:

Hankekoordinaattori Nelli Niemistö, hallituksen KEHY-vastaava ja kv-sihteeri

Aikataulu:

Vuoden 2008 monitorointimatkalle lähtevät Nelli Niemistö ja Saara Perälä.
Matkan ajankohta on 17.2-10.3.2009. Tämän jälkeen viime vuoden tapahtumista
raportoidaan UM:lle kevään loppuun mennessä. Hankkeen loppuvaihetta ja
loppuraporttiin liittyviä asioita käsitellään läpi vuoden. Viimeinen
monitorointimatka keväällä 2010.

Jatketaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Itä-Sambian naisliikettä tukevan hankkeen
tukemista
Miksi:

JYY kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vastuun kantamiseen ja toimii
yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Miten:

Pyritään pitämään vapaaehtoiset jäsenmaksut vähintään nykyisellä tasolla ja
pyritään etsimään keinoja avustusosuuksien lisäämiselle. Yhtenä keinona on
järjestää lisää tapahtumia yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa ja kanavoida
tapahtumatuloja kehitysyhteistyöhön. Tarjotaan JYYn jäsenille edelleen
mahdollisuus tukea HYYn hanketta mm. jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen KEHY-vastaava

Aikataulu:

Koko vuosi

Jatketaan Reilu Yliopisto –kampanjaa
Miksi:

JYY kannattaa Reilu Yliopisto- kampanjaa.

Miten:

Vaikutetaan aktiivisesti yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi
Reilun yliopiston arvonimen. Samalla seurataan Reilu Jyväskylä –hankkeen
etenemistä ja edistetään reilun kaupan tunnettavuutta opiskelijoiden
keskuudessa. Tehdään yhteistyötä Reilu Yliopisto – kampanjaryhmän kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen KEHY-vastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009
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Haetaan Ulkoasiainministeriön tiedotustukea uudesta kehitystyöyhteistyöhankkeesta
tiedottamiseen ja mahdollisesti muihin tiedotushankkeisiin
Miksi:

Uudesta kehitysyhteistyöprojektista tiedottamiseen tarvitaan ulkopuolista
rahoitusta.

Miten:

Suunnitellaan uuden hankkeen tiedotusmateriaalit ja haetaan tukea niiden
toteuttamiseen

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen KEHY-vastaava ja KV-sihteeri

Aikataulu:

Tiedotustukihakemukset jätetään kevään 2009 aikana

Suunnitellaan uusia varainhankintamuotoja opiskelijoiden vapaaehtoisten
kehitysyhteistyömaksujen lisäämiseksi
Miksi:

Suuremmalla rahoituspohjalla voidaan mahdollistaa laajempi ja näkyvämpi
kehitysyhteistyötoiminta ja nostaa kehityskysymysten näkyvyyttä kampuksella.
Pyritään turvaamaan kehitysyhteistyötoiminnan rahoituspohjan tulevaisuus.

Miten:

Asiaa pidetään esillä kaikissa KEHY-valiokuntien kokouksissa. Yhteistyö muiden
valiokuntien kanssa. Mahdollisista tapahtumista kanavoitavat tuotot ja aktiivinen
tiedottaminen sekä aloitteellinen toiminta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen KEHY-vastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009

KULTTUURISEKTORI
Jyrock
Miksi:

Jyrock 2009 toimii jäsenpalveluna ylioppilaskunnan jäsenille sekä
vaihtoehtoisen musiikin harrastajille. Tänä vuonna Jyrock painottuu venäläiseen
musiikkiin.

Miten:

Projektisihteeri toteuttaa tapahtuman järjestämisen pitkälti itsenäisesti.
Hallituksen kulttuurivastaava osallistuu projektin toteuttamiseen Jyrocktyöryhmässä toimimisen kautta sekä välittämällä tietoa projektin etenemisestä
muille hallituksen jäsenille.

Vastuuhenkilöt:

Projektisihteeri Lintunen, kulttuurisihteeri, hallituksen kulttuurivastaava

Aikataulu:

Painottuu alkuvuoteen 2009. Tapahtuma 17.-18.4.; tapahtuman onnistumisen ja
taloudellisen menestyksen loppuraportointi tapahtuman päättymisen jälkeen.
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Uusi projektisihteeri seuraavalle vuodelle valitaan syksyllä
kulttuurivaliokunnassa.

Kampus Kino ja projektorinkäyttäjäkurssi
Miksi:

Järjestetään edelleen monipuolista elokuvatarjontaa, joka tuo esille myös
valtavirran ulkopuolisia elokuvia. Tarjotaan projektorikäyttäjäkurssilla käyneille
mahdollisuus saatujen taitojen ylläpitämiseen.

Miten:

Kartoitetaan mahdollisuuksia uusien teemaviikkojen järjestämiseen. Etsitään
elokuville sopivia alustajia aiheiden ja mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään
innokkaille projektorinkäyttäjäkurssi syksyllä (vuoden alussa osaavia käyttäjiä on
riittävästi, joten ei ole tarvetta kouluttaa lisää ihmisiä vielä keväällä). Aktivoidaan
jo kurssin käyneitä toimimaan Kampus Kinossa.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri, hallituksen kulttuurivastaava.

Aikataulu:

Kampus Kinon osalta koko lukuvuosi, uusi koulutus syksyllä.

Kulttuurimatkat
Miksi:

Järjestetään jäsenistölle monipuolisia, eri kulttuurin alueet huomioivia matkoja
Jyväskylän ulkopuolelle ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaille. Matkojen
avulla saavutetaan paremmat ja edullisemmat mahdollisuudet perehtyä
taiteeseen myös Jyväskylän ulkopuolella, ja edesautetaan osaltaan myös
jäsenistön yhteistyötä eri ylioppilaskuntien toimijoiden kanssa.

Miten:

Matkakohteita ideoidaan valiokunnassa. Suunnitteilla on ainakin vierailu
Tampereelle, jossa paikalliset yo-kunta-aktiivit ovat luvanneet toimia ”isäntinä”.

Vastuuhenkilöt:

Päävastuu valiokunnalla. Kulttuurisihteeri ja hallituksen kulttuurivastaava tekevät
käytännön järjestelyitä ja kartoittavat kohteita.

Aikataulu:

Noin kerran lukukaudessa; riippuu valiokuntalaisten aktiivisuudesta ja
esimerkiksi teattereiden ja museoiden esitysaikatauluista.

Ilokiven kehittäminen
Miksi:

Selkeytetään Ilokiven profiilia Jyväskylän kulttuuritarjonnan kentällä, kuitenkin
niin, että pääpaino on nimenomaan opiskelijoille suunnattu tila ja sen tarjoamat
toiminnot. Aktivoidaan ainejärjestöjä Ilokiven tilojen käyttämiseen.

Miten:

Käytetään ammattitaitoisia ääni- ja valotyöntekijöitä sekä huolletaan
säännöllisesti av-laitteistoa. Tiedotuksesta parannetaan niin kaupungin kuin
ainejärjestöjen suuntaan. Ilokivi-työryhmän kautta jaetaan erilaisia ideoita.
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Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava, kulttuurisihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi 2009.

Speksit
Miksi:

Esitellään speksejä osana kulttuuritarjontaa. Järjestelyt ovat riippuvaisia muiden
ylioppilaskuntien (lähinnä teekkarien ja lääketieteen opiskelijoiden)
kiinnostuksesta ja speksien tarjonnasta, mutta toteutuessaan lisäävät
yhteistyötä eri ylioppilaskuntiin päin.

Miten:

Tarjotaan mahdollisuus tilojen käyttöön. Tehdään tiedotusyhteistyötä
kulttuurivaliokunnan kanssa.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri, valiokunnan puheenjohtaja

Aikataulu:

Tarjonnan mukaan toteutettava (tammikuussa 2009 ei vielä haluttuja esityksiä)

Ilokiven taidenäyttelyt
Miksi:

Esitellään monipuolisesti eri lajityypin taiteilijoiden, niin jäsenten kuin JYYn
ulkopuolistenkin henkilöiden, tuotoksia.

Miten:

Järjestetään rekrytointikampanja näyttelyiden määrän lisäämiseksi. Tällä
hetkellä näyttelyihin ei ole tunkua.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri

Aikataulu:

Koko vuosi 2009.

SYL:n kulttuurikoulutus
Miksi:

Edistetään aktiivista kansalaisuutta ja keskustelevuutta myös kouluttautumisen
kautta niin, että pysytään ajan tasalla kulttuurikentän edunvalvonnasta ja uusista
ideoista. Samalla pidetään yllä yhteistyöverkostoja muiden ylioppilaskuntien
kautta.

Miten:

Osallistutaan koulutukseen.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen kulttuurivastaava. Aiheesta riippuen myös kulttuurisihteeri ja/tai
valiokunnan puheenjohtaja osallistuu.

Aikataulu:

Koulutuksen aikataulun mukaan, vähintään kerran vuoden aikana.

Järjestysmieskurssi
Miksi:

Koulutetaan järjestysmiehiä erityisesti JYYn omia tapahtumia silmällä pitäen
(esimerkiksi Jyrockiin ja Wappuun).
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Miten:

Tehdään yhteistyötä JELMU:n kanssa. Osallistujia velvoitetaan toimimaan
järjestysmiehenä vähintään yhdessä ylioppilaskunnan järjestämässä
tapahtumassa.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri.

Aikataulu:

Helmi-maaliskuu 2009 (ennen Jyrockia).

Tapahtumanjärjestäjäkoulutus ja dj-kurssi
Miksi:

JYY tukee järjestöjään tarjoamalla niille edellytyksiä omaan toimintaansa.
Erityisesti uusille ainejärjestötoimijoille suunnatun koulutuksen tavoitteena on
esitellä tapahtumajärjestämisen perusasioita, erityispainotus tiedotukseen
panostamisessa. Aktivoidaan dj-kurssin käyneitä henkilöitä toimimaan erityisesti
ainejärjestöjen bileissä.

Miten:

Pyritään antamaan kattava kuva tapahtumajärjestämisestä sen
ongelmakohtineen ja kompastuskivineen. Järjestetään mahdollisesti jatkokurssi
jo aiemmin dj-kurssilla olleille, jotta kurssilla olleet voivat kehittää edelleen jo
saatuja taitojaan.

Vastuuhenkilöt:

Kulttuurisihteeri; hallituksen kulttuurivastaava voi osallistua oman
kokemuksensa kautta myös tapahtumajärjestäjäkoulutuksen organisointiin.

Aikataulu:

Kevät 2009

Ylioppilaskunnan perinteet
Miksi:

Koska yhtenäistä identiteettiä on vaikea luoda suurelle opiskelijajoukolle, on
tärkeää, että jäsenistö tuntee ylioppilaskunnan perinteet. Niiden kautta jokainen
jäsen voi tuntea tietynlaista sosiaalista koheesiota muihin opiskelijoihin.

Miten:
•

Wappu: Huolehditaan perinteikkään tapahtuman toteutumisesta tänäkin
vuonna Minna Canthin patsaan lakituksella, Amazing Race-kisalla
(yhteistyössä JAMKO:n kanssa) sekä vapunpäivän piknikillä harjulla.
Pyritään tuomaan JYYtä enemmän esille tapahtuman yhteydessä
panostamalla tiedotukseen.

•

Minna Canthin ja Flooran päivä: Minna Canthin päivänä juhlitaan tasa-arvoa,
joten tämä teema on hyvä nostaa esille juhlavuosiviikon aikana, esimerkiksi
järjestämällä yhteistä toimintaa soposektorin kanssa. Flooran päivänä on
perinteisesti vierailtu ensimmäisen suomalaisen naisrunoilijan Isa Aspin
haudalla, ja tänä vuonna haudalle palautetaan sen alkuperäinen,
kunnostettu risti.

24/28

JYY 2009

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2009
•

JYYn laulukirja: JYYn oma laulukirja dokumentoi omaa lauluperinnettämme,
ja voi myöhemmin toimia myös muistona opiskeluajoilta. Selvitetään
mahdolliset apurahat, kustannukset, painattaja jne.

Vastuuhenkilöt:
•

Wappu: Hallituksen kulttuurivastaava tiedottaa suunnitelmista hallitukselle,
joka osallistuu kokonaisuudessaan valmisteluihin; kulttuurisihteeri vastaa
esimerkiksi av-laitteiston toiminnasta paikalla,

•

Minna Canthin ja Flooran päivä: Hallituksen kulttuurivastaava

•

JYYn laulukirja: Hallituksen kulttuurivastaava

•

Wappu: 30.4. ja 1.5., etukäteisvalmistelut huomioiden

•

Minna Canthin päivä: varsinainen liputuspäivä 19.3. (vko 12), mutta

Aikataulu:

huomioitaneen vasta juhlavuosiviikon (vko 13) aikana. Flooran päivä: 13.5.,
etukäteisvalmistelut huomioiden.
•

JYYn laulukirja: Koko vuosi 2009.

KAMPUS KUSTANNUS
Julkaisusarjan toimitusneuvosto
Miksi:

Helpotetaan ja selkiytetään toimitusneuvoston työtä uudessa työtilassa.

Miten:

Selvitetään Kampus Kustannuksen arkistojen tila.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen jäsen toimitusneuvostossa, toimitusneuvoston puheenjohtaja

Aikataulu:

Kevät 2009

Julkaisustrategian laatiminen
Miksi:

Halutaan selkiyttää Kampus Kustannuksen toimintamalleja, joilla haetaan
kustannustoiminnan ja toimitusneuvoston sujuvampaa jatkuvuutta ja pyritään
palvelemaan kustannetuilla julkaisuilla laajempaa osaa opiskelijoista.

Miten:

Luodaan Kampus Kustannukselle strategia: pohditaan mitä kustannetaan ja
kenelle sekä miten toimitusneuvoston toimintaa voisi parantaa.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen jäsen toimitusneuvostossa, toimitusneuvoston pj

Aikataulu:

Koko vuosi
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YMPÄRISTÖ
Järjestetään JYYn ympäristökoulutus ainejärjestöille
Miksi:

Pyritään lisäämään ainejärjestöaktiivien ympäristötietoutta sekä jakamaan hyviä
käytänteitä koulutuksen avulla. Tavoitteena on, että ainejärjestöt huomioisivat
ympäristökysymykset kaikessa toiminnassaan.

Miten:

Järjestetään ainejärjestökoulutus ja muistutetaan ainejärjestöaktiiveja
ympäristökysymyksistä kummiainejärjestötapaamisten kautta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava

Aikataulu:

Järjestetään ympäristökoulutusta syksyllä 2009, jonka lisäksi
kummiainejärjestötapaamisten yhteydessä tehtävä työ

Osallistutaan Kortepohjan ylioppilaskylässä toteutettavaan energiansäästökampanjaan keväällä
2009
Miksi:

JYY kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vastuun kantamiseen ja toimii
yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Miten:

Ollaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kampanjan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Selvitetään kaikki yhteistyötahot ja pyritään aktiiviseen
vuorovaikutukseen

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava

Aikataulu:

Kevät 2009

Osallistutaan SYL:n tarjoamaan ympäristösektorin koulutukseen
Miksi:

Tavoitteena on hankkia lisää tietoa ja hyviä käytänteitä JYYn ympäristösektorin
käyttöön.

Miten:

Hallituksen ympäristövastaava osallistuu SYL-koulutukseen. Hallituksen
ympäristövastaavan ollessa estynyt, paikalle pyritään lähettämään valiokuntaaktiivi.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava

Aikataulu:

SYL:n ilmoittamat koulutuspäivät

Järjestetään JYYn piirissä toimiville ainejärjestöille ympäristökilpailu
Miksi:

Tavoitteena on lisätä ainejärjestöjen ympäristötietoutta ja aktiivisuutta
ympäristökysymyksissä ja kannustaa järjestöjä ympäristöystävälliseen
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toimintaan.
Miten:

Palkitaan ympäristökilpailussa parhaiten menestyneet järjestöt

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava

Aikataulu:

Syksy 2009

Päivitetyn Green Guiden tunnettavuuden ja käyttöasteen lisääminen
Miksi:

Tavoitteena on lisätä oppaan tunnettavuutta.

Miten:

Opasta jaetaan kansainvälisille opiskelijoille mahdollisesti Kortepohjassa
pidettävän ympäristöviikon yhteydessä sekä kartoitetaan muutenkin eri
mahdollisuuksia lisätä oppaan tunnettavuutta ja käyttöastetta.

Vastuuhenkilöt:

Hallituksen ympäristövastaava

Aikataulu:

Vuosi 2009, pääpaino syksyllä 2009

YLIOPPILASLEHTI
Suuri lehtikeskustelu 2009
Miksi:

Edellisen kerran suuri lehtikeskustelu järjestettiin 2006 ja tapahtumalle on
toivottu jatkoa. Tarkoituksena on kehittää lehteä keskustelun osanottajien
tuoman palautteen mukaan sekä pohtia lehden ja ylioppilaskunnan välistä
suhdetta.

Keinot:

Järjestetään suuri lehtikeskustelu, jossa lukijat, avustajat ja edaattorit pääsevät
kysymään kysymyksiä lehden toimitukselta ja johtokunnalta sekä
kommentoimaan lehteä yleisesti.

Vastuuhenkilöt:

Lehtivastaava, lehden johtokunnan pj, pääsihteeri

Aikataulu:

Huhtikuun loppupuoli 2009

VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄT
Ylioppilaskunnan esittelymateriaalin päivittäminen
Miksi:

Ylioppilaskunnan toimintaa sekä rakennetta esitellään toistuvasti opiskelijoille
sekä erilaisille sidosryhmille. Opiskelijoiden ja sidosryhmien tietämyksen
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lisääminen ylioppilaskunnasta esittelymateriaalin avulla on tärkeää.
Miten:

Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla ja toteuttamalla ylioppilaskunnan
esittelymateriaali sekä tietopaketti uusille opiskelijoille.

Vastuuhenkilöt:

Tiedotus- ja kv-sihteerit, hallituksen viestintävastaava

Aikataulu:

Kevät ja kesä, valmis materiaali saatavana syksyn uusille opiskelijoille.

Sidosryhmät haltuun heti vuoden alusta
Miksi:

JYY haluaa parantaa vaikutustyötä eri sidosryhmien keskuudessa.

Miten:

Kartoitetaan ylioppilaskunnan sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sekä laaditaan
sidosryhmäkartta hallituksen ja sihteeristön käyttöön.

Vastuuhenkilöt:

Tiedotussihteeri, hallituksen puheenjohtaja ja viestintävastaava

Aikataulu:

Kevät
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