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VUODEN 2009 ERITYISASIOITA
Järjestetään JYYn juhlavuosiviikko 23.-28.3. 2009
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta täyttää ensi vuonna 75-vuotta. Kunniakasta
juhlavuotta on hyvä juhlistaa normaalia laajemmin ja koko jäsenistöä tavoittaen.
Juhlavuosiviikon aikana on tarkoitus järjestää monipuolista ja laadukasta ohjelmaa.
Juhlavuosiviikko

huipentuu

28.3.

järjestettäviin

ylioppilaskunnan

vuosijuhliin.

Juhlavuosiviikon suunnitteluun on perustettu työryhmä ja loppuvuodesta 2008
tehtävää hoitamaan on palkattu projektisihteeri.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Allianssiverkoston luominen ja yhteistyön kehittäminen
Jyväskylän yliopisto on Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston kanssa mukana
yliopistoallianssiyhteistyössä. Jotta opiskelijoiden äänen kuuluminen yliopistojen yhteistyön kehittämisessä saadaan tarkoituksenmukaisimmin kuuluviin, on myös ylioppilaskuntien välistä yhteistyötä syvennettävä. JYY kehittää ja syventää yhteistyötä
Tampereen ylioppilaskuntien kanssa ja vakiinnuttaa kaikkia sektoreita läpäisevän
yhteistyöverkoston osaksi ylioppilaskunnan toimintaa.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Ylioppilaskunnan organisaation uudistaminen
Ylioppilaskunnan organisaatiorakenteessa on huomattu monia ongelmia ja sitä on
uudistettava. Ylioppilaskunnan aatteellinen toiminta ja asunto- ja kiinteistötoiminta on
järjestettävä

omaksi

varsinaisen

toiminnan

hallintokokonaisuudeksi
organisaatiota

ja

edustajiston

hallituksen

alaisuuteen.

roolia

on

Myös

tarkistettava.

Uudistuksen läpiviemiseksi ylioppilaskunnan hallitus on perustanut ohjausryhmän,
jossa on jäsenenä vuoden 2008 hallituksen nimeämiä jäseniä ja uuden hallituksen
nimeämiä jäseniä.
Kuormittavuus 3 (UUSI)
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Selvitetään Jyväskylän yliopiston filiaalien asemaa
Jyväskylän

yliopiston

opiskelijoiden

tasapuolisen

kohtelun

takaamiseksi

on

selvitettävä yliopiston filiaalien opiskelijoiden asemaa. Tällä hetkellä JYYn tarjoamat
palvelut ja vaikutusmahdollisuudet filiaaleissa ovat varsin heikot.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

TALOUS JA LIIKETOIMINTA
Jäsenmäärän laskuun varautuminen
Ylioppilaskunnan jäsenmäärä laskee tulevina vuosina. Jäsenmäärän laskuun on
varauduttava.. Työn tukemiseksi JYY teettää riskianalyysin, jossa myös jäsenmäärän
laskua ylioppilaskunnan toiminnoille tarkastellaan. Samalla mietitään keinoja
yritysyhteistyön kehittämiseksi ja mahdollisuutta kattaa väheneviä jäsenmaksutuottoja yritysyhteistyöllä.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Ravintolatoiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden haasteiden kartoittaminen
Aloitetaan

vuonna

2009

ravintolatoiminnan

selkeyttää Ilokiven ja Rentukan ravintolatoiminnan

strategian

laadinta.

tulevaisuutta

ja

Tavoitteena
varaudutaan

henkilöstön eläköitymiseen.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Laaditaan ylioppilaskunnalle pitkän aikavälin sijoitusstrategia
Laaditaan pitkän aikavälin sijoitusstrategia, jossa otetaan kantaa

ylioppilaskunnan

varojen tarkoituksenmukaiseen sijoittamiseen. Samalla päivitetään eettisen sijoittamisen ohjeistus.
Kuormittavuus 3 (UUSI)
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Laaditaan JYY-konsernille kattava eettisen hyödyke- ja palveluhankinnan ohjeistus
Eettisen sijoittamisen ohjeistuksen rinnalle laaditaan koko JYY-konsernin kattava
eettisen hyödyke- ja palveluhankinnan ohjeistus. Ohjeistuksen periaatteena on
preferoida kotimaista ja kotimaisomisteista sekä ympäristöystävällistä hyödyke- ja
palvelutuotantoa ostopäätöksissä. Hankintakriteeristön luonnissa hyödynnetään
valiokuntatyöskentelyä.
Kuormittavuus 3 (UUSI)

Tarkastellaan JYYn omistajaohjausta
Ylioppilaskunnan omistajaohjausta tarkistetaan ja täsmennetään vastaamaan nykypäivää. Ylioppilaskunnan omistajaohjauksen periaatteet selvitetään luottamushenkilöille.
Kuormittavuus 1

Lyyra-toimintojen kehittäminen
Lyyra -järjestelmän mukainen maksupääte hankitaan mahdollisimman pian. Uusia
Lyyra-palveluita laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.
Kuormittavuus 1

YLIOPPILASKYLÄ
Rakennetaan ylioppilaskylään uusia asuntoja, jotka palvelevat tämän hetken opiskelijaasumisen tarpeita
Ylioppilaskylä

ja

KOAS

tarjoavat

suurimman

osan

edullisista

asunnoista

Jyväskylässä. Ylioppilaskylää on kunnostettu viime aikoina hyvin paljon, joten
perusasiat ovat kunnossa. Opiskelijat jonottavat kaikkein eniten yksiöihin ja
perheasuntoihin, mikä kertoo opiskelija-asumisen nykyisistä tarpeista. Vaikutetaan
siihen,

että

esteettömyysnäkökulmat

ja

opiskelijoiden

huomioon jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.
Kuormittavuus 2
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Lisätään ylioppilaskylän houkuttelevuutta ja vähennetään asukkaiden vaihtuvuutta
parantamalla ylioppilaskylän imagoa
Asukkaiden vuosittainen vaihtuvuus on 30%, joka on huomattavan suuri luku
muihin kerrostalokiinteistöihin verrattuna. Tavoitteena on nostaa opiskelijoiden
keskimääräistä asumisaikaa etenkin asuinnoissa joissa vaihtuvuus on suurinta.
Hyödynnetään Kotona Kortepohjassa -kampanjan kokemuksia.
Kuormittavuus 2

Kartoitetaan ylioppilaskylän haasteita ja toimiympäristöä JYYstä teetettävän riskianalyysin
avulla
Vuokra-asuminen on hyvin suhdanneherkkä asumismuoto. Koko Suomessa
asuntotilanne on kiristynyt huomattavasti aiemmista vuosista. Onkin tärkeää

pitää

vuokrien nousu pidetään kurissa ja huolehtia, että ylioppilaskylä olisi yhä
houkutteleva asuinpaikka yliopisto-opiskelijoille.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Vuonna 2009 ylioppilaskylään palkataan energiansäästöprojektisihteeri koordinoimaan
energiansäästökampanjaa
Ympäristökuormitukset ja jatkuva vuokrien nousu aiheutuvat pääosin veden ja
energian

käytöstä.

Myös

kuivajätettä

muodostuu

huomattavia

määriä.

Ympäristörasituksia on vaikeaa vähentää, mikäli asukkaat eivät itse ota vastuuta
energian

säästämisestä.

Kampanjan

tärkeimpinä

kohteina

ovat

energiansäästölamput sekä asukkaiden kannustaminen energiansäästöön.
Kuormittavuus 3 (UUSI)

AINEJÄRJESTÖT
Jatketaan kummiainejärjestötoimintaa
JYYn hallitus aloitti vuonna 2008 kummiainejärjestötoiminnan. Hallituksen jäsenten
kesken jaetaan kummiainejärjestöiksi kaikki JYYn piirissä toimivat ainejärjestöt,
joiden kokouksiin kummit osallistuvat hallitusvuotensa aikana mahdollisuuksien
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mukaan. Kummijärjestötoiminnan organisointivastuu on järjestösektorilla. Samalla
kootaan ainejärjestöille perustietopaketti ylioppilaskunnasta ja sen tarjoamista
palveluista.
Kuormittavuus 3

Jatketaan ainejärjestötoimijoiden koulutusta
Tavoitteena on vakiinnuttaa ainejärjestöjen puheenjohtajien ja JYYn edustajien
tapaamiset osaksi ainejärjestöjen ja JYYn toimintaa, jotta se muodostuisi pysyväksi
keskustelufoorumiksi ylioppilaskunnan ja sen jäsenjärjestöjen välille. JYY kouluttaa
jatkossakin

ainejärjestöaktiiveja

mm.

talouteen,

ympäristöasioihin

ja

kokoustekniikkaan liittyen. Koulutusta kehitetään ainejärjestöjen antaman palautteen
mukaisesti.
Kuormittavuus 3

Järjestömessut
Vuonna 2008 kokeiltiin järjestömessujen pitämistä myös kevätlukukaudella.
Kevätmessujen formaatti kaipaa vielä hiomista, mutta sopivasti suunnitellen JYY
järjestää kahdet järjestömessut myös vuonna 2009, kevätlukukauden alussa ja
syksyllä fuksien saapuessa.
Kuormittavuus 2

Puheenjohtajaklubi
Aloitetaan JYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajille eksklusiivisesti
suunnattu klubi, jonka tarkoituksena on tukea puheenjohtajia tehtävässään ja
tehostaa viestintää järjestöjen ja JYYn välillä. Klubi järjestetään neljä kertaa
vuodessa, kaksi kertaa molempina lukukausina.
Kuormittavuus 2 (UUSI)
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Päivitetään järjestöopas
JYYn järjestöopas on kipeästi päivittämisen tarpeessa. Erityisesti siinä tulee kiinnittää
huomiota yhdenvertaisuusperiaatteisiin ja kansainvälisten asioiden huomioimiseen.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

KORKEAKOULUPOLITIIKKA
Maksuton koulutus
Vuonna 2010 uuden yliopistolain mukainen toiminta alkaa yliopistoissa. Sen myötä
alkaa myös lukukausimaksukokeilu EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille.
Vuonna 2009 JYY seuraa tarkasti ja ottaa kantaa Jyväskylän yliopiston maksullisten
koulutusohjelmien suunnitteluun. Tietoisuutta

maksuttoman koulutuksen tuomista

eduista lisätään maksuttoman koulutuksen päivällä, jota koordinoi SYL. Maksuttoman
koulutuksen teemapäivä järjestetään yhteistyössä KV-sektorin kanssa.
Kuormittavuus 2

Yliopistolakiuudistukseen vaikuttaminen
Yliopistolaitoksen merkittävä uudistuminen työllistää koposektoria vuonna 2009
edelleen. Vaikka päättyvä vuosi oli jo hyvin lakikeskustelupainotteinen, työ on vasta
alullaan.

Johtosäännöt ja sisäiset uudistukset
Jyväskylän yliopisto valmistautuu uusmuotoiseen toimintaansa monella tapaa.
Talousrakennetta

uudistetaan,

johtosääntöjä

kirjoitetaan

uusiksi

ja

sisäistä

Lisäksi

OPM:n

hallinto-organisaatiota tarkastellaan kriittisesti. JYY seuraa ja osallistuu
aktiivisesti
yliopistojen

kaikkiin

uudistustoimiin

rahoitusmallin

opiskelijapalautejärjestelmän

uudistus

yliopistossa.

ja

aloittama

luomiseksi

koposektorin elämään.
Kuormittavuus 3
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Yliopistoallianssi
JYY seuraa ja osallistuu Yliopistoallianssin kehittämiseen koulutusyhteistyön osalta.
Tiivistetään entisestään yhteistyötä muiden allianssiylioppilaskuntien ja hallituksen
opiskelijajäsenen

kanssa.

Ohjataan

allianssiyhteistyötä

laajentumaan

ylioppilaskunnissa myös kopo- ja pääsektorien ulkopuolelle.
Kuormittavuus 3

Hallinnon opiskelijaedustajien toiminnan voimaannuttaminen
Toimivan edunvalvonnan edellytys ovat toimivat hallopedit. Hallopedien koulutukseen
ja toimintaedellytysten tukemiseen tulee jatkuvasti panostaa sekä vanhoja keinoja
käyttäen että uusia luoden. Esimerkkeinä mm. halloped-koulutukset (useammin kuin
kerran vuodessa) sekä kopowiki.
Kuormittavuus 2

Tenttiautomaattihankkeen seuraaminen ja laajentaminen
Jokaisen opiskelijan etu on mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti ja
yksilöllisesti. Ylioppilaskunta voi edistää joustavaa opiskelua monella tapaa,
mutta erityisesti tenttimiseen ja sen käytänteisiin puuttuminen on hyvä tapa
lisätä

joustoa

opiskeluun.

tenttiautomaattia

Jyväskylän

(tenttiakvaario).

yliopistoon

rakennetaan

Rakennusprojektia

ja

parhaillaan

pilottivaiheen

alkua

seurataan tarkasti ja annetaan yliopistolle tarvittaessa parannusehdotuksia.
Mikäli

tenttiautomaatti

toimii,

pyritään

sitä

pilotin

aikana

ja

sen

jälkeen

laajentamaan myös muihin kuin pilottitiedekuntiin. On myös vaikutettava vahvasti
tenttiautomaatin rahoituspohjan vakiinnuttamiseksi.
Kuormittavuus 3

Korpin kokonaisvaltainen kehittäminen
Jyväskylän yliopiston rehtori on luvannut, että Jyväskylän yliopistossa luovutaan
tenttikuorista

tenttiin

ilmoittautumisen

välineenä

ja

siirrytään

sähköiseen

ilmoittautumiseen. Viimeinen takaraja kuorista luopumiseen on syyslukukauden 2009
alku. Ylioppilaskunnan on kuitenkin syytä seurata tiedekuntakohtaisesti, miten
7/25

JYY 2009

Toimintasuunnitelma 2009

siirtymä etenee, ja tarvittaessa tukea, rohkaista tai kiristää tiedekuntia muutostyön
viemiseksi loppuun.
Kuormittavuus 2

Tutor-toiminnan kehittäminen
Tutortoiminnan käytännön toteutus on JYYn vastuulla. Tutorit ovat fukseille
ensimmäinen yhdysside muuhun akateemiseen yhteisöön ja erityisesti JYYhyn, joten
on erittäin tärkeää pitää huoli tutortoiminnan laadusta. Vuodelle 2009 palkataan
projektisihteeri tutortoimintaa koordinoimaan, mutta poliittistakin ohjausta tarvitaan.
Kuormittavuus 2

Graduohjauksen kehittäminen
Opetusneuvostossa on todettu, että graduarvosanojen koko skaala ei ole käytössä
kaikissa tiedekunnissa, vaan selviä systemaattisia vinoumia on havaittavissa.
Vaikuttaa vahvasti, että kyseessä on graduohjaukseen liittyvä ongelma, mutta
vinoumien syyt on syytä selvittää huolella. Vaikutetaan yliopiston suuntaan asian
tutkimisen käynnistämiseksi.
Kuormittavuus 2

Hyvä opettaja – palkinto
Hyvä opettaja -kilpailu järjestetään vuodenvaihteen molemmin puolin. Kilpailulla on
vuosittain vaihteleva teema, jonka päättää opinto- ja tiedevaliokunta.
Kuormittavuus 1

Maksuttoman koulutuksen päivä
Tietoisuutta maksuttoman koulutuksen tuomista eduista lisätään maksuttoman
koulutuksen päivällä, jota koordinoi SYL. Maksuttoman koulutuksen teemapäivä
järjestetään yhteistyössä KV-sektorin kanssa.
Kuormittavuus 1
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Akateemisen työharjoittelun parantaminen ja kv-opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien
seuraaminen
Jatketaan yliopiston kanssa aloitettua yhteistyötä akateemisen työharjoittelun
mahdollisuuksien parantamiseksi Jyväskylän yliopistossa. Tärkeimpänä tavoitteena
on työharjoittelun edellytysten selkiyttäminen ja yhteisistä pelisäännöistä sopiminen
yliopiston, työnantajien ja opiskelijoiden välillä. Työhön on osallistettava myös
yliopistoyhteisön ulkopuolisia sidosryhmiä, kuten ammattijärjestöt, joista AKAVA:lla
on myös oma työharjoittelua koskeva projekti. Toisena tavoitteena on yliopiston
työharjoittelumäärärahojen kasvattaminen työharjoittelun lisäämiseksi.
Jyväskylän yliopiston opiskelijat kohtaavat usein vaikeuksia pyrkiessään löytämään
harjoittelupaikan Jyvässeudulta. Erityisesti ongelmia on kansainvälisiä opiskelijoita.
Jyväskylän yliopiston tavoitteena on vaikuttaa tilanteeseen positiivisesti ja yliopistolla
on käynnissä projekti harjoittelutilanteen parantamiseksi. Ylioppilaskunnan tulee osaltaan edistää harjoittelumahdollisuuksien paranemista ja seurata tilannetta.
Kuormittavuus 2

SOSIAALIPOLITIIKKA
SATA-Komitean työn seuraaminen
Sektorin vastaavat ja sihteeri osallistuvat keskusteluun SATA-Komitean työstä
yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa.
Kuormittavuus 1

Paikallisliikennetutkimuksen hyödyntäminen
Jatketaan vuonna 2008 suoritetun paikallisliikennetutkimuksen vaikuttamistyötä
kaupungin suuntaan parempien ja halvempien bussireittien saamiseksi.
Kuormittavuus 2
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Hyvinvointiviikko
Järjestetään syksyllä hyvinvointiviikko yhteistyössä YTHS:n terveystyöryhmän ja
JYYn liikuntasektorin kanssa.
Kuormittavuus 2

Esteettömyys
Jatketaan toimenpiteiden suorittamista esteettömyyskartoituksessa ehdotettujen
korjausehdotusten pohjalta.
Kuormittavuus 1

Tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Perehdytään suunnitelmaan ja edistetään suunnitelman mukaista toimintaa. Esteettömyysasioihin vaikutetaan Jyväskylän yliopiston esteettömyystyöryhmän kautta.
Kuormittavuus 1

Häirintäyhdyshenkilö
Valitaan toinen häirintäyhdyshenkilö ja tiedotetaan kahden häirintäyhdyshenkilön
mallista.
Kuomittavuus 1

Kv-opiskelijoiden terveyspalvelut
Jyväskylän seudulla kansainvälisillä opiskelijoilla on ollut vaikeuksia saada heille
lakisääteisesti kuuluvia terveyspalveluita. Ylioppilaskunta on informoinut yliopistoa
vallitsevasta tilanteesta ja yliopisto on luvannut osallistua vaikutustyöhön. Yliopiston
ja JYYn yhteinen tavoite on, että Jyväskylä on kansainvälisille opiskelijoille hyvä ja
houkutteleva asuinpaikka. Ylioppilaskunnan HYYn esimerkin mukaan toteuttama
selvitys tarjoaa lisätyökalun vaikutustyöhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Kuormittavuus 2
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YTHS
Osallistutaan aktiivisesti YTHS:n valtuuskunnan, Jyväskylän toimipisteen johtokunnan ja Jyväskylän YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmän toimintaan sekä osallistutaan aktiivisesti YTHS:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun.
Kuormittavuus 2

LIIKUNTA
Vaikutustyö kaupungin liikuntapalveluissa
Kuntaliitosten myötä JYYn tulee vaikuttaa uuden Jyväskylän valtuustoon, jotta
kaupunki mahdollistaisi maksuttomia tutustumispäiviä kaupungin liikuntapalveluihin.
JYY toivoo päättäjiltä etenkin uusien opiskelijoiden huomioimista potentiaalisina
liikuntapalvelujen käyttäjinä. Opiskelijoiden liikuntapalvelut on säilytettävä ennallaan
uudessa Jyväskylän kaupungissa.
Kuormittavuus 3 (UUSI)

JYYn hallituksen liikuntavastaavan aktiivinen ote liikuntavaliokunnan, JYYn hallituksen ja OLLn
välillä
Hallituksen liikuntavastaava osallistuu valiokunnan toimintaan tiedonvälittäjän paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Näin tieto välittyy valtakunnallisesti merkittävistä
hankkeista suoraan toiminnan tasolle.
Kuormittavuus 1

Uusista toimintatukikriteereistä tiedottaminen
JYY haluaa tukea ainejärjestöjen järjestämiä liikuntatapahtumia. Selkeät avustuskriteerit luovat pohjan ainejärjestöjen kattavalle tapahtumien suunnittelemiselle ja
järjestämiselle. Uusista toimintatukikriteereistä tiedotetaan JYYn tiedotuskanavia
käyttäen.
Kuormittavuus 1
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Yhteistyö YO-liikunnan ja YTHS:n kanssa
Yo- liikunta on opiskelijoille suunnattu toimiva liikunnan tarjoaja. Tiiviimpi yhteistyö
JYYn ja YO- liikunnan välillä auttaa järjestämään opiskelijoiden toivomia
liikuntatapahtumia ja kursseja. Liikunta on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa, ja
näin ollen YHTS on tärkeä osa opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä.
Kuormittavuus 1

Liikunta-aktiivien koulutus keväällä ja syksyllä
Uusien liikuntatoimijoiden koulutus antaa liikunta-aktiiveille tietoa niin JYYstä kuin yoliikunnastakin. Tämä antaa pohjan koko JYYn jäsenistön aktiiviselle liikkumiselle ja
valiokunnan toimintaan osallistumiselle.
Kuormittavuus 1

KUNTAVAIKUTTAMINEN
Selkiytetään kuntavaikuttamista osana koko JYYn organisaatiota. Täsmennetään JYYn kaikkien
toimielinten merkitystä kuntavaikuttamisessa
Kuntavaikuttaminen

on

lähtee

yksittäisistä

opiskelijoista,

edustajistosta,

hallituksesta, sihteeristöstä, valiokunnista ja muista JYYn toiminnan osa-alueista.
Vuoden toimintaa suunniteltaessa on täsmennettävä miten eri toiminnan osaalueet voivat olla mukana kuntavaikuttamisessa.
Kuormittavuus 1

Seurataan ja vaikutetaan yhdessä JAMKO:n kanssa uuden Jyväskylän kehittämistä opiskelijoiden
näkökulmasta
1.1.2009 syntyy uusi Jyväskylän kaupunki. Opiskelijoiden kannalta on erittäin
tärkeää olla mukana vaikuttamassa eri työryhmissä ja sidosryhmien kautta, että
korkeakouluopiskelijat tulevat huomioiduksi uuden Jyväskylän rakentamisessa.
Kuormittavuus 3
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Esitellään uuden Jyväskylän päättäjille JYYtä ja opiskelijaliikkeen merkitystä Jyväskylässä
Uusilla valtuutetuilla ja muille luottamushenkilöillä saattaa olla hatara kuva
JYYstä.

Jotta

kaupungin

uudet

päättäjät

ymmärtäisivät

JYYn merkityksen

jyväskyläläisessä kulttuurissa ja hyvinvoinnin rakentamisessa, on järjestettävä
tapaamisia ja tilaisuuksia jossa JYY ja opiskelijoille tärkeät teemat on hyvin
esillä.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

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
Seurataan eurooppalaista keskustelua lukukausimaksuista. Tuodaan paikallisessa
keskustelussa esille kansainvälisiä esimerkkejä lukukausimaksujen vaikutuksista.
Kuormittavuus 3

Lisätään kaikkien ylioppilaskunnan toimintasektorien tietämystä ja vastuuta kansainvälisistä
opiskelijoista ja kansainvälisistä asioista
Jyväskylän

yliopiston

tavoitteena

on

kasvattaa

yliopiston

kansainvälisten

opiskelijoiden määrää ja lisätä englanninkielellä tarjottavaa opetusta. JYYn
jäsenistä yhä useampi puhuu äidinkielenään tai käyttää opiskeluissaan muuta
kieltä kuin suomea. Kansainväliset asiat koskettavat yhä useammin kaikkia
ylioppilaskunnan sektoreita ja koko jäsenistöä. Kansainvälisten asioiden sektorin
rooliksi tulee yhä vahvemmin kansainvälisen toiminnan koordinointi.
Kuormittavuus 3 (UUSI)

Seurataan Kansallisen korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toteutumista
Korkeakoulujen

kansainvälistymisstrategia

Ylioppilaskunnat

ja

kommenttinsa
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määrällisiä tavoitteita suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisen suhteen.
JYY seuraa strategian toimeenpanoa.
Kuormittavuus 1

Jatketaan ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutusten järjestämistä
Ainejärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen mahdollistajina. Ylioppilaskuntaa tehokkaammin ne voivat toimia luonnollisena
kohtaamispaikkana suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan
tehtävä on kannustaa ja tukea järjestöjen kv-vastaavia ainejärjestöjen kansainvälisen
toiminnan järjestämisessä. Jatkossa koulutukset suunnataan myös valiokuntien ja
muiden JYYn alaisten järjestöjen puheenjohtajille tai kv-vastaaville, jotta kansainvälinen näkökulma tulisi huomioiduksi kaikessa ylioppilaskunnan alaisessa toiminnassa.
Järjestetään ainejärjestöjen kansainvälistymiskilpailu täydentämään ainejärjestöjen
kansainvälistymiskoulutusta. Kilpailulla etsitään toimivia kv-käytäntöjä palkitsemalla
kv-toiminnaltaan esimerkillisin järjestö. Kilpailu voi korvata vuoden toisen kansainvälistymiskoulutuksen.
Kuormittavuus 2

Järjestetään yliopiston hallinnon opiskelijaedustajille kv-koulutus yhdessä korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa
Laitosneuvostoissa, tiedekuntaneuvostoissa ja yliopiston hallituksessa käsitellään
yhä

useammin

kansainvälisiin

opiskelijoihin

ja

suomalaisten

opiskelijoiden

kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Yliopiston hallinnon kieli on suomi, joten
kansainvälisten

opiskelijoiden

on

vaikea

osallistua

edunvalvontatyöhön

neuvostojen jäseninä. Ylioppilaskunnan tulee tarjota hallopedeille koulutusta
opiskelijoiden

edunvalvonnan

kysymyksissä,

kuten

kansainvälistä

lukukausimaksukokeilu,

ulottuvuutta
suomalaisten

koskevissa
opiskelijoiden

liikkuvuus ja sen esteet sekä kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnan
erityiskysymykset.
Kuormittavuus 2 (UUSI)
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Järjestetään kansainvälisille (tutkinto-)opiskelijoille viranomaiskyselytunti
Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskeva lainsäädäntö on muuttunut viimevuosina.
Opiskelijoilla ei ole aina riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koskien
esimerkiksi kotikuntaoikeutta. Vuonna 2008 aloitetussa Informative Eventissä tavoitteena on kutsua paikalle edustajat yliopiston kv-palveluista, maistraatista, poliisista,
sairaanhoitopiiristä ja Kelasta kertomaan keskeisistä palveluistaan ja vastaamaan
opiskelijoiden kysymyksiin.
Kuormittavuus 1

Jatketaan ylioppilaskunnan kansainvälisen tiedotuksen kehittämistä yhdessä tiedotussektorin
kanssa
Kansainvälisen opiskelijoiden osuus ylioppilaskunnan jäsenistä kasvaa. Jyväskylään
saapuvat kansainväliset opiskelijat ovat ylioppilaskunnan täysipainoisia jäseniä, joilla
on oikeus ylioppilaskunnan palveluihin. Englanninkielinen tiedotus on keskeinen keino, jolla mahdollisestaan kansainvälisten opiskelijoiden integraatio suomalaiseen
opiskelijayhteisöön. Englanninkielisen tiedotuksen tulee olla vakiintunut osa ylioppilaskunnan ydinviestintää. Lisäksi ylioppilaskunnan kaikkien toimintasektorien tulee
voimakkaammin huolehtia englanninkielisestä tiedotuksestaan. Tapahtumatiedote
Jyytisten kääntämistä jatketaan ja varmistetaan englanninkielisen tiedotuksen
jatkuvuus.
Kuormittavuus 2

Järjestetään The Best Teacher in Intercultural Environment -kilpailu uudella nimellä Teacher of
the Year 2009 in Intercultural Environment
Englanninkielisten koulutusohjelmien ja opintokokonaisuuksien määrä on kasvanut
nopeasti

Jyväskylän

yliopistossa.

On

tärkeää,

että

vieraskielistä

opetusta

suunniteltaessa varmistetaan, että opettajat kykenevät opettamaan ja ohjaamaan
vieraalla kielellä monikulttuurista ryhmää. Kilpailulla ylioppilaskunta pyrkii kiinnittämään huomiota vieraskielisen opetuksen laatuun, opettajien kielitaitoon ja
opetuksen sisältöihin. Ylioppilaskunnan edustajat julistavat voittajan kansainvälisten
palveluiden järjestämässä juhlassa ja palkinnon luovuttajaksi pyydetään aiempaan
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tapaan yliopiston rehtori. Kilpailulle pyritään saamaan näkyvyyttä medioissa
tavoitteiden edistämiseksi.
Kuormittavuus 2

Vahvistetaan yhteyksiä kansainvälisten asioiden kanssa toimiviin yhteistyötahoihin
Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sihteeri työskentelee myös yliopiston
kansainvälisissä
toimijoiden

palveluissa,

yhteydenpito

Ylioppilaskunnan

Ylioppilaskunnan

on

ollut

kv-sektorin

lähes

tulee

ja

yliopiston

yksinomaan

vahvistaa

kansainvälisten

kv-sihteerin

yhteyksiään

harteilla.

yliopiston

kv-

palveluihin, mutta myös JAMKOon ja Jyväskylän kaupunkiin.
Kuormittavuus 2

Osallistutaan uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon
Saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio järjestetään tammikuussa ja
syyskussa. Viikon järjestää yliopiston kansainväliset palvelut, ja järjestelyistä on
pitkälti vastuussa JYYn kv-sihteeri. Ylioppilaskunta huolehtii siitä, että kaikki saapuvat
kansainväliset opiskelijat saavat perustiedot ylioppilaskunnasta ja sen jäsenyydestä
sekä mahdollisuuksistaan osallistua ylioppilaskunnan tai muiden opiskelijajärjestöjen
toimintaan.
Kuormittavuus 1

Järjestetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat muodostavat kasvavan osan Jyväskylän yliopiston
kansainvälisistä opiskelijoista. Suurin osa kansainvälisille opiskelijoille suunnatusta
ohjelmasta keskittyy kuitenkin erityisesti vaihto-opiskelijoita kiinnostaviin teemoihin.
Ylioppilaskunta

järjestää

vuosittain

kansainväliset

tutkinto-opiskelijat

1-2
voivat

vapaamuotoisessa tilaisuudessa.
Kuormittavuus 2
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KEHITYSYHTEISTYÖ
Valmistellaan JYYn uusi kehitysyhteistyöprojekti yhteistyöjärjestö Bal Rashmi Societyn kanssa
JYY on aktiivinen kehitysyhteistyötoimija. Ylioppilaskunnassa toimii kehitysyhteistyövaliokunta, joka on koordinoinut omaa kehitysyhteistyöprojektia vuodesta
2002. Nykyinen hanke tulee päättymään vuonna 2009. Ylioppilaskunta jatkaa
kehitysyhteistyötoimintaansa aloittamalla välittömästi nykyisen hankkeen päättymisen
jälkeen uuden hankkeen. Vuonna 2009 työstetään valmiiksi projektisuunnitelma ja
hankerahoitushakemus Ulkoasiainministeriölle ja varaudutaan aloittamaan hankkeen
rahoitus vuonna 2010. Suunnitellaan hankkeen rahoitus niin, että ylioppilaskunnan
rahoitusosuus on suuruudeltaan 0,7 % ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan
budjetin loppusummasta.
Kuormittavuus 3

Järjestetään kehitysyhteistyöviikko
Kehitysyhteistyöviikon

tavoite

on

kasvattaa

opiskelijoiden

tietoisuutta

kehitysyhteistyöstä ja heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan kansainvälisen
tasa-arvon

kysymyksissä.

Suunnitellaan

ja

toteutetaan

korkeatasoinen

ja

opiskelijoita laajasti tavoittava teemaviikko.
Kuormittavuus 3

Saatetaan loppuun nykyinen JYYn kehitysyhteistyöhanke Intiassa, Bharatpurin
maaseutualueella
JYYn nykyinen kehitysyhteistyöprojekti alkoi vuonna 2002. Hanke
vuonna

2009.

suunnittelua

ja

Seurataan
raportointia

hankkeen
sekä

loppuraportointia.
Kuormittavuus 3
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Jatketaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Itä-Sambian naisliikettä tukevan hankkeen
tukemista
JYY

on

tukenut

HYYn

kehitysyhteistyöhanketta

Itä-Sambiassa

jäsentensä

maksamilla vapaaehtoisilla kehitysyhteistyömaksuilla. Tarjotaan JYYn jäsenille
edelleen mahdollisuus tukea HYYn hanketta mm. jäsenmaksun maksamisen
yhteydessä.
Kuormittavuus 1

Jatketaan Reilu Yliopisto –kampanjaa
Vaikutetaan aktiivisesti yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi
Reilun yliopiston arvonimen. Toimitaan tavoitteen edistämiseksi aloitteellisesti ja
otetaan tarvittaessa vastuu hankkeen koordinoinnista. Lisäksi seurataan Reilu
Jyväskylä –hankkeen etenemistä

ja

edistetään

reilun

kaupan

tunnettuutta

opiskelijoiden keskuudessa. Osallistutaan reilun kaupan viikoille.
Kuormittavuus 3

Haetaan Ulkoasiainministeriön tiedotustukea uudesta kehitysyhteistyöhankkeesta
tiedottamiseen ja mahdollisesti muihin tiedotushankkeisiin
Ulkoministeriö

myöntää

järjestöille

tiedotustukea

kehitysyhteistyöasioihin

liittyvään tiedottamiseen. JYY on aiemmin saanut tukea kehitysyhteistyöviikkoon,
kehy-hankkeen

esitteisiin

ja

kehitysyhteistyölehti

Tomaattiin.

Suunnitellaan

uuden hankkeen tiedotusmateriaalit ja haetaan tukea niiden toteuttamiseen.
Haetaan tukea vuoden 2010 kehitysyhteistyöviikon toteuttamiseen. Tutkitaan
mahdollisuutta toteuttaa muita tiedotushankkeita UM:n tuella.
Kuormittavuus 3

Suunnitellaan uusia varainhankintamuotoja opiskelijoiden vapaaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen lisäämiseksi
JYYn

kehitysyhteistyöhanke

rahoitetaan

pääosin

Ulkoasiainministeriön

hanketuella. Tuen saamisen ehtona on, että vähintään 15% hankkeen kuluista
katetaan
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suunnitellaan tapoja tuotteistaa uutta projektia vapaaehtoisten kehy-maksujen
lisäämiseksi

suosiota

saavuttaneiden

eettisten

verkko-kauppojen

esimerkkiä

seuraten. Lisäksi kartoitetaan valiokunnan mahdollisuuksia muunlaiseen omaan
varainhankintaan.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

KULTTUURISEKTORI
Jyrock
Jyrock järjestetään 17.4.-18.4.09. Tapahtuman järjestäminen on projektisihteeri
Johannes Lintusen vastuulla. Projektisihteeriä avustaa tapahtuman järjestämisessä
kulttuurisihteeri sekä ns. Jyrock-työryhmä, joka koostuu vapaaehtoisista aktiiveista.
Jyrockin tarkoituksena on tarjota vaihtoehtomusiikkia ja toimia jäsenpalveluna
ylioppilaskunnan jäsenille sekä myös muille musiikinharrastajille. Jyrock -09 yhtenä
painopisteenä on venäläinen musiikki, sillä OPM:ltä on saatu 6000 €:n apuraha
venäläisen/ venäläisten artistien tuomiseksi Suomeen.
Kuormittavuus 2

Kampus Kino
Kampus Kino jatkaa laaja-alaista elokuvatarjontaansa. Elokuville etsitään mahdollisuuksien mukaan alustajia, jotka johdattelevat elokuvan teemaan ja toivon mukaan
vetävät myös yleisöä. Kinossa voidaan tehdä yhteistyötä eri valiokuntien kanssa;
erilaisille teemaviikoille voidaan suunnitella teemaan sopivia elokuvia.
Kuormittavuus 2

Kulttuurimatkat
Kulttuurimatkoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Vastuu kulttuurimatkojen
järjestämisessä on valiokunnalla.
Kuormittavuus 1
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Ilokiven kehittäminen
Ilokiven kehittämiseksi on paljon tehtävää. Ilokiven budjetissa on vuonna -09 eritelty
valo- ja äänilaitteiston vuokra, jota aiotaan käyttää suoraan laitteiston huoltoihin.
Jatkossa pyritään myös panostamaan siihen, että tapahtumiin saataisiin ennen
kaikkea ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka osaavat käyttää ääni- ja valolaitteistoa
oikein. Näitä työntekijöitä pyritään sitouttamaan Ilokiven toimintaan mm. järjestämällä
työntekijöiden välisiä tapaamisia, joissa keskustellaan tilaan liittyvistä ongelmista.
Tänä vuonna perustettiin erillinen Ilokivi -työryhmä, jonka toimintaa on syytä jatkaa.
Työryhmään kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen edustaja, kulttuurisihteeri, avlaitteiston teknisiä asiantuntijoita, Ilokiven ravintoloitsija ja tapahtumajärjestäjien
edustajia. Tarkoituksena on selkeyttää Ilokiven profiilia Jyväskylän kulttuuritarjonnan
kentällä,

kehittää

Ilokiven

laitteistoa

käyttäjäystävällisempään

suuntaan

ja

tiedottamisen kehittäminen.
Kuormittavuus 2

Speksit
Speksi on interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria.
Speksit ovat juurtuneet osaksi yliopistojen kulttuuritarjontaa. Speksejä järjestävät
yleensä teekkarit ja lääketieteen opiskelijat, joten JYYllä ei omasta takaa ole omaa
speksiä. Tästä syystä JYYn on hyvä tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien
speksiryhmien kanssa, jotta kulttuuritarjonnassa olisi speksejä jatkossakin.
Kuormittavuus 1

Ilokiven taidenäyttelyt
Ilokivessä on näytteillä ylioppilaskunnan omien taiteilijoiden tuotoksia myös
jatkossakin. Taidenäyttelyitä järjestetään tarjonnan mukaan, mutta siten, että saman
alan taidetta (esim. valokuvausta) ei ole jatkuvasti tarjolla.
Kuormittavuus 1
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SYL:n kulttuurikoulutus
SYL järjestää 1-2 kulttuurivastaavien ja tapahtumajärjestäjien koulutusta vuosittain.
Uusien ideoiden ja kentän edunvalvonnallisen puolen kannalta on tärkeää osallistua
koulutuksiin.
Kuormittavuus 1

Järjestysmieskurssi
Järjestetään järjestysmieskurssi yhteistyössä JELMUn kanssa. Kurssilta valmistuvia
järjestysmiehiä voidaan velvoittaa osallistumaan JYYn tapahtumiin järjestysmiehinä
esimerkiksi vappuna ja Jyrockissa.
Kuormittavuus 1

Projektorinkäyttäjäkurssi
Järjestetään projektorinkäyttäjäkurssi, jotta Kampus Kinon elokuvien näyttäjät
voidaan jatkossakin järjestää ylioppilaskunnan sisältä.
Kuormittavuus 1

Tapahtumajärjestäjäkoulutus
Kulttuurisihteeri on tarjonnut aikaisempina vuosina tapahtumajärjestäjäkoulutusta
ainejärjestöjen

tapahtumavastaaville.

Tapahtumajärjestäjäkoulutus

on

tärkeää

jäsenpalvelua, joka hyödyttää erityisesti ainejärjestöjen tapahtumajärjestäjiä.
Kuormittavuus 1

YLIOPPILASKUNNAN PERINTEET
Wappu
Ylioppilaskunnan vappuun kuuluu useita perinteitä, kuten Minna Canthin lakitus,
piknik Harjulla ja Amazing Race -kilpailu yhteistyössä JAMKOn kanssa. Vapun
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valmisteluihin osallistuu koko ylioppilaskunnan hallitus yhdessä kulttuurisektorin
kanssa.
Kuormittavuus 2

Minna Canthin ja Flooran päivä
Minna Canthin päivä on ollut yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 lähtien. Canthin
päivä

on

samalla

myös

tasa-arvon

päivä.

Koska

ajankohta

on

lähellä

juhlavuosiviikkoa, on syytä huomioida tasa-arvoteema osana juhlavuotta. Yhteistyötä
tehdään soposektorin kanssa.
Flooran

päivään

13.

toukokuuta

kuuluu

perinteisesti

vierailu

Isa

Aspin

haudalla.Haudan kadonnut risti löytyi tänä vuonna ja risti on tarkoitus kunnostaa ja
asettaa alkuperäiselle paikalleen vuoden 2009 aikana. Isa Aspia pidetään
ensimmäisenä suomalaisena naisrunoilijana.
Kuormittavuus 1

JYYn laulukirja
Ylioppilaskunnan perinteiden tunteminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja siten lisää myös
opiskelijoiden hyvinvointia. Lauluperinne on vahvana monessa muussa ylioppilaskunnassa, mutta JYYssä lauluperinne ei ole vakiintunut syystä tai toisesta.
Vuoden 2009 aikana laaditaan JYYlle oma laulukirja, jonka tarkoituksena on sekä
dokumentoida lauluperinnettä että toimia sosiaalisen koheesion lisääjänä.
Kuormittavuus 2

KAMPUS KUSTANNUS
Julkaisusarjan toimitusneuvosto
JYYn hallitus nimeää edustajansa Kampus Kustannuksen (KK) julkaisuista
päättävään julkaisusarjan toimitusneuvostoon tiedonkulun varmistamiseksi.

Ensi

vuonna hallitusvastaavan tulee yhteistyössä julkaisusarjan toimitusneuvoston kanssa
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selvittää KK:n arkistot (esimerkiksi julkaisusopimukset; mitkä ovat hukassa ja mitkä
tallella), jotta uuden työtilan käyttöönottaminen olisi mahdollisimman järjestelmällistä.
Kuormittavuus 1

Julkaisustrategian laatiminen
KK on suomalaisissa ylioppilaskunnissa ainutlaatuinen kustantamo. KK:n julkaisuista
päättää julkaisusarjan toimitusneuvosto, jonka jäsenet valitaan edustajistossa.
Yhteistyö ylioppilaskunnan ja kustantamon välillä kaipaa kuitenkin selkeyttämistä.
Selkeyttämistä kaipaa myös kustantamon julkaisupolitiikka – miten varmistetaan, että
KK palvelee suurta osaa ylioppilaskunnan jäsenistöstä, eikä vain esimerkiksi jostain
tietysti filosofian alasta kiinnostuneita? Jotta KK:n toiminnalla olisi jatkuvuutta ja jotta
julkaisuilla olisi johdonmukainen linja, tarvitaan strategian laatimista.
Jatkossa strategiaa voi käyttää julkaisusarjan toimitusneuvoston perehdyttämisessä
tehtäväänsä. Tarvetta on myös kirjan syntyprosessin mallintamiselle. KK:n toimijat
vaihtuvat usein ja kirjoja valmistuu pahimmillaan niin pitkin väliajoin, että käytännön
tietoa ehtii kadota matkan varrella.
Kuormittavuus 3

YMPÄRISTÖ
Järjestetään JYYn ympäristökoulutus ainejärjestöille
JYYn alaisena toimii 41 ainejärjestöä. Järjestöillä on merkittävä rooli ympäristötietouden lisäämisessä opiskelijoiden keskuudessa. Aktiivien oma ympäristötietoutta lisätään ja hyviä käytänteitä jaetaan koulutuksen avulla. Koulutuksessa
kannustetaan ainejärjestöjä huomioimaan ympäristökysymykset toiminnassaan.
Kuormittavuus 2
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Osallistutaan Kortepohjan ylioppilaskylässä toteutettavaan energiansäästökampanjaan keväällä
2009
Ympäristösektori osallistuu kampanjan toteutukseen yhdessä ylioppilaskylän toimijoiden kanssa.
Kuormittavuus 2 (UUSI)

Järjestetään JYYn ympäristöviikko syksyllä 2009
Ympäristöviikon tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden ympäristötietoutta ja
ympäristöaktiivisuutta. Viikon aikana pyritään saavuttamaan mahdollisimman moni
opiskelija tarjoamalla monipuolista ja laadukasta ympäristöaiheista ohjelmaa.
Kuormittavuus 2

Osallistutaan SYLn tarjoamaan ympäristösektorin koulutukseen
JYY näkee tärkeänä kouluttaa toimijoitaan. Jos Suomen ylioppilaskuntien liitto
(SYL) tarjoaa eri ylioppilaskuntien ympäristövastaaville koulutusta, myös JYYn
ympäristösektorin toimijoita kehotetaan osallistumaan siihen.
Kuormittavuus 1

Järjestetään JYYn alaisuudessa toimiville ainejärjestöille ympäristökilpailu
JYY kannustaa järjestöjä ympäristöystävälliseen toimintaan palkitsemalla ympäristökilpailussa parhaiten menestyneet järjestöt.
Kuormittavuus 1

Päivitetyn Green Guiden tunnettuvuuden ja käyttöasteen lisääminen
JYYllä on kansainvälisille opiskelijoille suunnattu ympäristöopas, Green Guide, joka
on päivitetty vuonna 2008. Vuonna 2009 pyritään lisäämään oppaantunnettuutta
jakamalla sitä kansainvälisille opiskelijoille mahdollisesti Kortepohjassa pidettävän
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ympäristöviikon yhteydessä sekä kartoitetaan muutenkin eri mahdollisuuksia lisätä
oppaan tunnettuutta sekä käyttöastetta.
Kuormittavuus 1

VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMÄT
Ylioppilaskunnan esittelymateriaalin päivittäminen
Suunnitellaan ja toteutetaan ylioppilaskunnan esittelymateriaali suomeksi ja englanniksi. Ylioppilaskunnan rakennetta ja toimintaa esitellään toistuvasti erilaisille yleisöille ja sidosryhmille. Toteutetaan kattava ja eri tarpeisiin muokattavissa oleva
esittelymateriaali ja laaditaan suunnitelma sen päivittämisestä.
Kuormittavuus 2
Sidosryhmät haltuun heti vuoden alusta

Ylioppilaskunnan sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät kartoitetaan. Sidosryhmistä
laaditaan hallituksen ja sihteeristön käyttöön sidosryhmäkartta vaikutustyön
parantamiseksi.
Kuormittavuus 3 (UUSI)
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