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Hallituksen puheenjohtajalta
Vuosi 2008 oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 74. toimintavuosi. Ylioppilaskunnan toimintaa leimasi vahvasti muutos, kun varsinaisen toiminnan sihteeristöstä vaihtui
suurin osa ja heidän työsuhteensa vakinaistettiin. Muutoksen tuulia oli myös kaupunkisuhteissa sekä yliopistolla.
Toimintavuoden yhtenä kantavana tavoitteena oli ylioppilaskunnan toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittäminen opiskelijoiden osallisuuden parantamiseksi.
Edustajiston iltakouluja järjestettiin entistä useammin, jäsenten vaikutusmahdollisuuksia
tehostettiin sekä esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liittokokoukseen valmistautumiseen osallistettiin koko demokraattisesti valittu edustajisto.
Vuosi 2008 oli myös uuden, syksyllä 2007 valitun edustajiston ensimmäinen toimintavuosi. Keskustelu edustajistossa oli vuoden mittaan kiivasta ja osallistuminen kokouksiin
kiitettävän aktiivista. Kaikkineen ylioppilaskunnan korkeimman päätävän elimen tuki hallituksen työskentelylle oli rakentavaa ja kannustavaa.
Ehkä vuoden suurimpana yksittäisenä asiana oli yliopistolain uudistus, joka työllisti ylioppilaskuntaa koko vuoden ajan ja synnytti laajaa keskustelua koko yliopistoyhteisössä.
Lakimuutoksen tiimoilta ylioppilaskunta järjestikin monia keskustelutilaisuuksia ja osallistui erittäin aktiivisesti vaikutustyöhön lain sisältöjä muovattaessa. JYYn suhtautuminen yliopistolain uudistamistarpeeseen on ollut koko prosessin ajan myönteinen, vaikka
joitakin heikkouksia laissa nähtiinkin. Koulutuksen maksuttomuuden murentamista ja ulkopuolisten jäsenten vallan kasvattamista yliopiston hallinnossa ylioppilaskunta ei voinut
uudistuksessa allekirjoittaa.
JYY jatkoi vahvaa vaikuttamista kampuksella. Esteettömyyden edistämisessä ja joustavien opiskelumahdollisuuksien parantamisessa ylioppilaskunta teki edistyksellistä työtä.
Kauan haaveissa ollut tenttiakvaariohanke nytkähti viimein eteenpäin ja tehty yhteistyö
myös tietohallintokeskuksen kanssa tuottanee näkyviä tuloksia lähivuosina.
Ylioppilaskunnan kuntavaikuttaminen otti vuoden aikana monia harppauksia eteenpäin. Vuoden suurimpana hankkeena oli syksyisiin kuntavaaleihin vaikuttaminen, jonka
yhteydessä tehtiin yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn
kanssa jyväskyläläisten opiskelijoiden kuntavaaliteesit. Lisäksi järjestettiin yhdessä ennen vaaleja kaupungintalon “valtaus”, jonka yhteydessä teeseille saatiin maakunnallista
huomioarvoa. Erittäin ilahduttavaa oli, että uuden Jyväskylän valtuustoon pääsi entistä
suurempi joukko nuoria vaikuttajia.
Ensimmäistä kertaa JYYn hallituksen jäsenillä oli myös omat kummiainejärjestöt, joiden
kokouksissa hallituksen jäsenet vierailivat. Kokeilun tavoitteena oli lähentää ylioppilaskuntaa ja ainejärjestöjen toimintaa sekä parantaa tiedonkulkua. Yhteys varmasti parani,
vaikka vuosi menikin kummitoimintaa käynnistellessä ja toimintamuotoja hakiessa.
Syksyllä tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Kortepohjan ylioppilaskylään rakennettiin
ensimmäinen tornitalo. Historiallisena vuonna aloitettiin pitkän taon jälkeen myös uusien
talojen suunnittelu kylään. Uudet talot tulevat vastamaan nykyopiskelijan tarpeita parem

min sekä huomioimaan myös ympäristöarvot entistä kattavammin.
Yliopiston tutkintouudistuksen vuoksi keväällä 2008 valmistui ennätysmäärä maistereita.
Tämä aiheutti ylioppilaskunnan talousarvion laatimiselle ja YTHS:n toiminnalle haasteita
jäsenmäärän laskiessa voimakkaasti. Ylioppilaskunnan pitkäjänteinen strategiatyö sai
myös jatkoa, kun varsinaisen toiminnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin edustajiston
järjestäytymiskokouksessa.
Vuoden aikana JYY jatkoi vahvaa osallistumista myös valtakunnalliseen vaikuttamiseen
SYL:n, periferiaverkoston ja uuden allianssiyhteistyön kautta. SYL:n varapuheenjohtajana toimi jyväskyläläinen opiskelija Katri Nokela, ja syksyn liittokokouksessa allekirjoittanut sai kunnian jatkaa JYYn edustajien pitkää listaa liiton hallituksen jäsenenä.
Omasta puolestani tahdon kiittää kaikkia niitä aktiivisia ja kriittisiä kanssatoimijoita, joiden
kanssa minä ja hallitukseni sai vuoden aikana toimia. Hallitustyöskentely ja vaikuttaminen opiskelijoille paremman yliopistoyhteisön puolesta on ollut antoisaa ja haastavaa.
Lisäksi tahdon kiittää valiokuntatoimijoita, ylioppilaskunnan työntekijöitä, sidosryhmiä
sekä kaikkia niitä, jotka mahdollistivat ylioppilaskuntamme toiminnan vuonna 2008.
Antoisasta vuodesta kiittäen,
Olli-Pekka Koljonen
Hallituksen puheenjohtaja 2008



YLIOPPILASKUNNAN JÄSENET
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta annetun asetuksen mukaan ylioppilaskunnan
jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
suorittavat opiskelijat. Opiskelija, joka suorittaa Jyväskylän yliopistossa muuta tutkintoa
voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

Läsnäoleviksi vuonna 2008 kirjoittautuneet opiskelijat tiedekunnittain
Humanistinen tdk

3987

Kasvatustieteiden tdk

2124

Liikunta- ja terveystieteiden tdk

1384

Matemaattis-luonontieteellinen tdk

2402

Yhteiskuntatieteellinen tdk

1969

Taloustieteiden tdk

1295

Informaatioteknologian tdk

1555

Yhteensä

14716

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenikseen professori Kaarlo
Oksalan, prof. Aarni Penttilän, prof. Eero Tommilan, prof. Niilo Mäen, varatuomari Erkki
Rutasen, agronomi Wilhelm Schildtin, tekniikan tohtori Veikko Häyhän, kansanedustaja
Mauri Pekkarisen, isännöitsijä Osmo Kääriäisen, kiinteistöneuvos Leo Kamusen, rakennusmestari Pentti Lemisen, rakennuskonsultti Pekka Ihatsun, insinööri Esko Erikssonin
ja johtaja Seppo Naumasen.

Ylioppilaskunnan organisaatio
Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä
yleisillä vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41-jäseninen edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä. Hallituksen apuna toimivat asioiden
valmistelua, ideointia ja toimeenpanoa varten valiokunnat. Valiokuntien toimintaan ovat
kaikki opiskelijat voineet osallistua.

Edustajisto

Aikavälille 1.12.2007-30.11.2009 valittiin edustajisto yleisellä ja suhteellisella vaalilla
6.11. ja 7.11.2007.

Vaalin tulos



Vaaliliitto

Paikat

Vaaliliitto

Paikat

JKL:n demariopiskelijat

5

Poikkitieteilijät

3

Grönioni

8

Pörssi & Dumppi

7

Jyväskylän Keskustaopiskelijat

4

PresSure

1

Kokoomusopiskelijat

5

Kristilliset opiskelijat

4

Maltillinen äärivasemmisto

3

Sosialistiopiskelijat

1

Edustajistoon valitut
Kristilliset opiskelijat
Haapala Henna
Lyhty Jarmo
Metsäpelto Maria
Muotka Petteri

Poikkitieteilijät

Koriseva Soile
Kutinlahti Heikki
Sohlo Pirjo

Kokoomusopiskelijat

Abdulla Ali
Andersson Hennarikka
Karhula Nina
Kunelius Jaska-Petteri
Parttimaa Jarno

Maltillinen äärivasemmisto
Antikainen Reetta
Hummastenniemi Heidi
Rantala Oskari

Grönioni

Aalto Touko
Hannonen Paloma
Harjunpää Johanna
Heikkilä Hannu
Huovila Antti-Jukka
Torppa Teppo
Turunen Riikka
Vilhonen Marjukka

Sosialistiopiskelijat
Huttunen Matias

Demariopiskelijat

Heikkinen Jonne
Lehtonen Joel
Virtanen Joonatan
Pietiläinen Johanna
Suortti Juho

Pörssi&Dumppi

Kangas Maiju
Kankaala Juho
Kohvakka Sakari
Lintula Juha
Nissinen Joel
Pietiläinen Samuli
Turunen Olli

PresSure

Airola Iiro-Pekka

Jyväskylän keskustaopiskelijat
Heinola Eija
Martinotti Giampaolo
Peltonen Suvi
Savela Saila



Edustajiston toiminta
Kertomusvuoden aikana edustajisto kokoontui 10 kertaa ja päätti mm. seuraavista asioista:

1/2008, 5.12.2007
•
•
•
•
•
•

valitsi puheenjohtajaksi Tiina Juujärven ja varapuheenjohtajaksi Henna Haapalan
valitsi hallituksen
valitsi tilintarkastajat ja sisäiset tilintarkastajat
valitsi julkaisusarjan toimitusneuvoston
valitsi ylioppilaslehden johtokunnan
valitsi ylioppilaskylän asukasneuvoston

2/2008, 17.12.2007
•

valitsi pääsihteerin ajalle 12.4.2008–31.5.2010

3/2008, 30.1.2008
•
•

valitsi edustajat KOAS:n valtuuskuntaan
käsitteli aloitteita

4/2008, 27.2.2008
•
•

nimesi yhtiökokousedustajia
nimesi tiedekuntaneuvostoihin edustajia

5/2008, 27.3.2008
•
•
•

hyväksyi ylioppilaskunnan v. 2007 toimintakertomuksen
vahvisti ylioppilaskunnan tilinpäätöksen
nimesi tiedekuntaneuvostoihin edustajia

6/2008, 16.4.2008
•
•

valitsi ylioppilaslehden päätoimittajan
käsitteli aloitteita

7/2008, 14.5.2008
•
•

käsitteli sääntömuutoksia
käsitteli aloitteita

8/2008, 18.9.2008
•
•

valitsi SYL:n liittokokousedustajat
käsitteli aloitteita

9/2008, 16.10.2008
•
•



nimesi OLL:n liittokokousedustajat
käsitteli aloitteita

10/2008, 13.11.2008
•
•
•
•

hyväksyi talousarvion
hyväksyi jäsenmaksun suuruuden
valitsi KOAS:n valtuuskunnan edustajat
käsitteli aloitteita

Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto
Puheenjohtajana toimi Tiina Juujärvi ja varapuheenjohtajana Henna Haapala.

Ylioppilaskunnan hallitus
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 20 kertaa.
Hallituksen jäsenet:
Olli-Pekka Koljonen, puheenjohtaja		
Soile Koriseva				
Janne Pitkänen				
Tuure Puurunen				

Heikki Sivonen
Juho Suortti
Michaël Vanamo
Anni Wallenius

Hallituksen valiokuntien kokoonpano
Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat seuraavat valiokunnat:
opinto- ja tiedevaliokunta, sosiaalivaliokunta, liikuntavaliokunta, kansainvälisen toiminnan valiokunta, ympäristövaliokunta sekä tasa-arvovaliokunta. Valiokuntien toimintaan
ovat kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voineet osallistua.
Hallitus asetti keskuudestaan hallintovaliokunnan, jonka toimialaan kuuluvat varsinaisen
toiminnan talous, muiden sektoreiden talouden seuranta ja organisaatio- ja sääntökysymykset.

Hallintovaliokunta

Olli-Pekka Koljonen (pj) (Soile Koriseva)
Michael Vanamo (vpj) (Juho Suortti)
Tiina Juujärvi (Anni Wallenius)
Heikki Sivonen (Janne Pitkänen)



Edustus toimielimissä
Tilintarkastajat

Jouko Minkkinen, KPMG (Johanna Gråsten KPMG)
Seppo Lindholm, HTM, JHTT (Isto Lehtinen HTM, JHTT)
Kalevi Olin (Tuomo Yli-Huttula)

Sisäiset tilintarkastajat
Laura Pietilä
Hanna Kauppila
Marjo Ikonen
Samuli Pietiläinen

Ylioppilaslehden johtokunta
Jarno Miettinen
Heidi Kilpeläinen
Michaël Vanamo
Mikko Mäkinen
Lauri Markkanen
Hennariikka Andersson

Julkaisusarjan toimitusneuvosto
Päivi Antila
Tytti Lindeberg
Heli Mäkeläinen
Osakri Rantala
Marjo Vallittu
Osmo Määttä
Maija Holma
Iiris Ylönen
Mari Riikonen
Ilkka Viitanen
Henna Seinälä

Yliopiston hallitus

1.8.2005–31.7.2008
Jouko Perkkiö (Tuomas Mikkola)
22.11.2006–
Jarkko Seppälä ( 16.10.2006– Kati Pesonen))
Kalle Sumelles (1.6.2006– Mika Nurmikolu)
16.10.2006–
Sami Vänskä (Antti Vesala)
11.8.2008–1.7.2011
Mikko Huhtiniemi (Annaleena Kangas)
Soile Koriseva (Juha Lintula)
Tuure Puurunen (Olli-Pekka Koljonen)
Ville Qvist (JYY:n korkeakoulupoliittinen sihteeri)
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Opintotukilautakunta

1.5.2006–30.4.2008
Juha Koskinen, sos.siht. (Johanna Selenius)
Hanna Pätsi (Suvi Linjamaa)
Jukka Utriainen (Hannu Ahokas)
1.5.2008-30.4.2010
JYY:n sosiaalisihteeri (Janne Pitkänen)
Riikka Turunen (Kirsi Marttinen)
Jukka Utriainen (Mona Särkelä)

YTHS:n Jyväskylän terveydenhoitoaseman johtokunta
1.1.2008-31.12.2009
Heli Viinikainen
Minna Kakkonen -13.11., tilalle Tiina Katajamäki
Heini Siirola -18.9., tilalle Saara Jäppinen

YTHS:n valtuuskunta

1.1.2008-31.12.2009
Nico Holmberg

Tasa-arvotoimikunta

1.1.2007-31.12.2008
Juho Suortti
Sosiaalisihteeri (Heli Viinikainen)

LIKES hallitus

1.1.2006-31.12.2008
Simo Pöyhönen (varaj. 1.1.2007- Tuuli Ahtiainen)

KOAS:n valtuuskunta

2007-2008
Taneli Heiskanen (Juho Kankaala)
Eero Tikka (Ilkka Viitanen)
Teppo Leinonen (Heikki Sivonen)
Hanna Plattonen (Olli-Pekka Koljonen)
2008-2009
Hennariikka Andersson (Tuuli Gröhn)
Jukka Utriainen (Johanna Pietiläinen)
Jarno Miettinen (Heidi Hummastenniemi)
Ville Qvist (Juha Koljonen)

KOAS:n hallitus

Mika Nurmikolu
Heli Viinikainen
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Ylioppilaskunnan henkilökunta
Varsinaisen toiminnan henkilökunta
Pääsihteeri Tuomas Viskari -31.1. ja Minna Hautamäki 14.1.Sosiaalisihteeri Heli Viinikainen
Kulttuurisihteeri Taija Kyheröinen -30.6. ja Juho Kaitajärvi 1.7.Korkeakoulupoliittinen sihteeri Perttu Soininen -31.3. ja Mikael Viitala 17.3.Kansainvälisten asioiden sihteeri Hanna Laitinen -26.2. ja Jenni Ikonen 22.2.Tiedotus- ja järjestösihteeri Anna Grönlund -1.2. ja Marjo Vihavainen 1.2.Toimistosihteeri Mirja Ritvonen
Päätoimittaja Jonna Rusanen -31.5. ja Marja Honkonen 11.8.Toimittaja Iiro-Pekka Airola
Siviilipalvelusmies Risto Rautiainen -1.9. ja Riku Suonio 1.9.-

Taloustoimiston henkilökunta
Talouspäällikkö Maija Saarnisto
Pääkirjanpitäjä Marita Niemi
Palkanlaskija Kirsi Jussila (1.6.- virkavapaalla)
Palkanlaskijan sijainen Marja-Liisa Lipponen -19.6.
Palkanlaskijan sijainen Anne Mari Elomaa, 7.4.Maksuliikenteenhoitaja Aili Salokas

Asukas- ja kiinteistöhenkilökunta
Kiinteistöpäällikkö Osmo Kääriäinen
Projektijohtaja Pekka Ihatsu
Kyläsihteeri Mari Lähteenmäki
Asukassihteeri Sari Korhonen
Asukassihteeri Helena Hämäläinen
Asukassihteeri Teija Leppänen
Asukassihteeri Jenni Kirkkomäki 28.4.Palvelupäällikkö Hanna Hirvonen -7.11.
Erikoissuunnittelija Jorma Janhonen -31.12.

Ravintola Rentukka
Ravintolapäällikkö Teuvo Ristonen
Ari Juntunen
Armi Hartikainen

Lounasravintola Ilokivi
Ravintolapäällikkö Arja Harju
Arja Yläjärvi, Kari Minkkinen, Maria-Leena Minkkilä, Tuija Vesterinen, Jutta Keihäs, Kirsi
Onnela, Mikko Salminen, Maarit Lahtinen (virkavapaalla 24.11.-), Niko Minkkinen -23.3.
ja Arja Holkeri 24.11.- .
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Ylioppilaskunnan toiminta
Jyväskylän Ylioppilaslehti
Jyväskylän Ylioppilaslehti ilmestyi vuonna 2008 aiempaan tapaan 15 kertaa. Numeroista kaksi oli 52 000 kappaleen painoksen kaupunkinumeroita – yksi keväällä sekä yksi
syksyllä – ja kolme 8 000 kappaleen abipainoksia, jotka tuttuun tapaan jaettiin lukioihin
ja ammattioppilaitoksiin. Lehden normaalipainos pysyi 7 000 kappaleessa. Ilmestymispäivänä Jylkkärillä oli maanantai, kaupunkinumerot taas jaettiin keskiviikkona.
Vuoden 2008 aikana lehden miehityksessä tapahtui monia muutoksia. Aivan vuoden
aluksi toimittaja Mikko Mattlarin saappaisiin astui journalistiikan opiskelija Iiro-Pekka Airola, joka palveli ylioppilaslehteä koko vuoden ajan. Huhtikuussa edustajisto valitsi takaisin opintojen pariin siirtyvän päätoimittaja Jonna Rusasen tilalle uuden päätoimittajan,
25-vuotiaan journalistiikan opiskelijan Marja Honkosen, joka ryhtyi luotsaamaan lehteä
elokuun puolesta välistä lähtien. Lisäksi lehden johtokunta valitsi siviilipalvelusmies Risto Rautaselle seuraajaksi jyväskyläläisen medianomi-opiskelija Riku Suonion vaihtaen
Jylkkärin sivarien mallin näin partaisista parrattomiin syyskuun alusta.
Syksyllä 2008 ylioppilaskunta tarjosi sääntömuutoksen myötä sekä päätoimittajalle että
toimittajalle toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita. Päätoimittaja Honkonen tarttui tilaisuuteen, mutta toimittaja Airola päätti siirtyä takaisin opiskelemaan ja työskentelemään
Savon Sanomiin. Airolan seuraajaksi valittiin 27-vuotias Juha Korhonen, joka aloitti tehtävässään tammikuussa 2009. Journalistiikan maisteriopintojaan Jyväskylän yliopistossa viimeistelevä medianomi Korhonen on työskennellyt aiemmin Kalevassa, Helsingin
Sanomissa ja Kalajokilaakso-lehdessä.
Lehden työnjako pysyi henkilövaihdoksista huolimatta koko vuoden ajan lähes samana.
Päätoimittaja vastasi lehdestä kokonaisuutena, toimitussihteeröi eli tilasi ja editoi juttuja sekä kirjoitti. Toimittaja kirjoitti, taittoi ja osin myös käsitteli kuvia. Siviilipalvelusmies
puolestaan vastasi grafiikasta, kuvasi ja käsitteli kuvia. Taittopäivän rutiineja kuitenkin
muutettiin niin, että osa toimittajan kuvankäsittelyvastuusta siirrettiin syksyn ensimmäisen lehden myötä siviilipalvelusmiehelle – siviilipalvelusmiehen aloitteesta. Järjestely
havaittiin syksyn aikana hyväksi ja sitä aiotaan jaksaa. Suonio on myös lehdenteon niin
salliessa auttanut tiedotussihteeriä ja muuta sihteeristöä erinäisissä kuvauksissa.
Syksyllä lehden painosopimusta jatkettiin tarjouskilpailun jälkeen seinäjokelaisen
I-Print-painotalon kanssa. Tarjoukset pyydettiin kaikkiaan kuudelta painotalolta. Uudella
sopimuksella saatujen säästöjen myötä Jylkkärillä oli viimein varaa siirtyä kokonaan
leikatuksi tabloidiksi pelkkien kaupunkinumeroiden sijaan vuoden 2009 vaihteessa.
Valkoisista reunuksista luopuminen pitkän haikailun jälkeen aiheutti hihkumista sekä
toimituksessa ja avustajissa että johtokunnassa.
Ylitöitä lehdelle kertyi vuoden 2008 lähes entiseen tapaan, vaikka viikonlopputöistä ollaan päästy lähestulkoon eroon ja taittokeskiviikot saatiin lyhenemään inhimillisiin mittoihin. Lehti kuitenkin lähti painoon aina aikataulussaan ja ylityöt saatiin pääosin pidettyä pois plussavapaina. Jälkimmäisessä helpotti edustajiston päätös kaventaa kesän
lomautus tasan kahteen kuukauteen, minkä turvin päätoimittaja Rusanen ja toimittaja
Airola pystyivät pitämään lomiaan ja ylityövapaitaan toukokuussa.
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Ilmoitusmyynnistä vastasi valtakunnallisella tasolla Pirunnyrkki Oy. Paikallista ilmoitusmyyntiä hoiti vuoden 2008 alusta lähtien lahtelainen RC-kustannus. Ilmoitustuottojen
määrä jäi hieman vuotta 2007 heikommaksi: vuonna 2008 ilmoitusmyynnillä ja muilla
tuotoilla kerättiin 56 326,20 euroa, kun vuonna 2007 ilmoitustuottoja kerättiin peräti 62
584 euroa. Ilmoitustuotot siis palasivat arkeen vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen
ja kärsivät RC-kustannuksen ja Pirunnyrkin mukaan kenties jo vuoden 2008 lopulla talouden taantuman aiheuttamasta arkuudesta.
Jylkkärin budjetti pääsi kuitenkin kirkkaasti tavoitteeseensa. Vuoden 2008 nettomenojen
arvioitiin olevan noin 93 064 euroa, mutta lopullinen summa oli 83 693,83 euroa eli lähes
10 000 euroa odotettua parempi. Tulos oli silti niin ikään odotetusti vuotta 2007 noin 6
200 euroa heikompi.
Vuoden 2008 puolella aloitettiin myös Jylkkärin nettisivujen uudistaminen, joka kuitenkin
jäi osin toimituksen päivittäisten kiireiden jalkoihin. Lisäongelmia toi keväällä rikkoutunut
serveri, joka tuhosi myös aiemmin käytössä olleiden sivujen julkaisusysteemin. Arkisto
ja verkkosivut saatiin palautettua, mutta loppuvuoden Jylkkäri oli ylioppilaskunnan tietokonetuen varassa silloin, kun verkkosivuja haluttiin päivittää. Sivuja ei ole kuitenkaan
unohdettu, vaan niiden tulevaisuutta pohditaan tietokonevelho Veikko Perttulan rakentaman mallin pohjalta eteenpäin. Uudet sivut olisi tarkoitus saada toimintakuntoon kevään
2009 aikana.
Opinkiven toimitus jatkoi työskentelyä Mac-ympäristössä. Canon 350D-digijärkkäri on
palvellut uskollisesti, päätoimittaja viihtyy kannettavan Mac Powerbook G4 -kaunokaisensa äärellä ja toimittajan iMac G5 -taittokone on toiminut niin ikään lähes takkuilematta. Toimittajan vanhalla koneella työskentelevä sivari on sen sijaan toisinaan saanut
repiä hiuksia päästään koneensa hitauden kanssa. Lisäksi toimituksen väritulostin sanoi
syksyn alussa sopimuksensa irti. Toimitus on kuitenkin pärjännyt päätoimittajan mustavalkotulostimella, ja väritulostimen vika korjautunee tilauksessa olevalla uudella kuvarummulla.
Lehden vakiokolumnisteina vuorottelivat Tatu Hirvonen (KTM, tutkija), Tiina Piilola (kirjailija), Jarno Liski (opiskelija), John Pajunen (filosofi) ja Jari Peltola (emerituspäätoimittaja). Syksyllä vakiokolumnistilistaan lisättiin myös Pasi Ilmari Jääskeläinen (kirjailija) ja
Henry Laasanen (miestutkija). Jari Peltola puolestaan ilmoitti omasta tahdostaan jättäytyvänsä pois Reunahuomauttajien joukosta. Lisäksi Reunahuomautus-palstalla julkaistiin jyväskyläläisopiskelija Niina Karlingin kolumneja Länsirannalta Palestiinasta. Lehden
oikolukijan punakynää käytti Sanna Koivuranta ja jakelijana toimi Toni-Petteri Ojanen.
Muiden avustajien joukko kasvoi vuoden aikana hieman. Ahkerimpien joukossa olivat
laadukkaita juttuja tuottavat jyväskyläläiset journalistiikan opiskelijat, joiden kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Tiiviimpää yhteistyötä toimittajakoulutuksen kanssa aikaisempien vuosin tapaan lienee syytä harkita ensi syksynä, sillä erityisesti fuksien joukossa innokkaita kirjoittajia on paljon. Avustajapalavereiden osallistujamäärä on yllättänyt
positiivisesti joka kerta, ja palavereissa on ollut rakentava ja keskusteleva tunnelma.
Lehden iloksi kiinnostuneita kirjoittajia on löytynyt myös muista oppiaineista, mikä on
omiaan tekemään lehdestä entistäkin moniäänisemmän.
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KAMPUS KUSTANNUS - JYYN JULKAISUSARJA
Yleistä
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja Kampus Kustannus on vuonna 1979
perustettu erikoiskustantamo, joka keskittyy erityisesti opiskelijoiden kannalta tärkeäksi
koetun aineiston julkaisemiseen. Kampus Kustannuksen toiminnasta ja päätöksenteosta vastaa edustajiston valitsema toimitusneuvosto. Toiminta sekä toimitusneuvoston
kokoukset ovat kaikille kustannusalasta kiinnostuneille avointa, ja myös ylioppilaskunnan ulkopuoliset henkilöt saavat toimia toimitusneuvoston jäseninä.
Kampus Kustannuksen toimitusneuvostoon vuodesi 2008 valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa Päivi Antila, Maija Holma, Tytti Lindeberg, Heli Mäkeläinen, Osmo
Määttä, Oskari Rantala, Mari Riikonen, Henna Seinälä, Marjo Vallittu, Ilkka Viitanen ja
Iiris Ylönen. Vuoden aikana toimitusneuvostoa täydennettiin valitsemalla jäseniksi vielä
Ritva Itkonen, Julia Toivanen ja Tarja Nieminen. Hallituksen nimeämänä edustajana
toimitusneuvostossa toimi Juho Suortti.
Omassa järjestäytymiskokouksessaan toimitusneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Oskari
Rantalan, varapuheenjohtajaksi Päivi Antilan ja sihteeriksi Julia Toivasen. Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, minkä lisäksi järjestettiin yksi kokous,
jossa käsiteltiin ainoastaan Kampus Kustannuksen kehittämistä, sekä yksi kokous, jossa
tutustuttiin Kortepohjasta saatuun uuteen toimitilaan. Alkuvuodesta uusi sekä edelliskauden puheenjohtaja tapasivat myös JYYn pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan.

Julkaisutoiminta
Kirjoja vuoden 2008 aikana ilmestyi yksi kappale: Markku Viikin Sunnuntaikahveja ja
asukasdemokratiaa – Kortepohjan ylioppilaskylä 1968–88. Teoksen ilmestymistä juhlistettiin kirjan teeman mukaisilla sunnuntaikahveilla ylioppilaskylässä 12.10. Paikalla oli
kolmisenkymmentä henkeä ja teoksesta sekä ylioppilaskylän historiasta ilmestyi sivun
kokoinen juttu sanomalehti Keskisuomalaisessa.
Useita uusia projekteja käynnistettiin ja vanhoja vietiin eteenpäin, mutta mikään muu
vuodelle kaavailluista projekteista ei valmistunut. Uusia käsikirjoituksia ja kirja- tai käännösideoita Kampus Kustannukselle tarjottiin toistakymmentä kappaletta, joten niiden
määrä on noussut edellisvuosista huomattavasti.

Koulutus ja vierailut
Koulutus- ja vierailutapahtumia Kampus Kustannus järjesti toimintakaudella kaksi kappaletta. 8.5. oli vierailu Kampus Kustannuksen julkaisujen vähittäismyynnistä vastaavassa Kampus-Kirjassa, jossa Matti Leskelä esitteli liikkeen toimintaa sekä kirjakauppa-alaa,
erityisesti Kampus Kustannuksen julkaisujen myyntiä. 3.12. järjestettiin luento ilmaisen
ja vapaaseen lähdekoodiin perustuvan taitto-ohjelma Scribusin käytöstä. Kouluttajana
toimi Ari Häyrinen.
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Markkinointi ja talous
Kampus Kustannus järjesti yliopistoalueella kolme omaa myyntitapahtumaa Mattilanniemen A-rakennuksen aulassa ja Ilokivessä sekä osallistui kahteen suurempaan jyväskyläläiseen myyntitapahtumaan: Wanhan kirjan talveen (31.1.) sekä Jyväskylän kirjamessuille (12.–13.4.). Sen lisäksi Kampus Kustannus oli esittelemässä toimintaansa JYYn
järjestömessuilla (2.9.).
Myyntitapahtumien lisäksi Kampus Kustannuksen julkaisut ovat myynnissä Kampus Kirjassa. Ylioppilaskylän historiikkia on saatavana myös Keski-Suomen museolla, JYYn
kyläsihteerin toimistolla sekä ravintola Rentukassa. Kaikkia Kampus Kustannuksen kirjoja voi myös tilata nettisivujen kautta (kirjojen toimittamisesta vastaa Kampus Kirja),
mutta JYYn palvelinrikon seurauksena Kampus Kustannuksen kotisivut olivat alhaalla
lähes puolet vuodesta.
Myynti ei vastannut odotuksia ja Kampus Kustannus tuotti odotettua enemmän tappiota (vaikkakin myös menot olivat oletettua pienemmät). Mahdollisia syitä ovat internet-ongelmien vaikutus nettikauppaan, uusien julkaisujen pieni määrä sekä muutaman
aiemman vuoden julkaisujen heikko kiinnostavuus.

Muuta
Kampus Kustannuksen verkkosivut ja sähköpostilista ovat KK:n viestintävälineistä tärkeimmät. Verkkosivut on tarkoitettu lähinnä ulkoiseen viestintään, sähköpostilista on varattu jäsenten keskinäisen keskustelun ja tiedottamisen foorumiksi. Molempia ylläpitää
kulloinenkin toimitusneuvoston puheenjohtaja.
Vuoden aikana saatiin ratkaistua Kampus Kustannusta pitkään vaivannut tilaongelma,
kun KK sai käyttöönsä Kortepohjasta tietokoneella varustetun toimistotilan. Vanhojen
julkaisujen arkistokappaleet ja muu materiaali on siirretty toimistolle, ja oma työtila helpottaa toivon mukaan kustannustoimintaa tulevaisuudessa.
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Kansainvälinen toiminta
Yleistä
Yksi JYYn kansainvälisen toiminnan perusteista on tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille
mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin sekä tarjota suomalaisille
opiskelijoille mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. ESN-toimikunta järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa, retkiä ja
matkoja. Kansainvälisen toiminnan valiokunta puolestaan antaa puitteet vakavammalle
keskustelulle ja edunvalvonnalle.
Kv-valiokunnassa pohditaan ennen kaikkea kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyksiä täällä asuviin ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun ja kotikansainvälistymiseen liittyen. Vuonna 2008 keskustelu keskittyi vahvasti ulkomaalaisiin tutkinto-opiskelijoihin ja heistä koostui pääosa toimijoista. Valiokunnassa
oli mukana myös suomalaisia toimijoita. Puheenaiheita olivat maksuton koulutus, terveydenhoitoasiat sekä kansainvälinen tiedotus. Myös muutama uusi tapahtuma järjestettiin.
Valiokunnan edustajia oli läsnä vuoden 2008 jokaisessa SYL:n sektoritapaamisessa.
Lisäksi pyrittiin osallistumaan paikallisiin kv-seminaareihin.
Kv-valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Valiokunnan puheenjohtajina
toimivat Erik Hass, sihteereinä Hanna Laitinen (-22.2.08) ja Jenni Ikonen (22.2.08-).
Ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaavat kutsuttiin koulutukseen kaksi kertaa
vuoden aikana.
Kansainvälistä tiedotusta onnistuttiin kehittämään huomattavasti eteenpäin vuonna 2008.
JYYn nettisivuille saatiin lisää tietoa, JYYtisille rekrytoitiin kääntäjä ja JYYn sääntöjä
käännätettiin englanniksi. Jylkkärin toimituksen kanssa on myös oltu tekemisissä ja englanninkielisiä artikkeleita on kehotettu kirjoittamaan ja kirjoitettukin lehteen.
ESN kokoontui vuonna 2008 kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Lähes jokaisessa kokouksessa oli mukana ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita,
minkä seurauksena kokousten kieli olikin lähes pääsääntöisesti englanti. Varsinkin lukukausien ensimmäiset kokoukset vetivät ihmisiä sadoittain. Puheenjohtajana toimi keväällä Eerika Hedman ja syksyllä Harri Lähdekorpi. Sihteerinä toimi Heini Rönkä. ESN:llä on
myös omat hallitusvastaavat, joihin kuuluvat rahastonhoitaja sekä tapahtumavastaava.
Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestettiin vakiintuneeseen tapaan lukukausien alussa tutorointia ja orientaatiota yhteistyössä yliopiston kansainvälisten palvelujen kanssa. Kvsihteeri osallistui myös opiskelijavaihtovalintoihin, yliopiston kielipoliittisen työryhmän
kokouksiin, kv-palveluiden työryhmiin ja kokouksiin.
Kv-valiokunnan toimintaan vuonna 2008 osallistuivat: Erik Hass, Hanna Laitinen, Anni
Wallenius, Piia-Maria Vidgren, Jenni Ikonen, Kaisu Moilanen, Irina Pleva, Manuel Texeira, Vilma Luoma-aho, Marjo Vihavainen, Risto Rautanen, Angelina Korsunova, Ahmad El Massri, Tiina Ahola, Tiina Juujärvi, Janita Toivainen, Mike Hodgson, Jekaterina
Ivanova, Jatta Siekkinen, Kristiina Anttonen, Ezekdel Brockmann, Stella Termonen,
Ejike Amaefuna, Hennamari Toiviainen, Thomas Babila Sama ja Mikko Karhunen.
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Erasmus Student Network
JYY on mukana eurooppalaisessa Erasmus Student Network –järjestössä (ESN). ESN
Jyväskylä järjestää monenlaista toimintaa ulkomaalaisille ja suomalaisille opiskelijoille.
Lukukausien toiminta alkaa ulkomaalaisten opiskelijoiden orientaatioviikon vapaa-ajan
ohjelman järjestämisellä. Kuluneena vuonna vapaa-ajan ohjelmana olivat tutut ESN
Welcome Party ja The Ultimate Sauna Experience Vuorilammella.
ESN:n toiminta laajeni ja itsenäistyi kv-sihteeristä vuoden aikana. ESN:lle tulikin monta
uutta toimintamuotoa ja eri tehtäviin valitut vastaavat. Syksyn ensimmäisessä kokouksessa valittiin tiimit PR-työhön, tapahtumiin ja varainkeruuseen. Tiimit lähtivät toimimaan
hyvin lukuun ottamatta varainkeruuta. Ravintola Rentukan Stammtisch-illat jatkuivat
vuonna 2008 joka toinen torstai joillakin poikkeuksilla. Stammtisch-iltoja oli keväällä
seitsemän ja syksyllä kuusi. Stammtisch-illat olivat suuri menestys. Järjestäjinä toimivat eri maaryhmittymät. Vuonna 2008 Stammtisch -koordinaattorinina toimi Katariina
Renko kuitenkin niin, että Pekka Hurskainen tuli hänen avukseen syksyllä 2008. Illoista
kerättiin yhden euron pääsymaksua, jolla ESN mahdollisti mm. aktiivisten toimijoiden
palkitsemisen ja uusia toimintoja. Myös Buddy-projekti jatkui erittäin suosittuna. Buddyprojektin tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita toisiinsa.
Opiskelijoista muodostetaan 6-8 hengen kaveriryhmiä, jotka voivat harrastaa ja viettää
vapaa-aikaansa yhdessä. Ohjelmaan osallistui sekä keväällä että syksyllä noin sata
opiskelijaa.
Uudet ESN t-paidat saatiin tilattua syksyllä 2008 ja niitä myytiin syksyn mittaan eri tapahtumissa 12 euron kappalehintaan. Paitoja jäi vielä runsaasti jäljelle syyslukukauden
2008 jälkeen. Myös ESN:n nettisivut pystytettiin elokuussa 2008 ja ne saatiin syksyn
mittaan päivitettyä ajantasaisiksi. Tämä on ollut ensiarvoisen tärkeää ESN:n tapahtumia
markkinoitaessa.
Café Lingua jatkui noin joka kolmas viikko Ilokivessä. Cafe Linguan järjestelyihin osallistui lukuisia sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Café Linguassa eri kieliä
puhuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden säännölliseen vieraan kielen taitojen harjoittamiseen. Keväällä 2008 ESN jatkoi yhteistyötään Pub Katseen ja Kharman kanssa.
Syksyllä 2008 yhteistyö lopetettiin Pub Katseen kanssa samalla kun Kharman ja ESN:
n välistä yhteistyötä syvennettiin. ESN järjesti marraskuusta 2008 lähtien opiskelijaillan
kerran kuukaudessa, joka kulki nimellä Club Salud.
Marraskuussa toteutettiin ennennäkemätön ESN Sea Battle, jossa opiskelijat Suomesta,
Ruotsista ja Virosta nousivat M/S Baltic Princessille ja tekivät kolmipäiväisien kansainvälisen risteilyn Itämerellä ottaen matkustajia kyytiin Helsingistä, Tallinnasta ja Tukholmasta. 24.11.2008 järjestettiin liikuntatieteilijöiden kanssa yhteistyössä liikunta-aiheiset
pikkujoulut. Myöhemmin joulukuussa ESN:n yksin järjestämiä pikkujouluja vietettiin kansainvälisessä ilmapiirissä 10.12. Lozzissa.
Matkat ovat yksi iso osa ESN toimintaa. Vuonna 2008 tehtiin matkoja Lappiin (3),
Tukholmaan (3) ja Venäjälle (6). Venäjän matkojen järjestelyistä vastasi matkatoimisto
Aikamatkat Oy. ESN järjesti Lapin matkat keväällä 2008, mutta syksyllä 2008 ESN alkoi
tehdä yhteistyötä Aikamatkat Oy:n kanssa myös Lapin matkojen osalta. Matkoilla oli
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mukana myös ESN Jyväskylän edustaja.
ESN National Platform -tapahtumat olivat Helsingissä 29.2.–2.3. sekä Joensuussa
24.–26.10. Helsingissä edustamassa oli Heini Rönkä ja Jennifer Eidelman. Joesuussa
edustamssa olivat Harri Lähdekorpi ja Heini Rönkä. ESN AGM:ssa Ranskan Besanconissa 20.-24.3. edustajina olivat ESN Jyväskylän puheenjohtaja Eerika Hedman ja varapuheenjohtaja Heini Rönkä. Northern European Platform -tapaamisessa Trondheimissa
8.–11.11. olivat mukana Eerika Hedman, Heini Rönkä ja Harri Lähdekorpi.
ESN:n toimintaan vuonna 2008 osallistuivat mm. seuraavat henkilöt: Harri Lähdekorpi
(pj), Eerika Hedman (pj), Jenni Ikonen, Heini Rönkä, Pekka Hurskainen, Marjukka Posio, Siiri Kaartinen, Tuuli Saloheimo, Suvi Kuparinen, Jennifer Eidelman, Federico Innocenti, Ewelina Swinecka, Silvia Miani, Katalin Kastner, Maiju Mitrunen, Anna-Kaisa
Lehtomäki, Michaël Vanamo, Mika Friman, Laura Veikkolainen, Edgar van der Meer,
Katariina Renko, Piia Haakana, Mando Hendrikx, Tuulia Dau, Christian Oblinger, Rolf
Van Der Hagen, Paul Eijkemas ja Elizaveta Nikotina.
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KEHITYSYHTEISTYÖTOIMINTA
Yleistä
Kehitysyhteistyövaliokunta toimi vuonna 2008 aktiivisesti. Puheenjohtaja vaihtui kevään
aikana ja muitakin toimihenkilövalintoja tehtiin keväällä sekä syksyllä. Toimintaan osallistuneiden määrä pysyi koko vuoden hyvänä. Kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma
on jo muutaman vuoden ajan tuonut uusia aktiiveja valiokuntaan. Valiokunta toimi ensisijaisesti englanniksi. Myös ulkomaalaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita on ollut mukana,
mutta toimijoiden ytimen ovat muodostaneet suomenkieliset opiskelijat.
Kehy-toiminnasta vuonna 2008 vastasivat kansainvälisten asioiden sihteeri Hanna
Laitinen (-22.2.08) ja Jenni Ikonen (22.2.08-) sekä kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajat Katja Bågman (-1.5.2008) ja Heli Pikkarainen (1.5.08-). Hallituksen kehitysyhteistyövastaava oli Anni Wallenius. Ekokylä-Intia-hankkeesta vastasi Nelli Niemistö sekä
uuden hankkeen koordinaattoriksi valittiin Katja Bågman. SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnassa (KENKKU) toimivat JYYn edustajina Johanna Kivimäki (-1.9.08)
sekä Saara Perälä ja Annica Moore (1.9.08-). Kehy-viikon 2008 koordinaattorina toimi
Piia-Maria Vidgren, ja syksyllä valittiin koordinaattori vuoden 2009 kehitysyhteistyöviikolle (Tuomas Lallukka). Intia-hankkeen seurantamatkalainen vuonna 2008 oli Anna
Repo, ja syksyllä valitut hankeseurantamatkalaiset alkuvuodelle 2009 olivat Saara
Perälä ja Heli Pikkarainen.
Valiokuntatoimijat osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan SYL:n kehy-tapaamisiin
sekä erilaisiin koulutuksiin. Valiokunnan kokouksia pidettiin vuonna 2008 yhdeksän kertaa. Valiokunta jatkoi myös HYYn Sambia-projektin tukemista.

Kehitysyhteistyöhankkeet
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä on kerätty vapaaehtoisia lahjoituksia ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeille. JYYn jäsenet lahjoittivat vuonna 2008 Intia-projektille noin 1100€ ja Sambia-projektille 1000 €.
Valiokunta aloitti myös uuden hankkeen suunnittelun. Uuden hankkeen koordinaattori
Katja Bågman suunnitteli syksyllä 2008 uutta projektia, joka alkaisi vuonna 2010, kun
edellinen hanke päättyy. Yhteistyökumppanina toimii Bal Rashmi Society -järjestö, joka
toimii Jaipurin köyhimmillä alueilla. Hankkeen teemoja ovat muun muassa lapsikuolleisuuden vähentäminen, lukutaidottomuuden vähentäminen, terveystiedon jakaminen
ja mikroluotot naisille. Hanketta tullaan kuitenkin rajaamaan resursseja vastaavaksi.
Uudelle hankkeelle valittiin suunnittelumatkalaiseksi Katja Bågmanin lisäksi Heli Pikkarainen. Matkalaiset lähtevät Intiaan vuoden 2009 alussa. Matkarahoitus saatiin Ulkoasiainministeriöltä.

Ekokylähanke
Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto myönsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea JYYn Intia-hankkeelle myös vuodeksi 2008. Kuluneena vuonna Intiassa,
Bharatpurin maaseutualueen 12 hankekylässä jatkettiin varsinaisten ekokylien raken20

tamista pilottivaiheessa koulutettujen ympäristöteknikkojen ja -neuvojien avulla. Hankkeen nimi oli edelleen Eco-Village Development (EVD).
Hankkeen tavoitteena on lisätä kylien asukkaiden tietoutta heidän mahdollisuuksistaan
vaikuttaa ympäristöönsä ja elinoloihinsa sekä muuntaa hankekylät kestävän kehityksen
malliekokyliksi. Kehitysyhteistyöhankkeen käytännön toteutuksesta vastaa ensimmäisessä varsinaisessa vaiheessakin maaseutukylien sekä naisten ja lasten aseman
parantamisen puolesta toimiva intialainen Women’s Action For Development -järjestö
(WAFD). Tämän lisäksi hankkeessa on mukana teknisissä komponenteissa avustava
INSEDA (Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association).
Vuoden 2008 aikana hankekylissä on jatkettu samoilla linjoilla kuin aiempina vuosina
ympäristö- ja voimautumistietouden levittämisen parissa. Vuotta 2008 on leimannut
erityisesti hankkeen siirtäminen hyödynsaajien omiin käsiin. Kesällä 2006 perustettu
Managing Committee on enenevissä määrin ollut vastuussa hankkeen käytännön implementoinnista. Managing Committee on 12-henkinen EVD:n hallitus, joka kokoontuu
kahdesti kuussa. Nämä jäsenet edustavat hankekyliä ja suunnittelevat hankkeen toteutusta. He ovat itse asettuneet ehdolle hallitukseen ja tulleet valituksi hakijoiden joukosta.
WAFD:n henkilökunnan tehtävänä on toimia tämän hallituksen tukena silloin kun he sitä
tarvitsevat. Ajatus on, että Managing Committee ja REEVOC:t ottaisivat itse aktiivisen
vastuun hankkeen kehityksestä. Managing Committee toimii hankkeen selkärankana ja
se suorittaa itse kylätasolla tapahtuvan seurannan ja motivoinnin. Hallituksen jäsenet
raportoivat toimistaan kuukausittain WAFD:lle. Management Committee on myös vastuullinen järjestämään kuukausittaiset REEVOC-kokoukset. Heinäkuusta 2006 alkaen
kuukausittaiset kokoukset järjestetään EVD-kylissä Bharatpurin sijaan. Näin ollen kaikki
REEVOC:t ovat tietoisia muiden kylien edistymisestä. Managing Committee kokoontuu
joka kuun 5. päivä ja REEVOC:t, joihin MC:n jäsenet myös kuuluvat, kokoontuvat joka
kuun 20. päivä.
Vuonna 2008 mukaan EVDn toimiin lisättiin myös uusia kyliä, joissa WAFD oli toiminut
jo aiemmin. Näin ollen ekokyläajatusta ollaan alettu laajentamaan uusille alueille. Muutamasta näistä uusista kylistä on myös saatu aktiivisia REEVOC:eja mukaan toimintaan.
REEVOC:t ovat siis hankkeen vapaaehtoisia, lyhenne tulee sanoista Rural Energy and
Ecological Volunteers Corp. He yhdessä muodostavat REEVOC:ien ryhmän, edustaen
kotikyliään kuukausittaisissa tapaamisissa. Kylissään he levittävät tietoutta hankkeesta
ja esimerkiksi naiset vetävä Mahila Mandal-naisryhmiä. REEVOC:eja on yhteensä 48 ja
heidän vastuutansa hankkeesta on tasaisesti kasvatettu vuodesta 2006 alkaen.
Vuonna 2008 seurantamatka tehtiin alkuvuodesta. Matkalle lähtivät projektikoordinaattori Nelli Niemistö ja seurantamatkalainen Anna Repo.
Hankkeen viimeisinä vuosina 2008-2009 aikana on pyritty vahvistamaan hyödynsaajien
omistajuutta hanketta kohtaan, jotta jatkuvuus olisi turvattu projektin päättymisenkin jälkeen. Hankkeen nettisivut toimivat osoitteessa www.jyy.fi/intia.
Kevään aikana valiokunta ehti järjestää Intia-hankkeen hyväksi Intia-lounaan maaliskuussa 2008. Intia-lounaan syöjiä oli 717. Lounaiden ajan pyöritettiin myös diasarjaa
Intia-hankkeesta. Hankkeen ympärille pyrittiin myös kokoamaan erillinen työryhmä
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parantamaan jatkuvuutta ja tiedonsiirtoa. Loppuvuodesta valittiin hankkeelle edustaja
seurantamatkalle vuodelle 2009.

Sambia
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan toteuttaman Sambia-hankkeen tarkoituksena on
tukea Itä-Sambian maaseudulla asuvien naisten asemaa sekä kohottaa heidän ja heidän
perheidensä elintasoa. JYYn Sambia-hankkeen tukeminen oli menneen vuoden aikana
rahoituksellista – vapaaehtoisista kehitysyhteistyömaksuista kertyneitä tuloja.

Muu toiminta
Kehitysyhteistyön teemaviikko järjestettiin maaliskuussa 2008. Kehy-viikkoa ja kehy-esitettä varten saatiin 3000 € tiedotustukea Ulkoasiainministeriöltä. Viikon järjestelyihin perustettiin erillinen työryhmä, jonka työskentelystä vastasi valiokunnan valitsemana PiiaMaria Vidgren. Viikolla toteutettiin luentoja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Lisäksi
ohjelmaan kuului kursseja sekä kaksi suurempaa iltatapahtumaa: International Bazaar
ja viikon päättäjäisbileet. Ylioppilastalo Ilokiven tiloissa pidettiin sarjakuva-aiheinen näyttely. Viikon tiedotusmateriaalin suunnitteli Janic Leino ja toteutti JYYn tiedotussihteeri.
Reilun kaupan teen, kahvin ja suklaan maistatukset järjestettiin keväällä kehy-viikon yhteydessä Ilokivessä.
Kv-sihteeri yhdessä tiedotussihteerin kanssa toteutti uusille opiskelijoille jaettavan kehitysyhteistyöesitteen, jota painettiin 2500 kappaletta ja jaettiin uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeiden mukana. Esitteen suunnitteli Janic Leino ja esite toteutettiin Ulkoasiainministeriön tiedotustuella.
Valiokunta esitteli myös toimintaansa JYYn järjestömessuilla sekä keväällä että syksyllä.
Valiokuntalaisille järjestettiin myös kilpailu, jossa kerättiin ideoita kehy-toimintaa varten.
Palkintona annettiin suurennettuja Intia-valokuvatauluja.
Valiokunta oli aktiivisesti mukana Reilu Yliopisto -kampanjassa, jonka tarkoitus on saada Reilun kaupan tuotteita kampuksen kahviloihin. Valiokunta osallistui myös Maailman
suurimpaan Reilun kaupan kahvitaukoon 21.10. maistattamalla opiskelijoille Reilun
kaupan kahvia ja teetä kampuksen ”katukahvilassa”. Osallistujia tapahtumaan saapui n.
400, joten se oli menestyksekäs.
Tärkeimpiä yhteistyötahoja vuoden aikana olivat muiden ylioppilaskunnan valiokuntien
ja jo edellä mainittujen tahojen lisäksi Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA), Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöosasto KEO-33, African Association
of Central Finland (AACF), UNIFEM, Jyväskylän YK-yhdistys sekä Reilun kaupan edistämisyhdistys (REPU) ja Pelastakaa Lapset ry.
Kehitysyhteistyön valiokunnan toimintaan vuonna 2008 osallistuneita: Hanna Laitinen
(sihteeri -22.2.08), Jenni Ikonen (sihteeri 22.2.08-), Katja Bågman (pj -1.5.08), Heli
Pikkarainen (pj 1.5.2008-), Anna Repo, Piia-Maria Vidgren, Maija MacLeod-Puddle,
Ewa Zgrzywa, Saara Perälä, Jane Porter, Maria Metsäpelto, Katariina Vihersalo, Mirjam
Reponen, Nelli Niemistö, Anna Pousi, Hilla Kaipiainen, Sanna Sillankorva, Eero Lep22

pänen, Johanna Harjunpää, Antti Yli-Tainio, Joanna Haapalainen, Pauliina Pietiläinen,
Tytti Honkanen, Bianka Büncher, Tanja Männistö, Aku Talikka, Ejile Amaefuna, Jonna
Niiniaho, Tuomas Lallukka, Leena Hjelt, Maria Lehtikunnas, Venla Pesonen, Ahmed AlEbrashy, Sara Robinson sekä Jere Lehtonen.
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KORTEPOHJAN VAPAA-AIKATOIMIKUNTA (KVAT)
Yleistä
KVAT:n puheenjohtajana toimi Janne Koskenniemi ja varapuheenjohtajana Panu Mäkinen. Vapaa-aikasihteerinä toimi 10.12.2007–31.5.2008 Mari Lähteenmäki. 1.6.2008
vapaa-aikasihteerin nimike muutettiin edustajiston päätöksellä kyläsihteeriksi. Kyläsihteerin toimeen valittiin hakijoiden joukosta Mari Lähteenmäki, joka toimii kyläsihteerinä
toistaiseksi 1.6.2008 lähtien.
KVAT:n kokouksia järjestettiin vuoden aikana yhdeksän. Vuosikokous pidettiin 14.1. ja
muut kokoukset 4.2., 3.3., 31.3., 24.4., 21.8., 29.9., 23.10. ja 20.11. Kokouksiin osallistuivat Timo Ahonen, Aki Alanko, Ville Arvio, Suvi Bayr, Heli Hämäläinen, Asko Ijäs, Joni
Jantunen, Hilla Kaipainen, Janne Kalmari, Taina Kelavirta, Sauli Korhonen, Janne Koskenniemi (pj.), Veera Koso, Niko Kotilainen, Heini Lahtoniemi, Mari Lähteenmäki (siht.),
Eeva-Leena Malander, Panu Mäkinen, Elisa Nauha, Vesa Närhi, Päivi Oikari, Helmi
Puhakka, Henna Puhakka, Anni Pursiainen, Ville Qvist, Heikki Sivonen, Asko Soukka,
Paula Tolonen, Kati Tunkkari, Antti Yli-Tainio ja Marko Yrjänä.

Vapaa-aikasihteeri / Kyläsihteeri
Vapaa-aikasihteerin työajaksi oli määritelty 30 tuntia viikossa. Toimi on ympärivuotinen.
Kesäisin tehtävät koostuvat yliopiston kesäkoulun toiminnasta. 1.6. alkaen vapaa-aikasihteerin toimi muutettiin kyläsihteerin toimeksi. Työaika ja toimenkuva pysyivät nimikkeen muutoksen yhteydessä samanlaisina.
Vapaa-aika/kyläsihteerin työtehtäviin kuuluivat mm. vapaa-aikatoiminnan järjestäminen
ylioppilaskylässä, vapaa-aikatoimikunnan sihteerinä toimiminen, vuokravälineistöstä
huolehtiminen, esitysten ja aloitteiden tekeminen vapaa-aikatoimikunnalle ja ylioppilaskylän asukasneuvostolle ylioppilaskylän vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kehittämiseksi ylioppilaskylässä, avustusten hakeminen vapaa-ajantoimintaan, yhteydenpito
muihin sektorisihteereihin, ylioppilaskylän työntekijöihin sekä yhteistyökumppaneihin,
Lillukan ja Ulpukan varausten hoitaminen ja vuokratilojen ylläpito, vapaa-aikatoimikunnan ja ylioppilaskylän tilavuokrauksen talouden hoitaminen, Kylähullu-lehden toimittaminen, kykylistan ylläpito, KVAT:n Sammakot-sähköpostilistan sekä Lillukan bänditilan käyttäjien Bands-sähköpostilistan ylläpito, ylioppilaskylän bändivuorotoiminnan
järjestelyt, vapaa-ajantoiminnasta tiedottaminen ja tapahtumien mainonta sekä Jyytisten ja muiden ylioppilaskunnan tiedotteiden jakaminen ylioppilaskylän taloihin. Samoin
vapaa-aikasihteeri, myöhemmin kyläsihteeri, huolehti Survival Kit -tilausten vastaanotosta, Kitien kokoamisesta ja niiden jakamisesta vaihto-opiskelijoille, Kit-varaston ylläpidosta, Kit-maksujen vastaanotosta, kirjanpidosta ja tilityksestä, Kitien vastaanotosta ja
Kit-panttien palautuksesta sekä kaikesta Survival Kit -toimintaan liittyvästä tiedotuksesta.
Lisäksi vapaa-aika/kyläsihteerin työtehtäviin kuuluivat kesäkoulujen majoitusjärjestelyt
sekä muut esimiehen tai asukasneuvoston sihteerille määräämät tehtävät.
Sihteerin toimisto Vaapukka sijaitsi C-talon pohjakerroksessa. Sihteeri päivysti toimistossaan tammikuun alusta toukokuulle ja syksyllä 1.9.–19.12. Toimisto oli auki keväällä
ma-to klo 17–19 ja pe klo 13-15 ja syksyllä ma-to klo 15–17 ja pe klo 13–15.
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Harrastustoiminta
KorteForte-kuoro

Kuoro kokoontui keväällä ja syksyllä yhdessä Kortepohjan koulun luokkahuoneista
maanantaisin klo 18.30–20. Kuoron ohjaajana toimi Marjukka Manner. Kuoron vastuuhenkilönä toimi lokakuun loppuun Aki Alanko. Viiden euron lukukausimaksun maksaneita osallistujia oli keväällä 36 ja syksyllä 41. Kuoro esiintyi kevätlukukaudella KVATin
Runon ja viinin illassa ja syyslukukaudella KVATin pikkujouluissa Rentukassa. Kuorotoimintaan saatiin avustusta Työväen Sivistysliitolta.

Roolipeli-illat

Roolipelaajat kokoontuivat tammikuusta syyslukukauden puoleen väliin D-talon kerhohuoneessa maanantaisin klo 19. Aktiivisia roolipelaajia on ollut noin 15. Roolipeli-iltojen
vastuuhenkilöinä toimivat Tarmo Koponen ja Antti Pennanen.

Lautapeli-illat

Lautapelaajat kokoontuivat keväällä ja kesällä ylioppilaskylän vapaa-ajantila Ulpukassa
ja syksyllä E-talon kerhohuoneessa tiistaisin klo 18. Lautapeli-iltojen vastuuhenkilöinä
toimivat Jani Koistiola ja Antti Yli-Tainio.

Teatterikerho

JYT:n ja KVATin Teatterikerho kokoontui kevätlukukaudella Lillukassa tiistaisin klo 19
vetäjänään Eeva-Leena Malander ja syyslukukaudella C-talon kerhohuoneella torstaina
klo 19. Syyslukukaudella kerhon vastuuhenkilönä toimi Enni Kokkonen ja kerholla oli
eri vetäjiä eri kokoontumiskerroilla. Kerho oli suosittu ja osallistujia oli runsaasti koko
lukuvuoden ajan.

Lenkkeilypiiri

Lenkkeilypiiri kokoontui Maria Iivarisen johdolla kevätlukukaudella. Iivarisen lopetettua
tehtävässä hänen tilallaan lenkkeilypiiriä jatkoi Karoliina Saranpää. Lenkkeilijöiden yhteislähtö tapahtui Lillukan edestä tiistaisin klo 18. Kiinnostuneiden osallistujien ja vetäjän
puutteessa lenkkeilypiirin toiminta ei jatkunut enää syyskaudella.

Kuvataidekerho

Kuvataidekerho kokoontui kevätlukukaudella keskiviikkoisin ja syyslukukaudella tiistaisin D-talon kerhohuoneessa klo 18–20. Viiden euron lukukausimaksun maksaneita oli
keväällä 10 ja syksyllä 15. Kerhon ohjaajana toimi Pirita Padatsu.

Kirjoittajapiiri Kortescriberum

KVATin kirjoittajapiiri kokoontui kevätlukukaudella Ulpukassa ja syyslukukaudella E-talon kerhohuoneessa klo 19. Säännöllisesti kokoontumisissa oli paikalla 10–13 henkilöä.
Kirjoittajapiirin vastuuhenkilöinä toimivat Mari Lähteenmäki ja Tuomo Ala-Kojola.

Pöytälätkäkerho Korteliiga

Pöytäjääkiekkokerho Korteliiga kokoontui kevätlukukaudella torstaisin klo 19 D-talon
kerhohuoneessa. Kerhon vastuuhenkilönä toimi Tuomo Ala-Kojola. Syyslukukaudella
kerho oli tauolla.
25

Käsityökerho

Käsityökerho kokoontui vapaa-aikatila Lillukassa torstaisin klo 18–20. Käsityökerhossa
kävi syksyn aikana säännöllisesti 5–10 henkilöä. Kerhon vastuuhenkilönä toimi Henna
Puhakka.

Kurssit, retket ja teemaillat
Kevätlukukaudella KVAT järjesti laskiaistapahtuman yhteistyössä Vehkakujan asukastoimikunnan VATin kanssa. Kevätlukukaudella järjestettiin myös SPR:n EA 2 -kurssi
(ensiavun jatkokurssi). KVAT tarjosi kurssin opiskelijoille hyvin edullisesti ja kurssilla oli
maksimimäärä osallistujia (15).
Syyslukukaudella järjestettiin sieniretki Laajavuoren maastoon 17.9. yhteistyössä sopovaliokunnan ja Jyväskylän Opiskelevien Partiolaisten kanssa. Retken vetäjänä oli viimevuotiseen tapaan Hanni Kuronen Keski-Suomen Martoista. Retkeen osallistui 18 henkilöä (yli maksimimäärän). Osallistumismaksu oli 3 €.
Yhteistyössä Jyväskylän Opiskelevien Partiolaisten, liikuntavaliokunnan ja ympäristövaliokunnan kanssa järjestettiin vaelluskurssi kevätlukukaudella 21.4.–8.5. ja syyslukukaudella 20.–30.10. Kummankin kurssin vetäjänä toimi Ville Arvio.
Soposihteeri Heli Viinikaisen ehdotuksen innoittamana järjestettiin Nyyti Ry:n lanseeraamia Hengailuiltoja. Syyslukukaudella hengailuiltoja järjestettiin noin 3 viikon välein
7.9., 28.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. Syyslukukauden aikana hengailuiltojen järjestäjinä
toimivat Elisa Nauha, Veera Koso ja Mari Lähteenmäki. Illat olivat vapaamuotoisia,
niissä leikittiin tutustumisleikkejä, juotiin teetä, pelattiin lautapelejä ja juteltiin. Osallistujia
oli jokaisella kerralla joulukuun kertaa lukuunottamatta yli 10. Hengailuilloissa kokeiltiin
myös varovaisesti erilaisia teemoja, kuten tutustuminen, roolipelit ja joulu.
13.11. pidetyn Japanilaisen kirjansidontakurssin vetäjänä toimi Marko Yrjänä. 9 ilmoittautuneesta paikalle saapui lopulta 4. Kurssin osallistumismaksu oli 2 euroa.
Yhteistyössä Jyväskylän Opiskelevien Partiolaisten kanssa järjestettiin hierontakurssi
27.–28.11. Ville Arvion aloitteesta järjestetyn kurssin vetäjänä toimi fysioterapeutti,
opiskelija Hannu Jääskeläinen.
Kuvataidekerhon ohjaaja Pirita Padatsu toimi ohjaajana myös KVATin joulukorttipajassa
2.12. Pajan osallistumismaksu oli 1 € ja osallistujia oli yhteensä 12.

Tapahtumat
15.2. järjestetty Rentukka Rock -festivaali keräsi 482 maksanutta katsojaa. Lippujen
hinta oli 3 euroa. Tapahtumassa esiintyivät kyläläisyhtyeet Lyhde, Illusionistiset luopiot, Alkuperäiskokoonpano, Kurouma ja Herra Huu, sekä rockmuusikko Kari Peitsamo. Tapahtumasta saatiin paljon myönteistä palautetta. Juliste, backstage-tarjoilut ja
-valvonta, majoitusjärjestelyt, lipunmyynnit, tiedotus ja roudaukset hoituivat vapaaehtoisvoimin. Tapahtuma keräsi myös paljon medianäkyvyyttä paljolti sinnikkään tiedottajan Heli Hämäläisen ansiosta. Tapahtumassa äänimiehenä toimi Lasse Saari, hänen
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apulaisenaan Juho Suortti ja lavamanagereina Roope Lehto sekä Johannes Keltto.
Talkooapua saatiin monilta bändiläisiltä, kiinnostuneilta KVATin jäseniltä sekä lisäksi
kulttuurivaliokunnan jäseniltä.
9.4. järjestetyn Runon ja viinin illan pääesiintyjänä oli Anja Erämaja. Muut esiintyjät olivat jyväskyläläisyhtye Laivue, Ismo Puhakka, kortepohjalaiskokoonpano Piippu ja Korteforte-kuoro. Viiniarvostelijana kuultiin Nico Holmbergiä ja juontajana Pekka Vahvasta.
Äänimiehenä toimi DJ Matti Kynsijärvi. Tapahtumassa vieraili 129 katsojaa.
Janne Koskenniemi organisoi paloasemavierailun sekä kevät- että syyslukukaudella.
Osallistujia oli riittävästi kummallakin kerralla. Paloasemalla vierailijat tutustuivat paloaseman kalustoon ja saivat neuvoja paloturvallisuuteen liittyen.
21.2. järjestettyyn KVATin ja Vehkakujan asukastoimikunnan VATin yhteiseen pulkkailupäivään osallistui noin 17 ihmistä. KVAT tarjosi pulkkailijoille tapahtuman jälkeisen
saunaillan ja VAT saunaillan tarjoilut.
Saunaillat järjestettiin kiitokseksi Rentukka Rockin, fuksiaisten ja Runon ja viinin illan
järjestäjätyöryhmälle sekä molempien pyöränmerkintätalkoiden ja käytävätalkoiden
osallistujille. Pihatalkoiden jälkeen järjestettiin grillikauden avajaiset 12.5. kylän grillikatoksella.
Janne Koskenniemi järjesti Rentukassa 14.5. SunKVAT-keskustelutilaisuuden, johon
toivottiin osallistujiksi kylän asukkaita jakamaan kokemuksia KVATin toiminnasta. Tapahtuman osallistujamäärä jäi kuitenkin selvästi arvioitua vähäisemmäksi.
Syyslukukaudella KVAT osallistui ylioppilaskylän avaintenluovutustilaisuuksiin 30.8. ja
1.9. Talkoolaiset jakoivat avaintaan noutaville uusille asukkaille KVAT- ja kyläinfoa, tarjoilivat virvokkeita ja ohjasivat liikennettä. Avaintenjakotilaisuuteen osallistui myös JYYn
ympäristövaliokunnan edustaja, hallituksen ympäristövastaava Soile Koriseva.
KVATilla oli oma infopöytä ylioppilaskunnan järjestömessuilla 2.4. ja 2.9. Kevään messuilla KVATia edustivat Mari Lähteenmäki ja Panu Mäkinen ja syksyllä Timo Ahonen
ja Heli Hämäläinen. JYYn Valiokuntasaunassa 1.10. KVATin toimintaa esittelivät Panu
Mäkinen ja Marko Yrjänä.
Kylän omat fuksiaiset järjestettiin 3.9. Ville Qvistin organisoimaan tapahtumaan osallistui epävakaisesta säästä huolimatta noin 60 ensimmäisen vuoden opiskelijaa, jotka
kiersivät seitsemän miehitettyä rastia ja kahdeksan kirjainrastia.
Maahinkainen Ry:n Elämä on peliä -pelitapahtuma järjestettiin 22.11. Rentukassa ja Lillukassa. Tapahtumassa oli noin 50 kävijää. KVAT tuki tapahtumaa tarjoamalla Lillukan
ilmaiseksi pelaajien käyttöön.
KVATin jokavuotiset pikkujoulut pidettiin Rentukassa 2.12. Tilaisuudessa esiintyivät Korteforte-kuoro sekä Lyhde ja Herra Huu -yhtyeet. Äänimiehenä toimi Roope Lehto. Vierailevaksi joulupukiksi saatiin koposihteeri Mikael Viitala. Juhlan juonsi Jussi Karhunen.
Vilkkaan Facebook- ja sähköpostimarkkinoinnin ansiosta Rentukkaan saapui yli 250
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asiakasta, ja Rentukan tarjoama joulupuuro loppui kesken.

Talkoot
Keväällä järjestettiin pyöränmerkintätalkoot 17.4. ja pihatalkoot 12.5. Syksyllä KVAT
osallistui kylän uusien asukkaiden vastaanottoon (”avaimenjakotalkoot”) 1.9. Kalustetalkoot, joissa kylän talojen käytävät tyhjennettiin hylätyistä huonekaluista, järjestettiin
18.9. Syksyn pyöränmerkintätalkoot järjestettiin 6.10.

Muu toiminta
Bändivuorot

Bändivuorot jaettiin kevätlukukaudelle, kesälle ja syksylle. Bändivuorot olivat hyvin
kysyttyjä koko vuoden ajan. Bänditilan kaappeihin vaihdettiin lukot kesäkuun alussa ja
kaappien haltijat selvitettiin.

Kykylista

ATK-apua tarjosivat keväällä Jussi Lipitsäinen, Tuomo Leinonen, Asko Soukka ja Tuomo Sipola ja syksyllä Tuomo Sipola ja Asko Soukka. Loppusyksystä Ville Qvist järjesti
ATK-kykyjen rekrytointia ja koulutusta, jolloin uusiksi ATK-kyvyiksi ilmoittautuivat Petri
Toivola, Markus Havisto, Pasi Tammisto ja Timo Ahonen.

Kylähullu

KVATin tiedotuslehti Kylähullu ilmestyi kerran keväällä ja kerran syksyllä. Kevään lehden avustajina toimivat Heli Hämäläinen, Janne Koskenniemi, Tuomo Leinonen, Johannes Rundgren, Sebastian Rytkölä, Akvilina Seppä, Elina Siermala, Julia Toivanen
ja Hanna-Mari Turunen. Syksyllä lehden teossa avustivat Timo Ahonen, Jan Charvát,
Kaisa Haverinen ja Johannes Keltto. Molemmat lehdet toimitti Mari Lähteenmäki ja taittoi
avoimen lähdekoodin Scribus-ohjelmalla Asko Soukka.

KyläWiki

KyläWikiä ylläpidettiin ja kehitettiin vapaaehtoisvoimin edelleen tarkoituksena kehittää
siitä toimiva tietopankki kylän asukkaille. KyläWiki-sivusto näkyy vain Kortepohjan yokylässä asuville osoitteessa http://wiki.kortepohja.fi. KyläWikiin tuotettiin lisää materiaalia ja siitä jaettiin näkyvä mainos yo-kylän ilmoitustauluille.

Vuokravälineet

Vapaa-aikasihteeri, myöhemmin kyläsihteeri, vuokrasi Vaapukassa toimiston aukioloaikoina imuria, silitysrautaa ja -lautaa, sähkövatkainta, sauvasekoitinta, porakonetta,
ompelukonetta, pulkkaa ja liukuria, mattopiiskaa, rei’itintä, tikkaita ja nitojaa. Pesäpallovälineet olivat saatavilla Joni Tiaiselta, kroketti ja petanque Ville Qvistiltä sekä Kellukkavene Ilja Balabinilta. KVATin lautapelejä vuokrattiin tiistain peli-illoissa. Lisää lautapelejä
siirrettiin syksyllä lainattaviksi Rentukkaan. Cafe Alfasta oli koko vuoden saatavilla KVATin siivousvälineitä, joita uudistettiin kaksi kertaa. Vuokravälineiden hintoja tarkistettiin
syksyllä, jolloin poistettiin vuokra silitysraudalta ja -laudalta, sähkövatkaimelta ja sauvasekoittimelta.
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Vuoden 2008 KVAT-aktiivi -äänestys

Vuoden 2008 KVAT-aktiiveiksi valittiin Timo Ahonen ja Heli Hämäläinen. Palkinnot ojennettiin KVATin joulujuhlassa 2.12.

Tila-asiat
Kevätlukukaudella KVATin vuokrattavia tiloja olivat Lillukka, Ulpukka, D-talon biljardihuone, S-talon verstas, E-talon pimiö sekä N-talon pianohuone. Kortepohjan kirkon remontin vuoksi seurakunnan monet kerhot tarvitsivat tiloja. Niinpä isännöitsijän päätöksellä Ulpukka vuokrattiin Jyväskylän kaupunkiseurakunnalle syyskuun 2007 alussa.
KVATin kerhot muuttivat E-talon alakerran tilaan, jossa aikaisemmin toimi Jyväskylän
kaupungin päiväkoti.
Kesällä Lillukka oli poissa vuokrakäytöstä. Touko-kesäkuussa tilassa toimi kesähotelli
Rentukan aamupalatila.
Syyslukukaudella KVATin vuokratiloina olivat Lillukka, D-talon biljardihuone sekä Ntalon pianohuone. Lillukan, D-talon biljardihuoneen ja N-talon pianohuoneen avaimet
kulkivat Cafe Alfan, N-talon pimiön ja E-talon valokuvausstudion avaimet taas vapaaaikasihteerin kautta.
13.3. avattiin B-talon entiseen postilaatikkohuoneeseen kyläläisten yhteinen olohuone,
jonka nimeämiseksi järjestettiin nikikilpailu. Kilpailuvastausten perusteella tilan nimeksi annettiin Sopukka. Kevätlukukaudella Sopukka oli avoinna klo 07–21 laitosmiesten
työaikojen mukaan, mutta syyslukukaudella päädyttiin pitämään tilaa avoimena jatkuvasti, koska ulkopuoliset eivät kuitenkaan pääse B-taloon klo 21 jälkeen alaovien sulkeuduttua. Sopukkaan perustettiin myös kirjojen kierrätyspiste, johon asukkaat saavat viedä
vanhoja kirjojaan ja noutaa hyllystä uusia niiden tilalle.
11.3. avattiin yo-kylän kierrätyspiste Kierukka, joka ottaa vastaan ja välittää eteenpäin
kyläläisten ja muiden opiskelijoiden tarpeettomia, mutta ehjiä ja toimivia tavaroita. Kierukkaan kerätään myös asukkaiden rikkinäisiä loisteputkia. C-talon alakerrassa sijaitseva Kierukka on saavuttanut suuren suosion varsinkin vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.
Kierukassa on työssä vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka seuraavat ja kontrolloivat tulevia ja
lähteviä tavaroita ja pitävät tilan järjestyksessä.

Aloitteenteko-oikeus
Ylioppilaskunnan sääntömuutoksen myötä Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta sai 1.6.
alkaen oikeuden hyväksyä kokouksissaan aloitteita asukasneuvoston käsiteltäviksi.
Asukasneuvosto on velvollinen ottamaan vapaa-aikatoimikunnan aloitteet käsittelyyn ja
ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin niiden johdosta.
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KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA
Yleistä
Koulutuspoliittisen sektorin vuoden 2008 teemoja olivat mm. järjestötoiminnan kehittäminen, opinto-ohjauksen laatu, opinto- ja tiedevaliokunnan aktivointi sekä hallinnon
opiskelijaedustus. Valiokunnan kohdalla pohdittiin sen valmistelevan ja toteuttavan roolin vahvistamista. Hallinnon opiskelijaedustajien tapaamisia ja koulutusta kehitettiin vuoden aikana uuteen malliin, ja syksyllä järjestettiin uusille hallopedeille koulutus.
Valtakunnallisessa keskustelussa vuoden asioita olivat yliopistolakiuudistuksen eteneminen ja Yliopistoallianssi sekä opiskelijoiden ja ylioppilaskuntien asema näissä muutoksissa. Keskustelua käytiin myös rahoitusmallien kehittämisestä opiskelijalähtöisempään
suuntaan. 28.11. järjestettiin toista kertaa peräkkäin maksuttoman koulutuksen päivä,
jolla kampanjoidaan lukukausimaksuja vastaan.
JYYn hallituksen koulutuspoliittisina vastaavina vuonna 2008 toimivat HuK Tuure Puurunen sekä kasv. yo. Soile Koriseva, ja korkeakoulupoliittisena sihteerinä Perttu Soininen (-31.3.) sekä Mikael Viitala (17.3.-), jotka osallistuivat myös SYL:n kopotapaamisiin
vuoden aikana.

Opinto- ja tiedevaliokunta
Opinto- ja tiedevaliokunta kokoontui vuonna 2008 seitsemän kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi fil. yo Hannu Heikkilä. Kokousten kävijämäärä kasvoi edellisestä
vuodesta, sillä vuoden aikana kokouksiin osallistui yhteensä 49 eri henkilöä (vuonna
2007: 39), joista 27 miehiä ja 22 naisia. Huomionarvoisia yksityiskohtia valiokunnan vuoden toiminnassa olivat huhtikuussa järjestetyt Valitusviikot ja marraskuun alun opinto- ja
tiedevaliokunnan sekä sosiaalivaliokunnan yhteisexcursio Helsinkiin.
Valiokunnan kokouksiin osallistuivat vuoden aikana: Hannu Heikkilä (pj.), Perttu Soininen (siht.), Mikael Viitala (siht.), Soile Koriseva (hall.), Tuure Puurunen (hall.), Janne
Pitkänen (hall.), Michaël Vanamo (hall.), Heli Viinikainen, Soile Väänänen (yo), Jarno
Parttimaa, Jenni Julkunen, Vuokko Haukka, Johanna Pietiläinen, Emmi Seppänen,
Joachim Kratochvil, Hanna-Maija Häyrynen, Eriikka Kontio, Antti Yli-Tainio, Heidi Hummastenniemi, Henna Törmänen, Teresa Pohjolainen, Touko Aalto, Tytti Lindeberg, Petri
Honkonen, Teemu Häkkinen, Anna Ojamies, Teppo Torppa, Jarno Miettinen, Oskari
Rantala, Olli-Pekka Koljonen, Sebastian Rytkölä, Viljami Vaskonen, Antti Huovila, Elisa
Laukkarinen, Anna Riikonen, Marjo Nevalainen, Teppo Naakka, Joel Lehtonen, Jarkko
Vilhunen, Anna-Maria Timonen, Joonatan Virtanen, Pirkko Nissinen, Matias Huttunen,
Tiina Juujärvi, Jukka Ruokanen, Jarna Kalpala, Sami Tuori, Marie Ann Kristin Montano
Lopez ja Eero Tikka.

Valitusviikot

Opinto- ja tiedevaliokunta toteutti keväällä toista vuotta peräkkäin kampanjan jolla pyrittiin aktivoimaan opiskelijoita tuomaan esiin yliopisto-opiskeluun ja -oloihin liittyviä epäkohtia. Edellisvuoden tapaan tempausta kutsuttiin Valitusviikoiksi. Reilun viikon ajan
huhtikuussa opiskelijoilla oli mahdollisuus valittaa anonyymisti sekä verkkolomakkeella
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että eri puolilla kampusta kiertäneellä valituspisteellä. Kaikkiaan valituksia tuli yli 220
kappaletta, ja niiden aiheet vaihtelivat laidasta laitaan; käytännön opetusjärjestelyistä
opintojen ohjaukseen ja tiloista työelämävastaavuuteen. Valituksista laadittiin kooste,
jota pyrittiin välittämään eri tahoille. Koostetta hyödynnettiin myös JYYn edunvalvonnan
työkaluna.

Hyvä opettaja

Vuoden 2008 Hyvä Opettaja -palkinnon saajaksi valittiin englannin lehtori Michael Coleman. Opinto- ja tiedevaliokunnan asettama raati teki valintansa aiempina vuosina hyväksi havaitulla mallilla, jossa seurattiin esitettyjen opettajien opetusta paikan päällä ja
haastateltiin esitykset tehneitä ainejärjestöjä.

Opetuksen kehittäminen
Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa opetuksen kehittämiseksi
yliopistossa. Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän ulkoiseen auditointiin valmistauduttiin mm. järjestämällä keskustelutilaisuus valiokunnan kokouksen yhteydessä. Alkuvuodesta päättyi HIIOP-ryhmän järjestämä Opetus, joka kolahti -kilpailu, jonka pohjalta
järjestettiin myös seminaari.

Tutorkoulutus
Nykymuotoinen ylioppilaskunnan ja erityisesti koulutuspoliittisen sektorin vastuulla oleva
tutorkoulutus järjestettiin jo kuudetta kertaa. Viikonlopun mittainen koulutusleiri järjestettiin toukokuun alussa Jyväskylän maalaiskunnan Vesalassa. Tutorkoulutuksen sisällössä tarjottiin tutoreille valmiuksia paitsi hallita tutorina toimiminen käytännössä, myös
havaita ohjauksessaan olevien uusien opiskelijoiden yksilöllisempiä ohjaustarpeita.
Kouluttajina leirillä toimivat JYYn hallituksen ja sihteeristön lisäksi aiempina vuosina
tutorina toimineet seniortutorit ja draamakoulutusryhmä. Elokuun lopussa juuri ennen
uusien opiskelijoiden saapumista järjestettiin koulutuspäivä.

Hallinnon opiskelijaedustajat
Yliopiston hallintokausi vaihtui kesällä 2008. Uuden hallintokauden myös merkittävä osa
opiskelijaedustajista vaihtui. Syksyllä järjestettiin opiskelijaedustajille koulutuspäivä, jossa aiheina oli yliopiston talous ja budjetointi tiedekunnan näkökulmasta, sekä opiskelijaedustajan rooli osana yliopiston hallintoa. Tarkoituksena on jatkossa järjestää edustajille sekä peruskoulutusta että ajankohtaisista asioista keskustelua tiedekunnittain.
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KULTTUURITOIMINTA
Valiokunta
Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Aapo Siippainen, kulttuurisihteerinä Taija Kyheröinen (-30.6.) ja Juho Kaitajärvi (1.7.-) sekä hallituksen kulttuurivastaavana Juho Suortti. Sihteeri, puheenjohtaja ja hallituksen kulttuurivastaava tapasivat
säännöllisesti lukukausien aikana ja suunnittelivat valiokunnan toimintaa. Kulttuurivaliokunnan tavoitteena on tarjota JYYn jäsenille ja muille jyväskyläläisille monipuolista kulttuuria sekä tapahtumia, joita Jyväskylässä ei aikaisemmin ole järjestetty. Ideat tapahtumien järjestämiseen kumpuavat valiokuntalaisten piiristä.
Valiokunta kokoontui 9 kertaa (24.1., 26.2., 3.4., 8.5., 1.8. elokuva, 16.9., 13.10., 12.11.
elokuva, 3.12. kokous + pikkujoulut) ja kokouksissa kävi yhteensä 57 kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa pj:n, kulttuurisihteerin ja kulttuurivastaavan lisäksi. Kokouksista
kaksi painottui Kampus Kinon suunnitteluun. Vuoden viimeisessä kokouksessa valiokunta valitsi kulttuurivaliokunnan vuoden konkariksi Tero Uuttanan ja tulokkaaksi Maiju
Ristkarin.
Kokouksiin osallistuivat: Aapo Siippainen (pj), Taija Kyheröinen (kulttuurisihteeri), Juho
Kaitajärvi (kulttuurisihteeri), Juho Suortti (hallituksen kulttuurivastaava), Alina Savolainen, Anni Heinälä, Hanna Parry, Otto Hannikainen, Henri Lukkarinen, Jukka Herva,
Kimmo Numminen, Tero Uuttana, Outi Mattila, Emilia Hänninen, Jonna Niiniaho, Tuija
Korpela, Pasi Moilanen, Jaakko Peltonen, Heli Aalto, Mari Riikonen, Lasse Saari, Maija
Iltanen, Heli Hämäläinen, Marianna Räsänen, Maiju Ristkari, Hanna Laitinen, Jani Kohonen, Ville Keiski, Otto Hannikainen, Johanna Pietiläinen, Karoliina Vainikainen, Pirjo
Sohlo, Vilhelmiina Valkeus, Tuija Korpela, Sari Asikainen, Outi Mattila, Jonna Niiniaho,
Tero Uutana, Johannes Lintunen, Olli-Pekka Koljonen, Sanni Naukkarinen, Anna-Stina
Matinlauri, Kaisu Savolainen, Michael Vanamo, Valtteri Kuoppala, Annika Laine, Nelli
Korpi, Johannes ”Jussi” Norberg, Hanne Joenaho, Niko Vartiainen, Tiina Kuukasjärvi,
Hilla Kaipainen, Emilia Hänninen, Kristiina Savola, Sofi Perikangas, Tuomas Kärki, Anni
Mamia, Emilia Pylkkänen ja Pia-Maria Vidgren (kirjoitti Jyväskylän ylioppilaslehden valiokuntasarjaan juttua 12.11. kokouksesta).

Ilokiven monitoimitila
Klubitoiminta oli vireää koko vuoden etenkin loppuvuotta kohden keskustan klubitarjonnan supistuttua. Klubeja järjestivät mm. Efekti ry, NS.klubi, Jkl Seta ry, Hear ry, DDR
Party Program, Wake-up!, Musta Aalto ja The African Society of Central Finland. Monet
ainejärjestöt ja sopo- ja kehyvaliokunta järjestivät tilassa tapahtumia ja lisäksi tilassa
oli yksityistilaisuuksia (häitä, syntymäpäiviä, yritystilaisuuksia). Stand up -klubi Seisomapaikka säilyi kestosuosikkina ja se järjestettiin lukukausien aikana kuukausittain.
Myös Pekka Vahvasen vetämät Suuret väittelyillat olivat suosittuja. Ilokivi toimi yhtenä
Yläkaupungin yön 24.5. tapahtumapaikoista. Levymessut olivat 16.3. ja 12.10.
Jyväskylän Ylioppilasteatterin (JYT) toiminta oli melko vireää. Näytelmien ensi-iltoja oli
kolme: Kertomus sokeudesta (17.4., ohj. Johanna Lystilä), 10. toukokuuta (10.5., ohj.
Antti Viitamäki) sekä Putkinotko (4.12., ohj. Kaisa Nissi). JYT:llä oli lisäksi kurssitoimintaa
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ja improvisaatioryhmä Ässiä hatusta harjoitteli Ilokivessä. JYT:n vakioharjoitusvuoroja
olivat ma-illat, ti-päivät, ke-iltapäivät, to, pe-aamu, la-aamupäivä ja su. Jyväskylän Tanssiyhdistyksellä oli vakiot harjoitusvuorot keväällä ma ja ke klo 10–14, syksyllä kaavasta
poikettiin useasti.

Kampus Kino
Kampus Kinossa esitettiin yhteensä 37 elokuvaa. Esitykset järjestettiin Ilokiven monitoimi-tilassa tiistaisin klo 19 ja liput maksoivat 4 € opiskelijoilta ja 5 € muilta. Elokuvista
Juno ja Porco Rosso järjestettiin kaksi näytöstä, koska kysynnän kaavailtiin olevan suuri
– kokeilu onnistui etenkin ensimmäisen kohdalla. Erikoisiltoja olivat keväällä ja syksyllä Night Visions -kauhuelokuvaillat ja syksyllä Rakkautta & Anarkiaa -festivaali, jonka
yhteydessä näytettiin viisi Pohjoismaisen neuvoston elokuvapalkintoehdokaselokuvaa,
joiden kulut maksoi ulkoministeriö. Lisäksi näytettiin vielä Eurolla koko maailma -elokuvakiertue loppuvuodesta. Kiertueen maksoi niin ikään UM ja liput näytöksiin maksoivat
euron. Kävijöitä Kampus Kinon esityksissä oli kevätkaudella 1448 ja syyskaudella 1853.
Yhteensä katsojia oli 3301, joista 239 oli vapaalippulaisia (sis. Kampus Kinon työntekijöiden ja ylioppilaskunnan työntekijöiden käynnit). JYYn sihteereille ja hallituksen jäsenillä
on vapaa pääsy Kinon esityksiin.

Kevät 29.1.-29.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eastern Promises, ohj. David Cronenberg (UK/Kanada/USA 2007)
Pan’s Labyrinth, ohj. Guillermo del Toro (Meksiko/Espanja/USA 2006)
Sicko - Aivan sairasta, ohj. Michael Moore (USA 2007)
Sina elävä, ohj. Roy Andersson (Ruotsi/Saksa/Ranska/Tanska/Norja 2007)
The Science of Sleep, ohj. Michel Gondry (Ranska/Italia 2006)
Viattomat äänet, ohj. Luis Mandoki (Meksiko/USA/Puerto Rico 2004)
Irina Palm, ohj. Sam Garbarski (Belgia/Saksa/Luxemburg/UK/Ranska 2007)
Lieksa!, ohj. Markku Pölönen (Suomi 2007)
Night Visions: The Candy Snatchers, ohj. Guerdon Trueblood (USA 1973) ja Meatcleaver Massacre, ohj. Evan Lee (USA 1977)
I’m Not There, ohj. Todd Haynes (USA 2007)
My Blueberry Nights, ohj. Wong Kar Wai (Hongkong/Kiina/Ranska 2007)
Persepolis, ohj. Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud (Ranska/USA 2007)
2 päivää Pariisissa, ohj. Julie Delpy (Ranska/Saksa 2007)

Syksy 9.9.-9.12.
•
•
•
•

•
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4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää, ohj. Christian Mungiu (Romania 2007)
Erämaan armoilla - Into The Wild, ohj. Sean Penn (USA 2007)
Vicky Cristina Barcelona, ohj. Woody Allen (USA/Espanja 2008)
Rakkautta & Anarkiaa: The Early Years – Erik Nietzche Part 1, ohj. Jacob Thuesen
(Nordic Council Film Prize -sarja), The Man Who Loved Yngve, ohj. Stian Kristiansen (Nordic Council Film Prize -sarja), Sinä elävä, ohj. Roy Andersson (Nordic
Council Film Prize -sarja), White Night Wedding, ohj. Baltasar Kormakur (Nordic
Council Film Prize -sarja), Patti Smith: Dream of Life, ohj. Steven Sebring, Tummien
perhosten koti, ohj. Dome Karukoski (Nordic Council Film Prize -sarja) ja Eagle Vs
Shark, ohj. Taika Waititi
Orpokoti, ohj. Juan Antonio Bayona (Espanja/Meksiko 2007, K13)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juno, ohj. Jason Reitman (USA 2007, K11)
Klo 15:10 lähtö Yumaan, ohj. James Mangold (USA 2007, K15)
Night Visions: I Drink Your Blood (USA 1970)
Taivaan reunalla, ohj. Fatih Akin (Saksa/Turkki/Italia 2007, K11)
Eurolla koko maailma: Suoraan seinään, ohj. Fatih Akin (Saksa 2004)
There Will Be Blood, ohj. Paul Thomas Anderson (USA 2008, K13)
Punk – Tauti joka ei tapa, ohj. Jouko Aaltonen (Suomi 2008)
Eurolla koko maailma: The Visitor, ohj. Thomas McCarthy (USA 2007)
Taxidermia, ohj. György Pálfi (Unkari/Itävalta/Ranska 2006)
Night Visions: Robotrix (Hongkong 1992)
Porco Rosso, ohj. Hayao Miyazaki (Japani 1992)
Once, ohj. John Carney (Irlanti 2006)

Muu elokuvatoiminta Ilokivessä
8.11.
13.-16.11.

Vinokino (järj. JKL Seta ry)
Arktisen Upeeta -elokuvafestivaali

Jyrock
Jyrock 2008 järjestettiin 11.–12.4. Ilokivessä ja sen ohjelmisto jatkoi edellisten vuosien
linjaa ja esitteli monipuolisesti uutta vaihtoehtomusiikkia. Järjestelyistä päävastuussa olivat projektisihteeri Johannes Lintunen ja kulttuurisihteeri. Tapahtumaa oli toteuttamassa
lisäksi yli 40 opiskelijasta koostuva oma työryhmä. Perjantaina Jyrockissa oli maksaneita kävijöitä 658 ja lauantaina 519. Yhteensä kävijöitä oli kahtena päivänä 1177. Heidän
lisäkseen yhtyeiden jäseniä, median edustajia, vapaalippulaisia ja työntekijöitä oli noin
110 kumpanakin päivänä. Tapahtuma oli melkein loppuunmyyty. Lippuhinnat: kahden
päivän lippu 25 €, JYYn jäsenet 22 €, yhden päivän lippu 15 €. Perjantaina 14.3. järjestettiin ennakkoklubi Bar 68:ssa. Ennakkoklubilla kävijöitä oli 264 (liput 5/6 €). Jyrockin
karonkka pidettiin 25.4. Opinkiven saunalla.

Jyrock 2008 ohjelmisto
Perjantai 20.4.
Eero Johannes vs. KA SO RE, Le Corps Mince de Francoise, Kastor, Ceebrolistics,
Jesse, Anna Järvinen (SWE), The Capital Beat
Lauantai 21.4.
Viola, Electric Monk, I Walk the Line, Giant Räbät, Pintandwefall, Los Fuegos Artificiales,
Captain Cougar, Eleanoora Rosenholm, Under Marie (EST), Mona De Bo (LV), Dj Martin
Joela (EST), NS. Dj:t Injiri-Ristomatti-Silli, dj Wille R, dj Jacedonia, dj Chris Robin, dj
Naks, Jesse (juontaja), Wallu Valpio (juontaja)
Ennakkoklubi 14.3.
Eleanoora Roosenholm, Captain Cougar, Los Fuegos Artificiales, NS. DJ:t.

35

Klubitoiminta
Sekä keväällä että syksyllä 2008 järjestettiin kaksi Club Valiokuntaa. JYYn uusien
opiskelijoiden bileet järjestettiin jälleen Club Valiokunnan nimen alla.
Club Valiokunta goes Kehy 7.3.
Liput 3 €. Paikalla oli alle 50 maksanutta asiakasta. Goon, Avaruuskaiut ja DJ Don Leinonen. Yhteistyössä kehy-valiokunnan kanssa.
Club Valiokunta: Lisäelämä 9.5.
Liput 3 €, kävijöitä 92 kpl. Elektronisen musiikin ja tietokonepelien klubi järjestettiin 9.5.
Rentukassa. Klubin ohjelmassa oli artisti Tero ja Tekken 5 -turnaus. Illan aikana oli mahdollisuus pelata muita konsolipelejä. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä klubijärjestäjien kanssa, jotka järjestävät sitä Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Vastuuhenkilönä
toimi Tero Uuttana.
Club Valiokunta presents Good Taste vs. Bad Taste 11.9.
JYYn fuksibileet, liput 3-4 €, 668 kävijää (ennakko 399, ovimyynti 269). Klaus Thunder
& Ukkosmaine. 60s-garagerockcoverbändi The Ribels, Club Old Farts & Valiokunta DJ:t
ja JKL City Breakers.
Club Valiokunta presents: Hyvinvointiviikon klubi
Liput 3/4 €, 66 kävijää. Muuan Mies, Jaakko Eino Kalevi, Moppi (soolo) ja Kim Curly
(soolo) + DJ:t Silli & Tuhojuho. Klubi toteutettiin yhteistyössä sopo-valiokunnan kanssa.

Näyttelytoiminta
Ilokiven ruokalan näyttelytoiminnasta vastasi kulttuurisihteeri. Suurin osa näyttelyistä oli
opiskelijoiden tuotantoa.
22.1.-21.2.
26.2.-27.3.
27.3.–21.4.
22.4-21.5.
26.5-30.8.
1.9.-21.9.
22.9.-3.11.
3.11.-5.12.
5.12.-31.1.09

Anni Arffman, Löytöjä, öljy- ja vesivärimaalauksia
Lasten oikeudet Goassa, Maailman sarjakuvat ry, Kehy-viikon sarjakuvanäyttely, sarjakuvia maailmalta,
Yksi lysti, OKL:n kuvataiteen opiskelijoiden töitä
Elena Nestorova, Frankin koti, pesutekniikalla vanerille toteutettuja
maalauksia
Nina Vähäkoski, ”Asetelmia”-näyttely
Otsoni ry:n Jäljillä-valokuvakilpailun näyttely (Ympäristöviikon näyttely)
Tapahtumajulistenäyttely, Kyösti Ylikulju
Karin Metsäpelto, valokuvanäyttely
68. Ylioppilaat, lehdistö ja vuoden 1968 mediakuvat. Yhteistyössä
HYYn kanssa tuotettu valokuvanäyttely

Kulttuurimatkat
Keväällä järjestettiin yksi onnistunut matka, sillä 4.4. Museo- ja teatterimatka (Lokki Ryhmäteatterissa ja Espoon modernin taiteenmuseo Emma) peruuntui vähäisen kiinnostuk36

sen vuoksi. Syksyn teatterimatka oli menestys.
•
•

22.1. Carmen, Suomen kansallisooppera, 47 osallistujaa. Vastuuhenkilö Minna
Romppanen.
26.9. Tuntematon sotilas, Kansallisteatteri, 50 osallistujaa.

Kirpputorit
Kulttuurivaliokunnan kirpputoreja ol Ilokiven yläkerrassa 9.2. (40 pöytää), 8.3. (46), 26.4.
(60) ja 25.10. (40). Niistä vastasivat keväällä Anni Heinälä, Mari Riikonen ja Outi Mattila,
ja syksyllä Tiina Kuukasjärvi ja Aapo Siippainen. He saivat pienen palkkion työstä. Kirpputoreilla kävi runsaasti väkeä ja pöydät varattiin nopeasti loppuun. Kevään viimeinen
kirpputori oli ylä- ja alakerrassa. Pöytämaksu oli 3 €. Syksyllä joka toisen kirpputorin hoiti
ympäristövaliokunta.

Amazing Race Jyväskylä 30.4.
Edellisvuoden tapaan järjestettiin vapunaattona kulttuurivaliokunnan, ainejärjestöjen
(mm. Parku, Jano, Emile, Yhdistyneet kieltenlukijat, Fokus) ja JAMKOn yhteistyönä leikkimielinen Amazing Race Jyväskylä -kilpailu. Projektisihteeri Samppa Erkkilä vastasi
tapahtuman koordinoinnista.
Tapahtumaan otti osaa 300 kilpailijaa yhteensä 75 neljän hengen joukkueessa. Lähtö
oli tällä kertaa yliopiston liikunnan laitoksen edessä ja maali Minna Canthin patsaalla.
Rasteilla päivystivät rastivahdit. Rata kiersi ympäri Jyväskylää kahdeksassa eri rastipisteessä, joissa joukkueiden piti suorittaa tehtäviä tai he saivat vihjeen seuraavalle rastille.
Kisaajat saivat liikkua jalan sekä Jyväskylän liikenteen linja-autoilla.
Voittajaksi selviytyi Petri Rusanen goes wild! Palkinnoksi voittajat saivat lentoliput vapaavalintaiseen kohteeseen Euroopassa, toiseksi tullut joukkue risteilylahjakortit ja kolmanneksi tullut hotellilahjakortit. Tapahtuma onnistui hyvin ja se järjestetään uudestaan
vuonna 2009.

Speksi 27.4.
Edellisvuodelta tutun Kuopion lääketieteen opiskelijoiden KuoLOn musiikki-, tanssi- ja
teatterihupailu Gorda, avaruuslainen vieraili Ilokivessä 27.4. ja näytös oli loppuunmyyty
(120 hlö). Speksin näytöksissä yleisö voi keskeyttää esityksen huutamalla ”omstart”,
jolloin kyseinen kohtaus näytellään uudestaan. Kulttuurivaliokunta avusti näytöksen
järjestelyissä sekä majoitusten ja ruokailujen järjestämisessä 50-henkiselle ryhmälle.
Vastuuhenkilönä toimi Aapo Siippainen.

JYYn järjestömessut 2.4. ja 2.9.
Kulttuurivaliokunta osallistui JYYn järjestömessuille 2.4. (Agora) klo 10–14 sekä 2.9. klo
9–13 (Päärakennus C). Tapahtumissa markkinoitiin erityisesti valiokunnan toimintaa,
Kampus Kinoa, Jyrockia ja uusien bileitä.
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Kurssit ja koulutukset (Ilokivi)
Kulttuurivaliokunta ja JYY järjestivät monia eri kursseja vuoden aikana ainejärjestöille ja
tapahtumanjärjestäjille.
•
•
•
•

Järjestysmieskurssi 19.2.-3.3., Jelmu ry:n kanssa järjestetty kurssi maksoi osallistujille 30 euroa, JYY tuki kurssia 20 eurolla/henkilö velvoittaen osallistujat toimimaan
järjestysmiehinä tapahtumissaan.
Tapahtumanjärjestäjäkoulutus 24.4., vain 8 osallistujaa, kouluttajat kulttuurisihteeri
ja tiedotussihteeri.
Ilokiven dj-kurssi 29.10. & 5.11., 15 osallistujaa, kouluttajat Juho Kaitajärvi ja Tero
Uuttana.
Kampus Kinon projektorin käyttäjäkoulutus 5.11., 9 osallistujaa. Kouluttajana Pasi
Moilanen.

Virkistystoiminta
Kiitokseksi valiokunnan toimijoille järjestettiin saunaillat 8.5. Opinkivessä (mukana myös
Amazing Race -kisan järjestäjät) ja 13.10. Kortepohjan B-talolla. Perinteinen pikkujoulukierros Jyväskylän pubeihin järjestettiin 3.12. ja matkalle osallistui n. 30 valiokuntalaista.
Kohteina olivat Rustica (Keltinmäki), Oluttupa (Palokka), Fun Pub (Pupuhuhta), Rosetti
(Vaajakoski), ja lopulta Fever keskustassa (Wanha Asema ei ollutkaan auki).

JYYn tapahtumat
JYYn vuosijuhlat 15.3.

JYYn vuosijuhlia vietettiin Piatossa ja Ilokivessä 15.3. Juhlaan osallistui 151 vierasta.
Tervehdykset vastaanotettiin Agoran aulassa klo 18 ja pääjuhla alkoi Piatossa klo 19.
Juhlassa esiintyi Musica-kuoron kvartetti. Jatkoilla Ilokivessä esiintyi coverbändi Kaupunkiasento ja silliksellä Opinkiven saunalla DJ Silli.

Vappu 30.4. ja 1.5.

Minna Canthin patsas lakitettiin Kirkkopuistossa 30.4. klo 18. Ohjelmassa oli mm. Kvartetti Valokkaan ja Puhkupillien konsertti, Amazing Race -kisan palkintojen jako, ja JYYn
ja JAMKOn hallitusten välinen viestikilpailu. 1.5. JYYn piknik oli Harjulla klo 12–16 ja
siellä esiintyivät Puhkupillit ja DJ Erccu.

JYYn pikkujoulut 6.12.

JYYn pikkujouluihin oli ilmainen sisäänpääsy ja tilaisuudessa vieraili n. 300 opiskelijaa.
Ilta alkoi klo 18. Teemana oli itsenäisyyspäivän kunniaksi ”suomirokki”. Ohjelma: linnan
juhlat screeniltä, juontajina Kirsi Marttinen, Kaisa Nissi ja Toni Peltonen, levymusiikkia soittivat Ns. dj:t ja bändinä oli Mikko Torvisen Viihdeorkesteri. JYYn glögit tarjoiltiin
Opinkiven saunalla klo 17–21.
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LIIKUNTAVALIOKUNTA
Vuonna 2008 liikuntavaliokunta järjesti ja tuki aktiivisesti erilaisten liikuntatapahtumien
toteutusta. Suuri osa tästä tukemisesta kohdistui ainejärjestötasolle liikunta-avustusten
kautta. Tuettuja tapahtumia olivat muun muassa Finlandia Marathon, Naisten kymppi,
ilma-akrobatiakurssi sekä Espoon Otaniemessä järjestetyt SELL-games -kilpailut. Uusista tapahtumista Cooper-testipäivä osoittautui hyvin menestyksekkääksi ja tapahtuma
otetaankin pysyväksi osaksi liikuntavaliokunnan järjestämää toimintaa.
Liikunta-avustuskriteereissä havaittiin puutteita ja näin ollen kriteerit uudistettiin täysin
vuoden 2009 toimintaa ajatellen. SYL:n liittyminen OLL:oon puhui myös avustuskriteerien päivittämisen puolesta sillä liitoksen myötä OLL-kompensaatio valiokunnan varoista
poistui täysin. Lisäksi valiokunnan toimintastrategian päivitti tehtävään asetettu työryhmä, jossa olivat hallituksen liikuntavastaava, valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä
ainejärjestön edustaja. Uusi toimintastrategia sekä uudet liikunta-avustuskriteerit ovat
olleet voimassa vuoden 2009 alusta alkaen. Samalla myös sosiaalisihteeri Heli Viinikainen aloitti valiokunnan sihteerinä.
Poltetta Puntissa -liikuntapäivä järjestettiin kuluneena vuonna viimeisen kerran. Tapahtuman osallistujamäärässä havaittiin viime vuosina suurta laskua eivätkä uudet
järjestelykokeilut (esim. yhteistyö My Way -messujen kanssa) tuottaneet nousua kävijämäärässä. Tapahtuman toteutuksessa havaittiin myös muita vaikeuksia kuten kellonaika (seurojen kannalta) sekä tapahtumapaikka, jonka opiskelijat kokivat vieraaksi.
Jyväskylän kaupunki on ollut mukana tapahtuman toteutuksessa tarjoamalla ilmaiseksi
Hipposhallin sekä monitoimitalon palloilusalin liikuntapäivän järjestämiseen. Tapahtuman lopettamisen myötä valiokunta toivoo löytävänsä uusia yhteistyömuotoja Jyväskylän kaupungin kanssa toimintakaudella 2009.
Yhteistyötä eri tahojen kanssa, muun muassa yliopistoliikunnan ja urheiluseurojen
kanssa jatkettiin edelleen. Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
JAMKOn kanssa väheni huomattavasti vuoden kuluessa erilaisista päämäärätavoitteista
johtuen.
Valiokunta jatkoi edelleen ainejärjestöjen liikuntavastaavien koulutusta pyrkien saamaan
liikuntavastaavia sekä muita JYYn jäseniä mukaan liikuntavaliokunnan toimintaan.
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SOSIAALIPOLIITTINEN TOIMINTA
Sosiaalivaliokunta
Sosiaalivaliokunta kokoontui vuonna 2008 kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi vuoden
2008 kokouksissa Eero Tikka. Valiokunnan sihteerinä toimi sosiaalisihteeri Heli Viinikainen. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenistä sosiaalipoliittisista asioista vastasivat Janne
Pitkänen ja Juho Suortti. JYYn hallitus vaihtui joulukuussa 2008, ja siitä eteenpäin sosiaalipoliittisista asioista on vastannut Hennamari Toiviainen.
Valiokunnan kokouksissa vuonna 2008 kävivät: Hetamaria Ala-Nissilä, Markus Eneberg,
Hannu Heikkilä, Titta Hänninen, Hilla Kaipainen, Soile Koriseva, Joachim Kratochvil,
Jarno Miettinen, Marja Pietiläinen, Janne Pitkänen, Sirkka-Liisa Pylvänäinen Jyväskylän
kaupungin perhepalveluista, Oskari Rantala, Sebastian Rytkölä, Kaisu Savolainen, Juho
Suortti, Eero Tikka, Hennamari Toiviainen, Sami Tuori, Karoliina Vainikainen, Michaël
Vanamo, Piiamaria Vidgren, Antti Yli-Tainio sekä Heli Viinikainen (sihteeri).
Toiminta oli pirteää koko vuoden ajan. Suurimpia tapahtumia olivat kevään toimeentuloinfo sekä Pidä hyvänä! -hyvinvointiviikko. Maaliskuussa järjestetyssä kevään toimeentuloinfossa jaettiin tietoa vaihtoehtoisista toimeentulon turvaamiseen tarjolla olevista
tavoista. Esillä olivat kesän opiskelumahdollisuudet ja opintotuki, töiden hakeminen
sekä toimeentulotuen hakeminen. Infotilaisuus järjestettiin Mattilanniemessä ja yliopiston pääkirjastolla. Infotilaisuudessa oli paljon kävijöitä, joten toimeentuloinfo järjestetään
myös vuonna 2009. Toukokuussa järjestettiin Veripalvelun kanssa yhteistyössä verenluovutustilaisuus Seminaarinmäellä Ryhtilässä. Verenluovutustilaisuus ei ollut kovin
suosittu, joten vuonna 2009 sellaista ei todennäköisesti järjestetä.
Syksyllä järjestettiin järjestyksessään toinen hyvinvointiviikko. Teemana oli henkinen hyvinvointi, ja viikon nimenä säilytettiin vuonna 2007 valittu Pidä hyvänä!. Nimeä aiotaan
käyttää myös tulevien vuosien hyvinvointiviikoilla. Hyvinvointiviikko oli nelipäiväinen,
ja ohjelmassa oli opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän järjestämä hyvinvointiseminaari,
kriisipsykologi Salli Saaren luento aiheella ”Mitä tehdä, kun elämä järkkyy”, työterveyspsykologi Risto Korhosen luento opiskelijoiden kokemasta stressistä sekä luento perheellisille opiskelijoille. Keskiviikkona Ilokivessä järjestettiin Hyvinvointiklubi yhteistyössä
kulttuurivaliokunnan kanssa. Viikon ajan yliopistoliikunnassa järjestettiin ilmainen viikko,
ja yliopistoliikunta tarjosi muutenkin erilaisia kursseja hyvinvointiviikon teemalla (esimerkiksi kuntonyrkkeilykokeilun, parihierontakurssin sekä bodybalance-tunnin). Hyvinvointiviikko järjestettiin yhteistyössä YTHS:n, JYYn sekä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa.
Valiokunta järjesti ekskursion yhdessä opinto- ja tiedevaliokunnan kanssa Helsinkiin.
Matkalla vierailtiin eduskunnassa ja Ikeassa.

Toimeentulo
Sosiaalisektori kävi keskustelua opiskelijoiden toimeentulon parantamisesta ja toimeentulon turvaamisesta kaikille opiskelijoille yliopiston opintotukipalvelujen ja Jyväskylän
kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
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Asuminen ja tilapäismajoitus
JYYn ilmainen asuntopalsta toimi www-sivuilla vakiintuneen käytännön mukaisesti. Kaikki jyväskylässä opiskelevat saivat maksutta ilmoittaa asuntonsa vuokralle, etsiä asuntoa
tai kämppäkaveria. Vastuu asunnonvälityksen www-sivujen ylläpidosta ja toiminnasta oli
sosiaalisihteerillä. Vuokra-asuntoja välitettiin www-sivujen kautta satoja. Ilmoituksia otettiin vastaan myös puhelimitse, ja tämä vaihtoehto olikin erityisen suosittua varttuneemman väen keskuudessa. Asiakkailta saadun palautteen perusteella asunnonvälityksen
www-sivut koettiin erittäin tarpeellisiksi. Palvelun maksuttomuutta ja tehokkuutta kehuttiin.
Ylioppilaskunta järjesti tilapäismajoitusta elokuun puolesta välistä lokakuun loppuun asti
Kortepohjan ylioppilaskylässä. Majoitusta tarjottiin kaikille jyväskyläläisten oppilaitosten
opiskelijoille, jotka eivät olleet saaneet asuntoja opiskelujensa alkuun mennessä. Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi muita käyttäjiä olivat ammattikorkeakouluopiskelijat. Muutamia
ongelmatilanteita aiheutui ammattikorkeakoulun uudesta englanninkielisestä nimestä
vaihto-opiskelijoiden kohdalla. Tilapäismajoituksen päättyessä kaikille majoituksessa olleille järjestyi asunto. Yhteensä tilapäismajoituksessa yöpyi 57 henkilöä (vuonna 2007
30 henkilöä) ja majoitusöitä kertyi kaikkiaan 422 yötä (vuonna 2007 140). Tilapäismajoitusta hoitamaan palkattiin Ville Qvist. Majoitus järjestettiin yhteismajoituksena ylioppilaskylän kerhotiloissa sekä suurissa perheasunnoissa. Majoittujille tarjottiin retkisänky ja
-patja sekä joitakin astioita, keitto- ja peseytymismahdollisuudet sekä säilytystila omille
tavaroille. Majoituksesta perittiin neljän euron maksu yöltä.
Sosiaalisektori jatkoi aktiivisesti opiskelijoiden asumisasioiden seuraamista. Yhteyttä pidettiin tarpeen mukaan Kortepohjan ylioppilaskylän isännöitsijään ja asukastoimistoon.
Yhteistyö ja keskustelu KOAS:n ja sen toimitusjohtajan Matti Tanskasen kanssa jatkui
hedelmällisenä.

Terveys
Terveystoiminnassa JYYn edustajat osallistuivat YTHS:n Jyväskylän toimipisteen johtokunnan toimintaan. Yhteydenpito Jyväskylän terveysasemaan oli vuorovaikutteista ja
tiivistä. Tietoja ja ajatustenvaihtoa opiskelijoiden terveysasioista vaihdettiin pitkin vuotta.
JYYn edustajana YTHS:n Jyväskylän toimipisteen terveystyöryhmässä toimivat sosiaalisihteeri Heli Viinikainen sekä hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Juho Suortti.

Tasa-arvo
Yliopiston tasa-arvotoimikunnassa opiskelijoita edustivat sosiaalisihteeri Heli Viinikainen
ja Juho Suortti.
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TIEDOTUSTOIMINTA
Toimijat
Tiedotussihteerinä toimi vuonna 2008 helmikuun alkuun asti Anna Grönlund ja hänen
jälkeensä Marjo Vihavainen. Hallituksen viestintävastaavana toimivat Michaël Vanamo
(12/2008 asti) ja Marja Pietiläinen (12/2008 alkaen).

Toiminta
Palvelinuudistus

Maaliskuussa tapahtuneen sähkökatkon seurauksena havaittiin palvelintilaongelmia palveluntarjoajana toimineen Kampus Datan suhteen. Palvelintila kilpailutettiin ja
JYYn sivusto päätettiin siirtää jyväskyläläisen Online Solutionsin palvelimelle. Samaan
paikkaan siirrettiin myös työntekijöiden sähköpostilaatikot. Jyväskylän ylioppilaslehden,
Kortepohjan ja Rentukan sivustot oheistoimintoineen siirrettiin niinikään jyväskyläläisen
TNNetin palvelintilaan. JYYn sivustonsiirron yhteydessä tiedotussektori paransi myös
sivujen käyettävyyttä ja päivitti sisältöä.

Graafisen ohjeiston laatiminen

Ylioppilaskunnalta on puuttunut tähän asti tarkka graafinen ohjeistus, jota tiedotussektori
lähti työstämään kesän aikana. JYYn perinteikkään ilmeen rinnalle lähdettiin hakemaan
raikkautta ja nuorekkuutta 75. juhlavuoden kunniaksi. Graafisen ohjeistuksen laatimisen
ohella päivitettiin uuteen ulkoasuun myös muun muassa JYYn käyntikortit, tiedostopohjat, lomakkeet sekä Jyytiset. Graafisen ohjeiston kokoaminen yhdeksi tiedostoksi ja
käyttökoulutus jatkuu keväällä 2009. Graafisten materiaalien uusimista on helpottanut
myös ylioppilaskunnan uusi kopiokone, jonka avulla painotuotteita voidaan valmistaa
osin myös omassa talossa.

Viestintästrategia

Graafisen ohjeiston laatimisen myötä myös ylioppilaskunnan viestintästrategiaa
päivitetään edelleen. Viestintästrategian muutokset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2009 aikana, jonka jälkeen viestintästrategian pohjalta laaditaan myös tarkennettu
viestinnän ohjeistus, jolla helpotetaan työntekijöiden, valiokuntien ja muiden toimijoiden
viestintää.

Englanninkielinen viestintä

Syksyllä aloitettiin kokeilunomaisesti yhteistyössä kansainvälisen toiminnan sektorin
kanssa Jyytisten kääntäminen englanniksi. Kääntäjäksi valittiin Katariina Luoto. Luoto
käänsi perjantaisin ilmestyvät suomenkieliset Jyytiset viikonlopun aikana soveltuvin osin
ja ne lähetettiin maanantaisin kansainvälisille postituslistoille otsikolla ”Student Union
News”. Jyytisten englanninkielinen versio sai runsaasti positiivista palautetta kv-opiskelijoilta ja kääntämistä päätettiin jatkaa syksyn kokeilun jälkeenkin. Kv-sektorin avustuksella on lisätty myös englanninkielisen tiedotuksen määrää, käännätetty osa JYYn
säännöistä ja syksyisin opiskelijoita yliopistoelämään tutustuttava Fuksipassi julkaistiin
vuonna 2008 myös englanniksi nimellä ”Freshers’ Passport”.
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Muu toiminta

Tiedotussihteerin rutiinitehtäviä olivat vuoden aikana ylioppilaskunnan JYYn sähköpostilistojen ylläpito, JYYn verkkosivujen päivittäminen, mediaseuranta ja viikkotiedote Jyytisten toimittaminen ja jakelu sähköpostilistoille, JYYn verkkosivuille sekä paperiversion
taitto ja levitys Ilokiven ravintolaan. Lisäksi tiedotussihteerin rutiinitehtäviin kuuluivat tiedotteiden kirjoittaminen, sekä eri sektoreiden kannanottojen ja lausuntojen viimeistely ja
jakelu medialle sekä muille sidosryhmille.
Tiedotussihteeri keräsi myös JYYn lukuvuoden 2008-2009 jäsenkalenterin aineiston eri
tahoilta, järjesti kalenterin kannen suunnittelukilpailun ja taittoi kalenterin. Lisäksi tiedotussihteeri vastasi Ilokivi On Stage -ilmoitusten taitosta ja avusti ylioppilaskunnan eri
sektoreita erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä. Tiedotussihteeri vastasi lisäksi vuoden aikana JYYn käyttöön ja eri tilaisuuksiin tulevien painotuotteiden, kuten julisteiden,
kutsujen ja ohjelmien taitosta sekä vuoden 2007 toimintakertomuksen taitosta. Myös
JYYn säännöt ja useita oppaita taitettiin uuteen malliin. Tiedotussihteeri oli myös mukana vuosijuhlatoimikunnassa vastaten muun muassa vuosijuhlan painotuotteista, kuten
kutsuista, ohjelma- ja juomalauluvihkoista sekä paikkakorteista.
Tiedotussihteeri toimi vuoden aikana valiokuntien apuna erilaisten tapahtumien ja
teemaviikkojen tiedottamisessa, julisteiden ja esitteiden taitossa sekä avusti yhteydenpidossa painotaloihin.

Järjestösektori
Tiedotussihteerin toimintakenttään kuuluvat myös järjestösihteerin tehtävät, joista vuonna 2008 keskeisimpiä olivat ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen, ainejärjestötapaamiset sekä ainejärjestökoulutuksen järjestäminen. Lisäksi järjestösihteeri ja hallituksen järjestövastaava Tuure Puurunen osallistuivat loppuvuodesta Helsingissä pidettyyn
ylioppilaskuntien järjestösihteerien tapaamiseen, josta saatu vertaistuki oli arvokasta.
Ainejärjestötapaamisten tavoitteena oli parantaa JYYn ja ainejärjestöjen välistä viestintää
sekä kehittää yhteistyötä. Ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisessa kerättiin palautetta ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä pohdittiin yhteistyön kehittämiskohteita. Lisäksi ainejärjestöt kutsuttiin perinteisesti sekä keväällä että syksyllä pitämään
kokouksensa Ilokivessä.

Järjestömessut

JYY kokeili ensimmäistä kertaa järjestää kahdet järjestömessut kampuksella. Perinteisten
yliopiston päärakennuksella järjestettävien syksyn messujen lisäksi järjestöt saivat mahdollisuuden esitellä toimintaansa myös keväällä 2.4. Mattilanniemen Agoran aulassa.
Tila soveltui messukäyttöön hyvin ja järjestöjä ja valiokuntia oli paikalla JYYn lisäksi 25.
Järjestöt olivat tyytyväisiä järjestelyihin ja saivat hoidettua sidosryhmäsuhteitaan, vaikka
opiskelijoita ei suurissa määrin messuilla liikkunutkaan ajankohdan takia.
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YMPÄRISTÖVALIOKUNTA
Toimijat
Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Jonna Niiniaho ja sihteerinä
Miia Heiskanen. Hallituksen osalta ympäristöasioista vastasi Soile Koriseva.

Toiminta
Tammikuu
•
•

Luomuruokapiirin ensimmäinen jako 22.1.
Ympäristövaliokunnan kevätkauden ensimmäinen kokous 24.1 Ilokivessä.

Helmikuu
•
•
•
•

Ympäristövaliokunnan kokous 18.2.
Luomuruokapiirin jako.
Tähtitorniretki (25.2.) peruuntui huonon sään vuoksi.
Järjestöjen ympäristökoulutus 18.2. Ilokivessä.

Maaliskuu
•
•
•
•

Tähtitorniretki (3.3.) peruuntui jälleen huonon sään vuoksi.
Ympäristövaliokunnan kokous 10.3.
Luomuruokapiirin jako.
Astianlainauspalveluun muutettiin uusi tiedotussihteerin valvoma panttikäytäntö.

Huhtikuu
•
•
•
•
•
•
•
•

Luomuruokapiirin jako.
Ympäristövaliokunta osallistui ensimmäisille keväällä järjestetyille järjestömessuille
2.4. Agoralla.
Pyöränhuoltotapahtuma päärakennuksen edessä 12.4.
Retki Saarijärvelle, Kulhanvuori ja Syväojan rotko, 20.4.
Ympäristövaliokunnan kokous 21.4.
Puheenjohtaja ja sihteeri SYL:n ympäristötapaamisessa 22.4.
Ympäristövaliokunta oli mukana järjestämässä retkeilyn peruskurssia 10-27.4. yhdessä Yliopistoliikunnan ja liikuntavaliokunnan kanssa.
Valittiin ympäristöviikolle poikkeuksellisesti kaksi projektisihteeriä, jotka jakoivat
tehtävän.

Toukokuu
•
•
•

Ei kokousta toukokuussa.
Luomuruokapiirin jako 6.5.
Ympäristövaliokunta tuki JOPA ry:n järjestämää vaellusta 9.-11.5.

Kesäkuu
•

Ympäristöviikon suunnittelua.

Heinäkuu
•
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Ympäristöviikon suunnittelua.

Elokuu
•

Ympäristöviikon suunnittelua.

Syyskuu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristövaliokunta osallistui järjestömessuille yliopiston päärakennuksessa 2.9.
Ympäristöviikko 15.9.–21.9.
Ympäristövalokuvanäyttely Ilokivessä 1.9.–19.9.
Ympäristöhankkeiden esittely ja luomuruokapiirin jako 15.9.
Ympäristöjärjestöjen esittely ja Kampus Kino 16.9.
Opastettu retki Leivonmäkeen Haapalehdon perinnetilalle ja Vihreä lippu -koulutus
17.9.
Kestävä energia –seminaari ja ympäristövaliokunnan kokous 18.9.
Valittiin syyskaudelle uusi sihteeri.
Reilun kaupan maistatusta Ilokivessä 19.9.
Kirpputori ja reilun kaupan maistatusta Ilokivessä 20.9. Kirpputorin järjestäjille alettiin maksaa palkkio.
Opastettu retki Keuruun ekokylään 21.9.
Ympäristövaliokunta oli mukana järjestämässä retkeilyn peruskurssia yhdessä Yliopistoliikunnan ja liikuntavaliokunnan kanssa 17.9.-5.10.

Lokakuu
•
•
•
•
•

Luomuruokapiirin jako 14.10.
Ympäristövaliokunta tuki JOPA ry:n vaelluskurssia 31.10.-2.11.
Ympäristövaliokunta esittäytyi valiokuntien esittelyillassa fukseille 1.10.
Ympäristövaliokunnan kokous 13.10.
31.10. Ympäristömerkkikilpailu 2008 päättyi.

Marraskuu
•
•
•
•
•

Ympäristövaliokunta kokoontui 3.11. ja valittiin järjestöjen ympäristökilpailun voittajaksi Varkaat ry.
Luomuruokapiirin jako 11.11.
Ympäristövaliokunta otti marraskuun aikana Le Monde Diplomatiquen Ympäristöatlas-julkaisun tilauksia JYYn jäseniltä.
Kirpputori 29.11.
Hallituksen ympäristövastaava ja valiokunnan puheenjohtaja päivittivät Green Guiden.

Joulukuu
•
•
•

Ympäristöatlakset saapuivat ja tilaajat saivat noutaa ne Ilokivestä.
Syksyn viimeinen kokous 8.12., jossa valittiin 2009 puheenjohtaja ja sihteeri
Luomuruokapiirin jako 9.12.
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KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ
Yleistä
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Kortepohjan ylioppilaskylän 39. toimintavuosi sujui vakiintuneella toimintapohjalla. Käyttöaste säilyi edelleenkin hyvällä
tasolla ja kesän vajaatoimintaa saatiin täytetyksi Kesähotelli Rentukan ja kansainvälisten kesäkoulujen tuoman lisäkysynnän myötä.

Kiinteistöt
Toimintavuoden aikana ylioppilaskylässä aloitettiin G- ja F-talojen purkutyöt, joista
purkaantuu yhteensä 48 huoneistoa ja 2155 hm2. Kylään jää vuoden vaihteessa yhteensä 1123 huoneistoa 16 eri rakennuksessa. Asuinhuoneistojen yhteinen pinta-ala oli
33.791,50 hm2. Yksiöitä oli 720 kappaletta, soluasuntoja 254 kappaletta, perheasuntoja
jäi yhteensä 100 kappaletta sekä R- ja S-taloissa eri kokoisia huoneistoja perhe- ja soluasuntokäytössä 49 kappaletta.
Ylioppilaskylän tiloista on ulkopuolisille ollut vuoden aikana vuokrattuna Q-talosta päiväkodin tilat, noin 980 m2. M-talon alakerrassa on ollut Jälkkäri-toimintaa. Kohteiden vuokraajana on Jyväskylän kaupunki. Ulpukka tila on ollut vuokrattuna kaupunkiseurakunnalle
Kortepohjan kirkon remontin vuoksi elokuusta alkaen. Kesäkaudella asuntoja vuokrasi
myös Jyväskylän kesähotelli Ky, jonka kanssa JYY:llä on yhteistyösopimus. Kesähotellin toiminta on osaltaan virkistämässä kesäajan elämää kylässä.
Harrastustoiminnoille oli varattu tiloja resurssien rajoissa. Kylässä on ateljeetila,
polkupyörien korjauspaja ja bändien harjoitustila. A- ja B-taloissa on käytettävissä tilaussaunat. Lillukka on vapaa-aikatoiminnan monitoimitila. Tiloista on kannettu sisäistä
vuokraa.
Pesulatiloja oli seitsemässä eri talossa. Pesulat ovat olleet käytössä erittäin tehokkaasti.
Jätteiden keräyksessä on toimintavuoden ajan ollut käytössä ns. Molok-järjestelmä, mikä
on todettu hyvin toimivaksi, tosin ajoittain hiukan riittämättömäksi. Jätteiden lajittelun on
onnistunut ko. järjestelmän ansiosta hyvin, vaikka valistusta tarvitaankin jatkuvasti mm.
englanninkielistä ohjeistusta on tehostettava.

Asukkaat
Kylän asujaimistolle on tyypillistä nopea vaihtuvuus, asukasmäärän pysyessä kuitenkin
vakiona. Kylässä asui vuoden viimeisenä päivänä virallisesti 1736 asukasta.

Asukasvalinnat

Asukasvalinnat tehdään pääsääntöisesti ATK-ohjelman avulla. Lisäksi JYYn edustajisto
on valinnut kolmejäsenisen asukkaidenottolautakunnan, joka ratkoo ns. erityistapaukset
muun muassa lääketieteellisin tms. perustein valittavat asukkaat. Jäseninä ovat sosiaalisihteeri, asukastoimiston edustaja ja yksi JYYn nimeämä jäsen. Tavoitteena on pyrkiä
käsittelemään esille tulevat asiat hyvin nopealla aikataululla.
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Asukasneuvosto
Asukasneuvoston jäseninä vuonna 2008 toimivat Ville Qvist (pj), Hannu Heikkilä, Jari Pihlajasaari (henkilökunnan ed.), Tuomo Leinonen (-toukokuu), Sini Peltokorpi (kesäkuu -),
Panu Mäkinen, Antti Hyvärinen, Jarno Miettinen, Sebastian Rytkölä, Antti Yli-Tainio ja
yo-kunnan hallituksen edustajana Heikki Sivonen sekä Osmo Kääriäinen esittelijä-sihteerinä ja palvelupäällikkö Hanna Hirvonen (1.1.–7.11.).
Asukasneuvosto kokoontui kautensa aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Asukasneuvosto on toimikautensa aikana käsitellyt kylän toimintaan liittyviä hankintoja ja kehittämisasioita. Merkittävimpinä päätöksinä voidaan mainita mm. seuraavat:
•
valita puheenjohtajakseen Ville Qvistin ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Leinosen ja
hänen muutettuaan pois loppukaudeksi Antti Yli-Tainion.
•
hyväksyä tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi edustajistolle.
•
valita kyläsihteeriksi Mari Lähteenmäen.
•
esittää budjetti vuodelle 2009 edustajiston hyväksyttäväksi.
•
jatkaa M-talon alakerran vuokrasopimusta Jyväskylän kaupungin kanssa Jälkkäritoiminnan käyttöön.
•
osaltaan valmistella ja panna toimeen G- ja F-talojen purku ja uuden suunnitteluun
osallistuminen.
Asukasneuvosto on lisäksi nimennyt valmistelevia työryhmiä kulloisenkin tarpeen mukaan hoitamaan nimettyä tehtävää. Asukasneuvoston työskentelyä on pyritty tehostamaan jaostoja nimeämällä.

Vaalit

Asukasneuvostovaalit pidettiin 11.11. ja 18.11.2008. Vaaleissa vuoden 2009 asukasneuvostoon tulivat Ville Qvist, Janne Koskenniemi, Antti Yli-Tainio ja Panu Mäkinen sekä
edustajiston valitsemina Tiina Ahola, Mikko Mäkinen, Konsta Kalenius ja Ilkka Viitanen.

Henkilökunta
Kortepohjan ylioppilaskylän palveluksessa ovat toimintavuoden aikana olleet kiinteistöpäällikkö Osmo Kääriäinen ja erikoissuunnittelija Jorma Janhonen osa-aikaisena
eläkkeelle jäämiseensä saakka. Kyläsihteerinä toimi Mari Lähteenmäki. Ravintola Rentukan hoitajana uurasti Teuvo Ristonen.
Kiinteistönhoitopalvelut on ostettu JYY-Palvelut Oy:ltä talouspalvelut JYYn asukas- ja
taloustoimistolta.

Vuosikorjaukset ja rakentaminen
Vuosikorjauksissa on jatkettu tornitalojen kylppärien peruskunnostamista. Hissien huollossa on paneuduttu vahvistettuihin vuosikorjauksiin. Muutoin on pitäydytty tavanomaiseen ylläpitävään korjaukseen.
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Talous
Ylioppilaskylän talous on ollut koko vuoden vakaalla pohjalla. Vuokrat nousivat maaliskuun alussa keskimäärin 3,6 %. Korotus johtui kustannustason noususta.
Poistot tehtiin tilinpäätöksessä lainojen lyhennysten suuruisina. Numeeriset tiedot ilmenevät ylioppilaskunnan tilinpäätöksestä ja taseesta.

Vapaa-aikatoiminta
Johdettu vapaa-aikatoiminta on ollut yo-kylässä hyvin aktiivista. Vapaa-aikatoimikunnan
(KVAT) ja vapaa-aikasihteerin tavoitteena on ollut aktivoida asukaita mm. yhteisiin harrastuksiin ja talkoisiin. KVAT on lisäksi järjestänyt vuokrattavaksi pelejä, siivousvälineitä,
ompelukoneen ja muita asukkaille tarpeellisia välineitä.
Kylässä on harrastustiloja, ateljee, valokuvauslaboratorio, polkupyörien korjauspaja,
videohuone ja yhteiskeittiöt, joissa on järjestetty mm. eksoottisen ruuan ilta. Keskeisenä
harrastus ja kokoontumispaikkana on ollut vapaa-aikatila Lillukka. Liikuntavuorojen käyttöön on varattu Kortepohjan koulun liikuntasalia. Kesällä on ollut tarjolla vuokrattavaksi soutuvene Tuomiojärvellä. Vapaa-aikatoimikunta on laatinut omasta toiminnastaan
oman kertomuksensa.
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TALOUS
Yleistä
Palvelu- ja etujärjestötoiminta

Palvelu- ja etujärjestötoiminnan toiminnan kokonaistuotot pysyivät edellisvuoden tasolla, joskin yksiköiden sisällä oli muutoksia, kuten Jyrockin ja elokuvatoiminnan tuottojen
nousu yli 20 prosenttia. Kansainvälisen toiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta.
Tähän vaikutti yliopiston kanssa tehty uusi sopimus kansainvälisen toiminnan palvelutuotoista. Sopimuksessa korotettiin jälkeenjääneitä hintoja reilusti. Ylioppilaslehden
ilmoitustuotot laskivat, mutta lehti säästi kuluissa ja pysyi talousarviossaan hyvin. Yliopiston kirjaston päivystyksen tuotot laskivat ja kustannuspaikka jäi talousarvioon nähden alijäämäiseksi. Loppuvuodesta neuvoteltiin uudet hinnat ja lisättiin jonkin verran
pääkirjaston päivystyksiä.
Valiokuntien tulokset talousarvioon nähden toteutuivat kaikki ylijäämäisesti. Tästä talousarviosäästöstä toteutettiin määrärahasiirto tulevalle vuodelle.

Kehitys- ja tutkimustoiminta

Kehitys- ja tutkimustoimintaa ei ole ollut kertomusvuonna.

Kiinteistötoiminta

Kiinteistötoiminnan kokonaistuotot nousivat edelliseen vuoteen nähden keskimäärin 5 %.
Tämä johtui siitä, että Q-talo oli edellisvuoden remontin jälkeen käytössä koko vuoden.
Asuntovuokratuotot jäivät arvioidusta, koska asuntoja oli tyhjillään budjetoitua enemmän. Myös F- ja G-talojen purkamisen aloitus vuoden lopussa vaikutti tähän. Vuokria korotettiin keväällä maaliskuun alussa Ylioppilaskylässä 4,4 % ja Vehkakuja 2:ssa 4,2 %.
Vuosisuunnitelman mukaisista korjauskuluja ei käytetty kaikkia, saniteettitiloja remontoitiin 13 suunnitellusta 24. Akuutit korjausmenot vastaavasti ylittyivät. Ravintola Rentukan
tilojen korjausta jatkettiin suunnitellusti ja korjauskustannukset katettiin aiemmin tätä
varten varatulla peruskorjausrahastolla. Kortepohjan Ylioppilaskylä teki alijäämäisen tuloksen sen jälkeen, kun poistot oli kirjattu lainojen lyhennysten suuruisina. Vehkakuja 2:n
asuntovuokratuotot toteutuivat arvion mukaisesti ja kohde teki ylijäämäisen tuloksen.

Liiketoiminta

Ylioppilaskunnan itse harjoittaman liiketoiminnan yksiköistä lounasravintola Ilokivi saavutti sille asetetut tavoitteet. Ravintola Rentukan tulos oli tappiollinen.

Varainhankinta

Varainhankinta toteutui edelliseen vuoteen nähden samansuuruisena. Jäsenmaksua
kerättiin 87,30 € keväällä ja syyslukukauden alusta 90,80 € jäseneltä, Ylioppilaiden
Terveydenhoitosäätiöltä ostettiin terveydenhoitopalveluja keväällä hintaan 35 € ja
syksyllä 38 € jäseneltä. Suomen ylioppilaskuntien liitolle maksettiin jäsenmaksua 4,40 €
jäseneltä. Jäsenmaksutuotot toteutuivat budjetin mukaisesti, vaikka tutkintoja otettiin
ulos tutkinnonuudistuksen myötä reippaasti, mutta tästä syystä myös jäsenmaksujakin
maksettiin enemmän. Syksyllä jäsenmäärä laski lähes 900, marraskuussa 2008 jäseniä
oli yhteensä 11 508, kun taas vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna 12 397.
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Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavaroihin vaikuttavat tuotot laskivat edelliseen vuoteen
nähden. Tämä johtui siitä, että edellisenä vuonna nostettiin investointeja varten
pitkäaikaisten sijoitusrahastoja ja niistä kirjattiin arvonnousua 122 823 €, vastaavasti
kertomusvuonna kirjattiin olemassa olevista arvopapereista arvonlaskua 22 447 €. Sijoitustoiminnan tuottoihin vaikuttivat myös Elisa Oyj:n ja Sonaatti Oy:n jakamat osingot,
tytäryhtiöiden maksamat korot niille annetuista lainoista sekä määräaikaiset kassavarantotalletukset.

Ylijäämä

Ylioppilaskunta varautui tilivuoden talousarviossa varsinaisen toiminnan 64 000 €:n
vararahaston lisäykseen, samoin 52 300 €:n lainanlyhennysrahastoon ja 75 000 €:n peruskorjausrahastoon Ylioppilaskylän osalta. Pääosin nämä talousarviossa suunnitellut
rahastot ja sijoitustoiminnan tuotot sekä lounasravintola Ilokiven voitollinen tulos vaikuttivat kokonaisylijäämän muodostumiseen.

Ylioppilaskunnan yhtiöt

Ylioppilaskunnan omistaman atk- ja kirjakauppa Kampus Data Oy:n tulos oli voitollinen.
Yhtiö toimii ylioppilaskunnan omistamassa liikehuoneistossa. Ylioppilaskunnan omistaman Asunto Oy Jyväskylän JYY-Asuntojen tulos oli tappiollinen. Ylioppilaskunnan omistaman Kiinteistö Oy Jyväskylän Ylioppilastalon tulos oli voitollinen. Ylioppilaskunnan
omistama, kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa harjoittava JYY-Palvelut Oy:n tulos oli voitollinen. Yhtiö on vuokrannut toimitilansa ylioppilaskunnalta.

Talouden tulevaisuus ja riskit
Jäsenmäärän kehitys tulevina vuosina määrää palvelu- ja etujärjestötoiminnan taloutta
merkittävästi. Tutkintouudistuksen yksi tavoite oli tutkintoaikojen lyhentäminen ja sen
vaikutus tuntuu jatkossakin jäsenmäärissä. Menneen vuoden kaltaista notkahdusta ei
välttämättä ole odotettavissa. Jäsenmäärän varovaiseen laskuun saanee varautua,
vaikka opiskelijoita otetaan Yliopistoon lähivuosina edelleen saman verran.
Palvelu- ja etujärjestötoiminnan on kiinnitettävä tarkkaa huomiota kustannusten nousuun. Äkillisiin, suuriin ja arvaamattomiin menoihin ylioppilaskunnan on varauduttava
edelleen myös säästötoimin. Yliopistoallianssin eteneminen saattaa tuoda ylioppilaskuntien talouteen muutoksia.
Opiskelija-asuntoloissa talouden tulevaisuuteen vaikuttavat vuokra-asuntojen yleiset
markkinatilanteen muutokset: Miten ylioppilaskunta pystyy vastaamaan opiskelijoiden
muuttuviin asumistasovaateisiin? Ylioppilaskylän kahden puretun talon sijalle suunnitellun kerrostalon rakentaminen alkaa keväällä. Rakennuskustannukset näyttävät muodostuvan alhaisemmiksi, mitä alun perin suunniteltiin. Vastaavasti rahoitusjärjestelyt ovat
hankaloituneet. Rahoituksesta päätetään keväällä.
Ylioppilaskunnan aputalouksien, oman liiketoiminnan ja yhtiöidensä, tulevaisuus nähdään lähinnä opiskelua ja opiskelijan vapaa-aikaa palvelevana ja siihen läheisesti liittyvänä, mutta myös varsinaista toimintaa tukevana toimintana.
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Kustannuspaikkojen toteumat verrattuna edelliseen vuoteen
€/2008

€/2007

-101 472,63

-92 418,59

Sosiaalitoiminta

-41 792,80

-39 945,16

Asunnonvälitys

-11 781,66

-10 129,86

Koulutuspoliittinen toiminta

-40 332,83

-39 117,56

Hallitus- ja edustajisto

Tutortoiminta

-740,76

-366,72

Kulttuuritoiminta

-40 469,21

-39 954,06

Kino-toiminta

-14 361,22

-16 894,11

Kansainvälinen toiminta

-26 430,77

-26 137,22

Kehy-toiminta

-14 317,06

-15 992,20

Liikuntatoiminta

-19 099,67

-18 661,71

Ympäristötoiminta

-10 133,35

-10 448,34

Tiedotustoiminta

-45 792,53

-43 266,09

Ylioppilaslehti

-83 680,16

-77 491,10

Julkaisusarja

-5 195,02

-7 133,02

Kirjasto ja narikka
Projektit

-4 111,25

-2 522,39

-14 917,87

-63 062,73

Järjestöpalvelut

-59 058,08

Varainhankinta

705 492,58

843 233,80

*

171 805,72

339 692,94

51 923,67

48 361,50

3 248,53

9 655,11

55 172,20

58 016,61

Liikeh. Gummeruksenkatu 6
Vehkakuja 2 / Savela
*
Ylioppilaskylä

-4 217,09

-45 673,77

Vapaa-aikatoiminta

-76 884,06

-77 259,30

*

-81 101,15

-122 933,07

Ravintola Rentukka

-19 078,24

-17 114,00

Lounasravintola Ilokivi

80 177,45

85 187,20

*

61 099,21

68 073,20

Jäsenpalvelut

-5 274,25

1 302,57

Talous- ja asukaspalvelut

7 576,33

24 376,27

*

2 302,08

25 678,84

**YLIJÄÄMÄ

209 278,06

368 528,5251

Henkilökuntaa ylioppilaskunnan palveluksessa oli 37 vakituista työntekijää. Muita
tilapäisiä sekä erilaisia palkkioita saaneita oli 249. Palkkoja maksettiin 806 755,64 €
(v. 2007: 742 179,00 €).
Poistoja tehtiin 1 420 334,16 € (v. 2007: 1 405 135,81 €) ja lainoja lyhennettiin 1 448
790,56 € (1 398 790,56 €). Q-talon loppukorjauksiin käytettiin vielä kertomusvuoden
alussa 133 295,33 € sekä ravintola Rentukan jatkokorjauksiin 130 887,25 €. Laitteita ja
kalusteita hankittiin 111 298,22 €:lla.

Saadut avustukset
Avustuksen myöntäjä

Kohde

Jyväskylän kaupunki

Kulttuuritoiminta, Jyrock

1 000

Gramex ry

Kulttuuritoiminta, Jyrock

2 000

ESEK

Kulttuuritoiminta, Jyrock

700

Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto

Kulttuuritoiminta, Jyrock

Unkarin kirjasäätiö

Kampus Kustannus,
Repeämiä kartassa

Ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyö, Intia

Ulkoasiainministeriö

Kehy-viikko ja kehy-esite

2 945

HYY

Kehitysyhteistyö, Intia

1 000

JYYn jäsenet

Kehitysyhteistyö, Intia

1 302

JYYn jäsenet

Kehitysyhteistyö, Sambia

801

TSL ry

Vapaa-aikatoiminta, Korteforte, Kuvataidekerho

315

*
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€

750
1 514
27 748

40 075

JYYn tuloslaskelma
€/2008

€/2007

329 397,90

331 937,46

491 619,68

580 846,56

26 872,41

23 866,41

Varsinainen toiminta
Palvelu- ja etujärjestötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

556 601,46

511 920,12

-745 695,65

-784 695,63

5 189 486,83

4 913 246,88

233 421,81

97 577,36

Poistot

1 380 725,95

1 376 284,37

Muut kulut

3 082 635,35

3 412 360,73

*Tuottojäämä

492 703,72

27 024,42

862 084,75

796 199,67

322 833,63

288 317,28

12 735,82

4 985,01

Muut kulut

429 600,96

400 448,78

*Tuottojäämä

96 914,34

102 448,60

1 109 229,95

1 107 087,38

509 310,99

500 494,30

599 918,96

606 593,08

*Kulujäämä
Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

Liiketoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
* Tuottojäämä

jatkuu seuraavalla sivulla
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€/2008

€/2007

188 874,64

320 714,27

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
*Kulujäämä
Tilikauden tulos

423 437,97

455 788,71

-234 563,33

-135 074,44

209 278,04

-183 703,97

0,00

552 232,49

209 278,04

368 528,52

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
**Tilikauden ylijäämä

54

JYYn tase
€/31.12.2008

€/31.12.2007

20 120,67

26 914,46

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

371 980,88

152 571,32

14 596 729,31

15 886 067,10

228 687,98

193 869,12

29 590,87

10 004,00

Osuudet saman konsernin yrityksissä

1 482 563,56

1 482 563,56

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

1 558 628,47

1 681 637,59

992 715,89

818 715,89

21 770,99

17 160,26

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Myyntisaamiset

12 474,77

13 269,49

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

83 999,12

54 057,95

Muut saamiset

29 259,93

35 801,29

Siirtosaamiset

73 529,40

252 840,77

Rahoitusarvopaperit

768 872,15

1 341 319,35

Rahat ja pankkisaamiset

289 769,67

173 792,83

20 560 693,66

22 140 584,98

jatkuu seuraavalla sivulla
55

€/31.12.2008

€/31.12.2007

Arvonkorotusrahasto

4 541 074,01

4 541 074,01

Muut rahastot

3 569 407,96

3 320 407,96

Edellisten tilikausien ylijäämä

1 188 694,24

1 069 165,72

209 278,04

368 528,52

215 651,02

215 651,02

8 307 567,38

9 756 357,34

23 593,82

0,00

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Tilikauden ylijäämä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Vapaaehtoiset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

1 448 786,22

1 448 786,82

Saadut ennakot

419 536,89

402 891,91

Ostovelat

118 098,47

456 051,92

760,03

6 016,92

6 033,65

5 782,61

Ostovelat, saman konsernin yrityksille
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat

16 717,40

18 123,26

Siirtovelat

495 494,53

531 746,97

20 560 693,66

22 140 584,98

56

JYY-konsernin tuloslaskelma
€/2008

€/2007

328 154,70

327 099,06

491 619,68

580 846,56

26 872,41

23 866,41

Varsinainen toiminta
Palvelu- ja etujärjestötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

393 809,46

352 956,12

-584 146,85

-630 570,03

5 814 494,99

5 513 305,18

276 492,63

133 800,71

Poistot

1 812 119,71

1 836 630,17

Muut kulut

2 104 206,24

2 507 998,67

*Tuottojäämä

1 621 676,41

1 034 875,63

7 147 935,31

7 265 285,35

1 463 045,67

1 438 308,81

41 879,44

32 626,92

Muut kulut

5 851 849,29

6 008 281,89

*Tuottojäämä

-208 839,09

-213 932,27

1 109 229,95

1 107 087,38

509 310,99

500 494,30

599 918,96

606 593,08

*Kulujäämä
Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

Liiketoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
* Tuottojäämä

jatkuu seuraavalla sivulla
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Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Osuus osakkuusyritysten voitosta
Tuotot
Kulut
*Kulujäämä
Tilikauden tulos

98 528,98

95 786,38

146 762,07

276 364,17

1 060 623,95

1 018 838,18

-815 332,90

-646 687,63

613 276,53

150 278,78

0,00

552 232,49

98 809,28

81 370,15

514 467,25

621 141,12

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
Välittömät verot
**Tilikauden ylijäämä
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JYY-konsernin tase
€/31.12.2008

€/31.12.2007

22 037,78

30 081,57

808 356,13

588 946,57

47 488,80

47 488,80

30 663 158,51

32 381 417,86

319 785,41

279 358,58

29 590,87

10 004,00

Osuudet osakkuusyrityksissä

318 996,63

292 347,66

Muut osakkeet ja osuudet

992 899,98

818 899,98

74 400,00

74 400,00

790 691,61

758 367,12

531 804,30

629 778,95

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset

Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

29 259,93

35 801,29

Siirtosaamiset

128 671,78

319 428,95

2 191 029,27

2 713 251,81

462 773,59

314 135,30

37 410 944,59

39 293 708,44

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

jatkuu seuraavalla sivulla
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€/31.12.2008

€/31.12.2007

Arvonkorotusrahasto

4 541 074,01

4 541 074,01

Muut rahastot

3 785 058,98

3 536 058,98

Edellisten tilikausien ylijäämä

2 470 445,21

2 098 053,06

514 467,25

621 141,12

21 935 471,11

23 938 903,35

23 593,82

0,00

2 003 428,50

2 003 429,10

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Tilikauden ylijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

419 536,89

402 891,91

Ostovelat

881 450,29

1 300 079,08

Muut velat

171 296,88

167 269,54

Siirtovelat

665 121,65

684 808,29

37 410 944,59

39 293 708,44

Virallinen tilinpäätös on nähtävissä JYYn talouspalveluissa, Vehkakuja 2 B, 40700 Jyväskylä.
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