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Hallituksen puheenjohtajalta
Vuosi 2009 oli ylioppilaskunnallemme, kuten koko Suomen korkeakoulukentälle, historiallinen vuosi. Kun kulunut vuosi päästiin loppuun, uusi yliopistolaki astui voimaan.
Uuteen yliopistolakiin valmistautuminen värittikin korkeakoulupoliittisesti koko vuoden
toimintaa. Vuosi 2009 oli JYYlle myös juhlantuntuinen, sillä ylioppilaskuntamme juhli
kuluneena vuonna kunniakasta 75-vuotis taivaltaan. Vuoden 2009 toiminnassa korostui
myös monipuolinen ja uudistunutkin sidosryhmäyhteistyö.
JYY täytti vuonna 2009 ansiokkaat 75 vuotta. Syntymäpäivää juhlittiin muun muassa
keväällä järjestetyllä juhlavuosiviikolla, jolloin JYY tarjosi jäsenilleen monipuolista ohjelmaa ja elämyksiä. Ylioppilaskunnan lippu naulattiin juhlavuosiviikolla arvokkaassa
tilaisuudessa JYYn eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Viikko huipentui illallisjuhlaan,
jossa JYY palkitsi aktiivejaan niin harraste- kuin ansiomerkein sekä kutsui pitkäaikaiset
työntekijänsä toimistosihteeri Mirja Ritvosen sekä talouspäällikkö Maija Saarniston kunniajäsenikseen.
Vuosi oli myös oikea yhteistoiminnan vuosi. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) uudisti
poliittisen linjapaperinsa, jonka työstämisessä JYY oli hyvin oma-aloitteinen sekä aktiivinen yhdessä periferiaylioppilaskuntien sekä Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen ylioppilaskuntien kanssa. SYL:n liittokokoukseen valmistauduttiin huolella yhdessä
muun muassa näiden ylioppilaskuntien sekä oman edustajiston kanssa. JYY laajensi
vaikuttamiskanaviaan myös Jyväskylän maakunnan suuntaan. Tästä toiminnasta hyvänä esimerkkinä mainittakoon Jyväskylän Nuorisokillan ja Nuorten yrittäjien kanssa
aloitettu ja kiitetty yhteistyö Keski-Suomen maakuntaristeilyllä. Työstimme yhdessä heidän sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) kanssa risteilyn
loppuhuipennuksena esitetyt tulevaisuusteesimme ja ne saivat arvoisensa huomion Keski-Suomen Maakuntaliitossa.
Kuluneena vuonna JYYn ja yliopistomme eri henkilöstöryhmien välisessä yhteistyössä
astuttiin suuri askel eteenpäin. Tuleva uusi yliopistolaki puhututti niin opiskelijoita ja professoreita kuin yliopiston muutakin henkilökuntaa. Allekirjoittanut toimi muun muassa
koollekutsujana yhteisille keskustelu- ja suunnittelukokouksille, joissa niin me opiskelijaedustajat kuin yliopiston eri henkilökuntaryhmien edustajat kävimme hedelmällistä
keskustelua ja rakensimme hyvää yhteistyötämme. Yhteisenä huolenaiheenamme oli
yliopistoyhteisön jäsenten vaikuttamismahdollisuuksien väheneminen uuden yliopistolain myötä. Lausuimmekin yhdessä keskiryhmän henkilökunnan edustajien kanssa
yliopiston sisäisistä hallintojohtosääntömuutoksista.
Uuteen johtosääntöön vaikutettaessa korostimme yhteisöllisyyttä ja jokaisen yliopistoryhmän tasa-arvoista asiantuntijuutta. Saimmekin lähes kolmikantaedustuksen tiedekuntaneuvostoihin ja edustuksen uuteen yliopiston hallitukseen. Vuoden aikana nostimme
erilaisia uuteen yliopistolakiin liittyviä epäkohtia esille. Halusimme korostaa päätäntävallan pysymistä yliopistoyhteisön jäsenillä uudesta olomuodosta huolimatta ja korostaa
maksuttoman koulutuksen tärkeyttä jatkossakin.
Edustajiston vaikuttamismahdollisuuksia kohennettiin entisestään. Hallituksen laatimasta hallitusohjelmasta luovuttiin ja ensimmäisen kerran edustajiston hyväksymän toimin

tasuunnitelman pohjalta tehtiin hallituksen toimintaa ohjaava toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma. Syksyllä edustajisto otettiin aktiivisesti mukaan sekä iltakoulun
että avoimen kommenttikierroksen avuin tekemään vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa.
Jokainen ryhmä sai ideoida, kommentoida ja vaikuttaa.
Edustajistoa puhututti tänä vuonna erityisesti ylioppilaskylän sisäpuhelinten säilyttäminen. Kattavan keskustelun ja erilaisten selvitysten jälkeen edustajisto päätti äänestää
puhelimet tällä erää historiaan. Ylioppilaskylän uudisrakentaminen eteni aikataulussaan. Edustajisto toimi aktiivisesti kautensa loppuun ja hallitus sai vuoden aikana monia
toimintaa eteenpäin vieviä aloitteitta tehokkailta edustajiston jäseniltä ja ryhmiltä.
JYYn sisäinen organisaation muutostyö laitettiin vauhdilla eteenpäin, kun perustimme
JYYn organisaation uudistusta pohtivan ohjausryhmän. Vaativa ja kattava pohjatyö tulevia uudistuksia varten on nyt tehty ja tästä on hyvä seuraavan hallituksen ja edustajiston
jatkaa muutosten päätös- ja toimeenpanovaiheeseen.
JYY panosti tänä vuonna erityisesti myös kansainvälisten opiskelijoidemme asemaan.
Toteutimme Kansainvälisten opiskelijoiden haasteet terveydenhuollossa –hankkeen
pohjalta kattavan terveyskyselyn kv-opiskelijoillemme, jonka tuloksin kansainvälisten
opiskelijoiden terveydenhuollossa esiintyviin epäkohtiin on voitu tarttua. JYY lähti kunniakkaasti mukaan myös ESN Finlandin yhdeksi perustajajäseneksi loppusyksystä. Kuluneena vuonna hallitus oli myös erityisen huolissaan kansainvälisten opiskelijoidemme
palveluiden ja opetuksen laadusta. Asiaa koskevassa kannanotossa peräänkuulutimme
Opetusministeriön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian käytännön toteutumista
laadukkaasti yliopistossamme. Määrälliset tavoitteet kansainvälisyysasteen nostamiseksi eivät saa mennä tasokkaiden palveluiden ja opetuksen edelle.
Hallitusta työllisti lisäksi opintotukiuudistustyö sekä YTHS:n haasteellinen rahoitustilanne. JYY otti uuden suunnan suhtautumisessaan yritysyhteistyöhön, kun vuoden
alussa perustimme yritysyhteistyöryhmän. JYY nosti profiiliaan jäsenistönsä keskuudessa esimerkiksi jatkamalla ja kehittämällä kummiainejärjestötoimintaansa. JYY lähentyi
jäseniään myös toteuttamalla aloitteena tulleen idean JYYn jäsenille avoimesta keskustelufoorumista. Kehitimme myös sidosryhmäyhteistyötä eteenpäin tekemällä kattavan sidosryhmäkartoituksen vuoden aikana.
Kiinnostusta SYL:n luottamustoimiin oli tänäkin vuonna, kun peräti kaksi hallituksen
jäsentä osallistui tiukkaan SYL:n hallituksen vaaliin. Valitettavasti tänä vuonna JYY ei
kuitenkaan saanut edustusta SYL:oon. Ennen SYL:n liittokokousta edustajisto päätti
muuttaa JYYn toimintastrategiaa SYL:n hallituksen vaaleissa siten, että JYY jätti osallistumasta henkilövalintoihin liittyviin neuvotteluihin.
Vuosi oli hyvin antoisa ja työntäyteinen. Allekirjoittanutta työllisti eniten uuteen yliopistolakiin vaikuttaminen, monipuolinen sidosryhmäyhteistyö, sisäinen organisaation muutostyö sekä SYL:n linjapaperin uudistaminen. Ilman työhönsä paneutuvaa hallitustani
sekä koko ylioppilaskunnan aktiivista väkeä ja sidosryhmien arvokasta työpanosta tätä
kaikkea ei olisi saatu aikaan. Nyt onkin kiitosten vuoro.



Haluan esittää kiitokseni kaikille teille, jotka olette tehneet arvokasta työtä ylioppilaskuntamme eteen. Kiitos aktiiviset jyyläiset: valiokuntatoimijat ja ainejärjestöaktiivit, ylioppilaskunnan työntekijät, edustajiston jäsenet ja hallitus. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille hedelmällisestä yhteistyöstä. Nyt on hyvä heittää pallo seuraaville toimijoille ja
toivottaa kaikille tsemppiä jatkoon!
Yhdessä tekemisen vuodesta kiittäen,
Soile Koriseva
Hallituksen puheenjohtaja 2009



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 2009 kirjoittautuneet opiskelijat tiedekunnittain
Humanistinen tdk

3924

Kasvatustieteiden tdk

2154

Liikunta- ja terveystieteiden tdk

1444

Matemaattis-luonontieteellinen tdk

2514

Yhteiskuntatieteellinen tdk

2082

Taloustieteiden tdk

1316

Informaatioteknologian tdk
Yhteensä

1646
15080

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenekseen 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. Ylioppilaskunta kutsui v. 2009 kunniajäseniksi talouspäällikkö Maija Saarniston
ja toimistosihteeri Mirja Ritvosen.

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
Vuonna 2009 tehtävässään jatkoi 6. ja 7.11.2007 yleisellä ja suhteellisella vaalilla valittu
edustajisto, sekä sen jäsenten erotessa tehtävästään varasijoille samassa vaalissa valitut henkilöt. Edustajistoon valitut on luetetltu vuoden 2008 toimintakertomuksessa.



Edustajiston paikkajakauma
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

Edustajiston toiminta
Kertomusvuoden aikana edustajisto kokoontui kahdeksan kertaa ja päätti muun muassa
seuraavista asioista:

1/2009, 4.12.2008
•
•
•
•
•
•

valitsi puheenjohtajaksi Janne Pitkäsen ja varapuheenjohtajaksi Juho Suortin
valitsi hallituksen
valitsi tilintarkastajat ja sisäiset tilintarkastajat
valitsi julkaisusarjan toimitusneuvoston
valitsi ylioppilaslehden johtokunnan
valitsi ylioppilaskylän asukasneuvoston

2/2009 29.1.
•
•

käsitteli aloitteita
nimesi tiedekuntaneuvoston jäseniä

3/2009 26.2.
•

päätti kunnia- , ansio- ja harrastemerkkien jaosta

4/2009 26.3.
•
•
•
•

hyväksyi ylioppilaskunnan toimintakertomuksen v.2008
vahvisti ylioppilaskunnan tilinpäätöksen
päätti lainan nostosta ja vakuudesta
käsitteli aloitteita

5/2009 7.5.
•
•
•
•
•



päätti jatko-opiskelijoiden jäsenmaksun
käsitteli kannanottoa koskien ylioppilaskylän puhelimia
nimesi tiedekuntaneuvostojen edustajia
nimesi keskusvaalilautakunnan
käsitteli aloitteita

6/2009 13.8.
•
•
•

totesi tuloksen 1.1.-30.6.
nimesi yliopiston uuden hallituksen edustajaksi Juha Lintulan
käsitteli aloirevastauksia

7/2009 13.10.
•
•
•
•

nimesi SYL:n liittokokousedustajat
nimesi OLL:n liittokokousedustajat
nimesi tiedekuntien edustajia
käsitteli aloitevastauksia

8/2009 12.11.
•
•
•
•

päätti ylioppilaskylän puhelinasian
hyväksyi talousarvion
päätti lainannostosta ylioppilaskylän rakentamiseen
nimesi yliopiston erillisjohtokuntien opiskelijaedustajat

Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto
Puheenjohtajana toimi Janne Pitkänen ja varapuheenjohtajana Juho Suortti.

Ylioppilaskunnan hallitus
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 19 kertaa.
Hallituksen jäsenet:
Soile Koriseva - pj.
Ville Qvist - vpj. ylioppilaslehti, ylioppilaskylä
Touko Aalto, kehitysyhteistyö - ympäristö
Heidi Hummastenniemi - korkeakoulupolitiikka
Kati Kukkonen - talous, ainejärjestöt
Johanna Pietiläinen - korkeakoulupolitiikka, kulttuuri
Marja Pietiläinen - kansainvälinen toiminta, viestintä
Hennamari Toiviainen - sosiaalipolitiikka, liikunta

Hallituksen valiokuntien kokoonpano
Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat seuraavat valiokunnat:
opinto- ja tiedevaliokunta, sosiaali-, liikunta-, kansainvälisen toiminnan ja 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

Soile Koriseva (pj) (va Marja Pietiläinen)
Ville Qvist (vpj) (Hennamari Toiviainen)
Touko Aalto (Johanna Pietiläinen)
Kati Kukkonen (Heidi Hummastenniemi)

Edustus toimielimissä
Tilintarkastajat

tilitarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, Pertti Keskinen KHT
Seppo Lindholm HTM,JHTT (varalla Isto lehtinen HTM)
Aila Paloniemi (varalla KTM Marko Huttunen)

Sisäiset tilintarkastajat
Michael Vanamo
Kati Reinikka
Sanni Parkkinen

Kortepohjan asukasneuvosto

Janne Koskenniemi (pj)
Antti Yli-Tainio
Heli Hämäläinen
Henna Puhakka -13.8. tilalle Jukka Torikka
Tiina Ahola
Mikko Mäkinen
Panu Mäkinen
Konsta Kalenius
Ilkka Viitanen -13.8. tilalle Anni Pursiainen
Jari Pihlajasaari, henkilökunnan edustaja
Ville Qvist, hallituksen edustaja
Mari Lähteenmäki, kyläsihteeri
Osmo Kääriäinen, isännöitsijä

Keskusvaalilautakunta

Michael Vanamo (pj) va Janne Koskenniemi
Jaakko Selin, va Hennariikka Andersson
Kati Reinikka, va Kati Kukkonen
Marjukka Vilhonen, va Marja Pietiläinen
Mikko Mäkinen, va Johanna Pietiläinen

Ylioppilaslehden johtokunta
Teresa Pohjolainen
Mikko Mäkinen
Michael Vanamo
Matti Tyynysniemi
Jarno Miettinen
Ville Qvist
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Julkaisusarjan toimitusneuvosto
Oskari Rantala
Päivi Antila
Ritva Ikonen
Iiris Ylönen
Marjo Vallittu
Henna Seinälä
Osmo Määttä
Lotta Dufva
Sini palosaari
Nea Viljakainen
Petri Honkonen
Juho Suortti

Yliopiston hallitus

11.8.2008-1.7.2011
Mikko Huhtiniemi (Annaleena Kangas ero 13.8. tilalle Hanna Houtsonen)
Soile Koriseva (Juha Lintula)
Tuure Puurunen ero 7.5. tilalle Johanna Pietiläinen (Olli-Pekka Koljonen)
Ville Qvist (JYY:n korkeak.pol.siht

Yliopiston uusi hallitus

19.8.2009-31.12.2011
Juha Lintula

Opintotukilautakunta

1.5.2008-30.4.2010
JYY:n sosiaalisihteeri (Janne Pitkänen)
Riikka Turunen (Kirsi Marttinen)
Mona Särkelä (Jukka Utriainen)

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

YTHS:n valtuuskunta

1.1.2008-31.12.2009
Nico Holmberg

Tasa-arvotoimikunta

2009
Paula Petäjä
JYY:n sosiaalisihteeri
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KOAS:n valtuuskunta

2008-2009
Andersson Hennariikka(Gröhn Tuuli)
Utriainen Jukka (Pietiläinen Johanna)
Miettinen Jarno(Hummastenniemi Heidi)
Qvist Ville (Koljonen Juha)
2009-2010
Lehtonen Joel (Antti Yli-Tainio)
Plattonen Hanna (Koljonen Olli-Pekka)
Vanamo Michael (Ahola Tiina)
Reinikka Kati (Kangas Maiju)

KOAS:n hallitus

Mika Nurmikolu
Heli Viinikainen

ylioppilaskunnan henkilökunta
Varsinaisen toiminnan henkilökunta
Pääsihteeri Minna Hautamäki
Sosiaalisihteeri Heli Viinikainen -4.9. vs. Juho Suortti 1.4.-31.5. Karoliina Vainikainen
26.8.Kulttuurisihteeri Juho Kaitajärvi
Korkeakoulupoliittinen sihteeri Mikael Viitala -28.2. Sami Tuori 20.2.Kansainvälisten asioiden sihteeri Jenni Hirvonen
Tiedotus- ja järjestösihteeri Marjo Vihavainen -11.9. Kirsi Ahonen 1.9.Toimistosihteeri Mirja Ritvonen
Ylioppilaslehden päätoimittaja Marja Honkonen
Toimittaja Juha Korhonen
Siviilipalvelumies Riku Suonio -31.7. Natanael Sinisalo 1.7.-

Taloustoimiston henkilökunta
Maija Saarnisto, talouspäällikkö
Marita Niemi, pää kirjanpitäjä
Kirsi Jussila, palkanlaskija (virkavapaalla) palasi 24.8.Marja-Liisa Lipponen, palkanlaskijan sijainen 1.7.-31.8.
Anne Mari Elomaa, palkanlaskijan sijainen -28.7.
Aili Salokas, maksuliikenteenhoitaja

12

Asukas- ja kiinteistöhenkilökunta
Osmo Kääriäinen, kiinteistöpäällikkö
Pekka Ihatsu, projektijohtaja -30.4.
Mari Lähteenmäki, kyläsihteeri
Sari Korhonen, asukassihteeri
Helena Hämäläinen, asukassihteeri
Teija Leppänen, asukassihteeri
Jenni Kirkkomäki, asukassihteeri

Ravintola Rentukka
Teuvo Ristonen
Ari Juntunen -11.3.
Armi Hartikainen -31.5.

Lounasravintola Ilokivi
Arja Harju, ravintolapäällikkö
Arja Yläjärvi
Kari Minkkinen
Maria-Leena Minkkilä
Tuija Vesterinen
Jutta Keihäs
Kirsi Onnela
Mikko Salminen
Maarit Lahtinen (virkavapaa -1.6.)
Arja Holkeri -12.6.
Joni Järvinen 19.10.-18.12.

13

Ylioppilaskunnan toiminta
Jyväskylän Ylioppilaslehti
Jyväskylän Ylioppilaslehti Jylkkäri on ylioppilaskunnan julkaisema opiskelijoiden äänitorvi ja kampuksen paikallislehti. Journalistisesti itsenäisenä lehtenä se toimii paitsi ylioppilaskunnan tiedotuskanavana myös sen ja erityisesti yliopiston vallan vahtina. Vuonna
2009 lehti on kiinnittänyt erityistä huomiota uudistuvaan yliopistoon ja avoimuuteen sen
päätöksenteossa.
Jylkkärin vuosittaiseksi ilmestymistiheydeksi on vakiintunut 15 numeroa, jotka jaetaan
kampuksella uunituoreina noin kahden viikon välein lukukausien aikana. Numeroista
kolme on lisäksi lähialueen oppilaitoksiin jaettavia abinumeroita (painos 8 000) ja kaksi
kaikkiin Jyväskylän keskusta-alueen talouksiin jaettavia kaupunkinumeroita (painos 52
000). Lehden normaalipainos on 7 000 kappaletta.

Toiminta
Lehden päätoimittajana toimi vuonna 2009 Marja Honkonen, jonka vastuulle kuuluivat
muun muassa toimitussihteerin ja toimituksen lähiesimiehen tehtävät. Taittavana toimittajana työskenteli Juha Korhonen. Kuvaajana ja graafikkona lehdessä palveli isänmaataan vielä kevään siviilipalvelusmies Riku Suonio, jonka seuraajana aloitti elokuussa Natanael Sinisalo. Peruslehtityön lisäksi toimitus suunnitteli lehdelle uuden ulkoasun
sekä uudisti lehden verkkosivut kevään ja kesän 2009 aikana. Verkkosivujen teknisestä
toteutuksesta vastasi Mika Pennanen.
Ylioppilaslehden johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Jarno Miettinen (MÄÄ/Jyviva) ja
lehden asioista vastaavana hallituslaisena toimi Ville Qvist (P&D). Heidän tehtäviinsä
kuului muun muassa Suuren Lehtikeskustelun järjestäminen hallitukselle, edustajistolle
ja avustajille sekä lehden tietovisojen järjestäminen Rentukassa. Tietovisoja varten lehti
teki yhteistyötä JYYn valiokuntien kanssa: halukkaat valiokunnat saivat vuorollaan olla
tekemässä visoihin kysymyksiä, joista osa koski valiokuntien ydinalueita.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
8.1.
12.1.
29.1.
16.2.

Johtokunnan järjestäytymiskokous
Avustajapalaveri
Johtokunnan kokous
Ylioppilaslehtien päätoimittajien yhteispääkirjoitus yliopistolain
valmistelun ongelmista
17.2.
Johtokunnan kokous
23.2.
Avustajapalaveri
3.3.
Johtokunnan kokous
4.3.
Tasa-portaalin julkistustilaisuus Helsingissä
2.4.
Johtokunnan kokous
3.4.-4.4. Koulutus: Mediapäivät Helsingissä
22.4.
Johtokunnan kokous
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4.5.
Johtokunnan kokous
5.5.
Uuden siviilipalvelusmiehen työhaastattelut
13.5.
Vanhan siviilipalvelusmiehen läksiäiset
18.5.
Johtokunnan kokous
1.6.-31.7.Toimitus lomautettuna
19.8.
Johtokunnan kokous
4.9.
Tapaaminen kirjallisuuden kriittikurssin kanssa tehtävää yhteistyötä varten
7.9.
Avustajapalaveri
10.9.
Jylkkäri 50 vuotta -palaveri
18.9.
Johtokunnan kokous
25.9.
Luento ja keskustelutilaisuus kulttuuritoimittamisesta kriittikurssiin liittyen
30.9.
Jylkkäri-visa Rentukassa
2.10.
Ylioppilaslehtien päätoimittajien tapaaminen Helsingissä
8.10.
Johtokunnan kokous
14.10. Jylkkäri-visa Rentukassa
15.10. Suuri Lehtikeskustelu Ilokivessä
28.10. Jylkkäri-visa
4.11.
Edustajistovaalien tulos selviää – toimitus yön töissä
6.11.
Johtokunnan kokous
11.11. Jylkkäri-visa
20.-21.11.SYL-liittokokous Espoon Korpilammella
25.11. Jylkkäri-visa
1.12.
Johtokunnan kokous
9.12.
Jylkkäri-visa
14.12. Pikkujoulut ja kiitosilta avustajille
Lisäksi Jylkkäri ilmestyi vuonna 2009 seuraavasti: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 1.4.,
20.4., 4.5., 7.9., 21.9., 7.10., 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Avustajat

Lehden tekoon ovat myötävaikuttaneet muun muassa vakiokolumnistit Tatu Hirvonen
(tutkija), Tiina Piilola (kirjailija), John Pajunen (filosofi), Henry Laasanen (sosiologi),
Jarno Liski (toimittajaopiskelija) sekä Pasi Ilmari Jääskeläinen (kirjailija). Lisäksi aktiivisimpia avustajia ovat olleet Noora Mattila, Paula Virmasalo, Eevamaija Roininen,
Mikko Leppänen, Karin Metsäpelto, Kati Pukki ja Tatu Onkalo sekä entiset toimittajat
Iiro-Pekka Airola, Mikko Mattlar ja Olli Sulopuisto. Entinen siviilipalvelusmies Janic Leino
jatkoi kuvituksien tekemistä. Jylkkäri teki aktiivista yhteistyötä myös huumorijulkaisu Lehden kanssa. Oikolukijan punakynää käytti Sanna Koivuranta.

Ilmoitukset, painatus, jakelu

Jylkkärin ilmoitusmyynnistä vastasivat vuonna 2009 paikallisten ilmoitusten osalta lahtelainen RC Kustannus ja valtakunnallisista kampanjoista turkulainen Pirunnyrkki. Lehti
painettiin Seinäjoella I-Print-painotalossa. Kaupunkinumeroiden jakelusta vastasi Jyväskylä Jakelut ja nippujakelijoina toimivat Marianne Korkalainen ja Petri Kalkkila.
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Johtokunta

Johtokunnan jäseninä olivat puheenjohtaja Miettisen ja hallitusvastaava Qvistin lisäksi
Mikko Mäkinen (sd.), Teresa Pohjolainen (kok.), Matti Tyynysniemi (pres.) ja Michaël
Vanamo (kesk.).

Erityistä
Lehden vuotta 2009 leimasivat talousvaikeudet: talouden taantuman vuoksi lehden ilmoitustuotot jäivät odotettua heikommiksi, minkä johdosta toimituksessa jouduttiin karsimaan
muun muassa ostettujen avustajajuttujen määrässä. Pudonneiden ilmoitustuottojen johdosta toisesta kaupunkinumerosta päätettiin luopua vuonna 2010. Vaikeissa budjettineuvotteluissa avustajapalkkioita karsittiin seuraavalle vuodelle entisestään. Kuhinaa
ylioppilaslehtikentällä aiheutti myös lehtien työtekijöiden hanke pyytää yhteisrintamana
lehtien palkkojen sitomista lehdistön työehtosopimuksen minimipalkkoihin. Jyväskylässä
vaateista päätettiin kuitenkin pitkän ja vaikean harkinnan päätteeksi luopua, sillä täysin
työehtosopimuksen kirjaimen mukaiset palkat olisivat ajaneet lehden vararikkoon.
Varsinaiselle journalistisella puolella uudistuksia tehtiin lehden ulkoasussa ja verkkolehden puolella. Edustajistovaalien alla uusilla verkkosivuilla julkaistiin vaaleja kommentoivaa V. Vallaton -blogia, jonka kirjoittajan henkilöllisyys oli ja pysyy salaisena. Edustajistovaaleihin panostettiin muutenkin: painon kanssa neuvoteltiin niin, että tulokset saatiin
painoaikataulua hieman lykkäämällä tulokset tuoreeltaan lehteen.
Yhteistyötä lehti teki vuoden aikana taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden kritiikki-kurssin kanssa, jonka myöntä lehti sai paljon uusia kulttuuriin perehtyneitä
avustajia. Kurssia koordinoi Risto Niemi-Pynttäri. Myös Taloussanomien kanssa aloitettiin niin sanottua opiskelijoille suunnattua TaSa-portaalia koskeva yhteistyö: Jylkkäri julkaisee TaSa-portaalin otsikoita sivuillaan ja vastaavasti TaSa nostaa sivuilleen Jylkkärin
juttuja otsikoita.
Siviilipalvelusmiehen tietokone uusittiin niin, että kone vaihdettiin aiemmin ylioppilaskunnan hallituksen käytössä olleeseen Mac-kannettavaan. Konetta varten budjetoitiin myös
ohjelmistojen päivittäminen vuoden 2010 investointeihin.
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KAMPUS KUSTANNUS - JYYN JULKAISUSARJA
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja Kampus Kustannus perustettiin
vuonna 1979, ja sen taustalta löytyvät Jyväskylässä 1970-luvun lopussa vaikuttanut sivistysyliopistoliike sekä yliopiston historian laitoksen kotiseutukirjasarja. Julkaisusarjan
toiminnasta ja päätöksenteosta vastaa JYY:n edustajiston valitsema toimitusneuvosto,
jonka kokouksiin ja toimintaan kaikki kustannusalasta kiinnostuneet voivat vapaasti osallistua. Toimitusneuvostossa voi olla korkeintaan 14 jäsentä ja se on avoin myös ylioppilaskuntaan kuulumattomille, mutta vähintään 50 % toimitusneuvoston jäsenistä tulee
kuulua Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan. Lisäksi toimitusneuvostoon kuuluu ylioppilaskunnan hallituksen edustaja.

Toiminta
Kampus Kustannuksen toimitusneuvostoon vuodeksi 2009 valittiin edustajiston järjestäytymiskokouksessa Päivi Antila, Lotta Dufva, Petri Honkonen, Ritva Itkonen, Osmo
Määttä, Sini Palosaari, Oskari Rantala, Henna Seinälä, Juho Suortti, Marjo Vallittu, Nea
Viljakainen ja Iiris Ylönen sekä hallituksen edustajana Heidi Hummastenniemi. Toimitusneuvostosta erosivat lokakuussa Petri Honkonen, Oskari Rantala, Nea Viljakainen
ja Iiris Ylönen, syynä kykenemättömyys osallistua Kampus Kustannuksen toimintaan.
Toimitusneuvostoa täydennettiin marraskuussa valitsemalla jäseneksi Maija Holma.
Omassa järjestymiskokouksessaan toimitusneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Ritva
Itkosen, varapuheenjohtajaksi Osmo Määtän, sihteeriksi Marjo Vallitun ja tiedottajaksi/
www-vastaavaksi Juho Suortin. Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana yhteensä
yhdeksän kertaa, minkä lisäksi pidettiin neljä strategiapalaveria ja puheenjohtaja tapasi
helmikuussa talouspäällikkö Maija Saarniston.
Kampus Kustannus julkaisi vuonna 2009 kaksi kirjaa; marraskuussa ilmestyi Matti Itkosen
kirjoittama ”Kulttuurikuvia Kotomaasta. Filosofisia pohdintoja ajan ja paikan hengestä” ja
joulukuussa julkaistiin Miroslav Válekin runojen käännöskokoelma ”Kosketuksia”, jonka
kääntäjänä toimi Jari Aula. Kokoelman taittajana ja kuvittajana toiminut Maija Holma luki
teoksesta otteita marraskuussa järjestetyissä kustannusyhtiön 30-vuotisjuhlissa. Käännöskokoelman julkistustilaisuus pidettiin slovakin oppiaineen pikkujoulujen yhteydessä.
Matti Itkonen järjesti kirjalleen julkaisutilaisuudet Helsingissä ja Jyväskylässä
Muita vuoden aikana käynnissä olleita kirjaprojekteja olivat Annika Waernebergin toimittama ”Visuaalinen kulttuuri”, Jukka Tolmusen käännös Calixthe Beyalan teoksesta
Asseze l’Africaine ja Henna Seinälän Nietzschen ikuinen paluu. Kampus Kustannus
oli lisäksi hetken aikaa mukana kustantamassa Historian opiskelijoiden ainejärjestön
Tosineen historiikkia, mutta jättäytyi lopulta projektista molempien osapuolien yhteisellä
päätöksellä. Kiitokseksi projektin käynnistämisessä saadusta avusta Tosine luovutti kirjasta vapaakappaleet Kampus Kustannukselle ja Lotta Dufvalle. Kampus Kustannukselle tarjottiin lisäksi useita käsikirjoituksia ja kirjaideoita, jotka kuitenkaan eivät päätyneet kustannettaviksi. Näiden joukossa oli niin tietokirjallisuutta, fiktiivistä proosaa kuin
lyriikkaakin. Yhteensä kustannusehdotuksia tuli toistakymmentä.
Kampus kustannus osallistui Wanhan kirjan talveen 7.2. ja Jyväskylän kirjamessuille
27.-28.3. Lisäksi kirjoja myytiin Rentukassa 24.11. järjestetyissä 30-vuotisjuhlissa. Kam17

pus Kustannuksen kirjoja myydään Kampus Kirjassa, joka vastaa myös kustantamon
verkkosivujen kautta ostettujen kirjojen toimittamisesta. Lisäksi Kampus Kustannuksen
teoksia löytyy seuraavista paikoista ja osoitteista: Levykauppa X, Bookplus, Booky.fi,
Booknet.fi ja Suurikuu.fi. Kampus Kustannus tiedotti tapahtumistaan omalla sähköpostilistallaan, JYY:n tiedotussihteerin kautta, yliopiston viestintäpalveluiden kautta sekä
julisteilla.

30-vuotisjuhlat
Kampus Kustannus juhlisti kolmeakymmentä toimintavuottaan Rentukassa 24.11.
Tilaisuudessa palkittiin juhlien kunniaksi järjestetyn runokilpailun voittaja, minkä lisäksi
julkaisusarjan perustajajäseniin kuulunut Risto Niemi-Pynttäri piti juhlapuheen ja RalliOlga esiintyi.

Erityistä
Toimitusneuvosto alkoi hahmotella ja kirjoittaa Kampus Kustannukselle strategiaa, jonka
on tarkoitus toimia tietopakettina ja käytännön toimintaoppaana tuleville toimitusneuvoston jäsenille. Strategian tärkeimmäksi tehtäväksi koettiin toiminnan kautta kertyvän tiedon ja osaamisen välittäminen eteenpäin. Strategiasta saatiin valmiiksi alustava versio,
jota on kuitenkin tarkoitus vielä muokata ja päivittää tulevaisuudessa.
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Kansainvälinen toiminta
JYYn kansainvälisen toiminnan tarkoitus on kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta
sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisen tukeminen. Kv-sektori tarjoaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin ihmisiin ja kulttuuriin
sekä antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin.
Kansainvälisen toiminnan sektorilla toimii kansainvälisen toiminnan valiokunnan lisäksi
ESN-toimikunta eli Erasmus Student Network. ESN-toimikunta järjestää vapaa-ajantoimintaa, retkiä ja matkoja. Kansainvälisen toiminnan valiokunta puolestaan antaa puitteet vakavammalle keskustelulle ja edunvalvonnalle. Kansainvälisten asioiden sihteeri
työskentelee 50 % työajastaan yliopiston kansainvälisissä palveluissa.

Toiminta
JYYn hallituksessa kansainvälisistä asioista vuonna 2009 vastasi Marja Pietiläinen.
Kansainvälisten asioiden sihteerinä toimi Jenni Hirvonen. Kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtajana toimi Thomas Sama.
Vuonna 2009 kansainvälisen sektorin keskeisiä teemoja ovat olleet muun muassa vieraskielinen tiedotus, maksuton koulutus sekä tilauskoulutus, opiskelijoiden integrointi,
asuminen ja terveydenhoito, kotikansainvälistyminen sekä saapumispalvelut kv-opiskelijoille. Sektori on myös seurannut OPM:n laatimaa korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaa.
Tilauskoulutuksesta puhuttiin paljon vuonna 2009, ja JYY päätti, että ei ota toistaiseksi
tilauskoulutuslaisia ylioppilaskunnan jäseniksi. Keskisuomalaiseen kirjoitettiin artikkeli
monikulttuurisista kohtaamisista. Kortepohjan puhelinverkon lakkauttamisesta keskusteltiin paljon, ja eräs kv-opiskelija teki aiheesta edustajistolle aloitteen. Jyytisten
kääntämistä jatkettiin.
Kv-valiokunta ei valitettavasti ollut kovin aktiivinen vuonna 2009, joten tämä kaipaa paljon kehittämistä. Vuonna 2009 kokouskertoja vähennettiin aktiivisten ja sitoutuneiden
jäsenten puuttumisen vuoksi.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
Tammikuu
•
•
•

Kv-sihteeri kv-palveluissa
orientaatioviikko
valiokunnan kokous

Helmikuu
•
•
•

valiokunnan kokous
Teacher of the year in Intercultural Environment -kilpailu
SYL:n tapaaminen
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Maaliskuu

•
Keskustelutilaisuus viranomaisten ja kv-opiskelijoiden välillä
•
yliopiston järjestämä Get Together kv-opiskelijoille
•
syksyn tutorhaku
•
vaihtovalintatoimikunta
•
terveyskyselyn laatiminen kv-opiskelijoille
Huhtikuu
•
valiokunnan kokous
•
SYL:n tapaaminen

Toukokuu
•
•
•
•
•

Monikulttuurisuusseminaari (Monikulttuurisuuskeskuksen järjestämä)
tutorkoulutus
Erasmus Staff Training -vierailu
kv-kevätpäivät Oulussa
hallopedien kv-koulutus

Kesäkuu ja heinäkuu
•

Kv-sihteeri kv-palveluissa

Elokuu
•
•

kirjoitus Keskisuomalaiseen monikulttuurisista kohtaamisista (yhteistyössä Monikulttuurisuuskeskuksen kanssa)
suomen kielikurssilaisten vastaanotto

Syyskuu
•
•
•
•

orientaatioviikko ja saapumispalvelut
valiokunnan kokous
SYL:n tapaaminen
loppuraportti kv-opiskelijoiden terveyskyselystä YTHS:lle

Lokakuu
•
•
•
•

Come Together tutkinto-opiskelijoille
keskustelutilaisuus viranomaisten ja kv-opiskelijoiden välillä
vieraita Debrecenistä
kevään tutorhaku

Marraskuu

•
Paneeli maksuttomasta koulutuksesta
•
ainejärjestöjen ja valiokuntien puheenjohtajien kv-koulutus
•
valiokunnan kokous
•
SYL:n tapaaminen
•
vertaisryhmävetäjien koulutus
Joulukuu
•
tutorkoulutus
•
Christmas in Finland
•
liikkuvuusseminaari Jyväskylässä

Lausunnot ja kannanotot
Marraskuu
•
•
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Kannanotto yliopiston kv-resursoinnista
Lausunto SYL:lle kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskevista suosituksista.

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Suomikerhoa vetivät Sanna Rauhamäki sekä Minna Harju. Vertaisryhmää käynnistivät
Ilkka Penttinen, Jatta Siekkinen sekä Tatiana Natarova. Vertaisryhmän vetäjien kouluttajana toimi Meeri Reponen. Jyytisiä käänsi Katariina Luoto. Christmas in Finland -tapahtumaa koordinoi Anja Winkler.
Valiokunnan kokouksissa kävivät Jatta Siekkinen, Erik Hass, Kaisa Kivelä, David Nkengbeza, Frank Thaddeus Ndukme, Mari Kröger, Touko Aalto, Ransom Ngnaji, PiiaMaria Vidgren, Tuomas Lallukka, Manuel Texeira, Johanna Pesonen, Sandor Klapcsik,
Asko Soukka, Joachin Kratochvil, Gordon Ashu Tambe, Ilkka Penttinen, Charles Ewing,
Sarianna Hirvonen, Kaisa Kivelä, Su Yu Chun, Rachel Kuisma ja Cépia Zanin.

Erityistä
Ajankohtaista ja uutta kv-sektorilla vuonna 2009 oli muun muassa vertaisryhmän perustaminen kv-opiskelijoille, suomikerhon perustaminen sekä terveyskyselyn laatiminen kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi kv-tutortoimintaa kehitettiin niin, että tutoriksi
kevätlukukaudeksi voivat hakea vain vanhat tutorit. Opiskelijoilta alettiin myös kerätä
palautetta tutoreista ja tutoroinnista. Kv-sihteeri on ollut vuonna 2009 mukana rehtorin
nimeämässä Kansainvälisyys osana koulutustoimintaa -työryhmässä. Sektori aloitti
yhteistyön Monikulttuurisuuskeskus Glorian sekä yliopiston Monikultturisuuskeskuksen
kanssa.
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Erasmus Student Network
ESN:n tehtävä on tarjota Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijoille vapaa-ajan ohjelmaa.
ESN järjestää mm. matkoja Venäjälle, lappiin ja Ruotsiin sekä Stammtisch-iltoja joka
toinen torstai. ESN kuuluu kv-valiokuntaan ja antaa myös suomalaisille opiskelijoille
mahdollisuuden kansainvälistymiseen omassa yliopistossaan. Vuonna 2009 perustettiin
ESN Finland- järjestö, mutta jaoston tasolla ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Toiminta
ESN:n hallitukseen kuuluu aina vähintään puheenjohtaja ja vara-puheenjohtaja, jonka
vastuulla on myös sihteerin tehtävät. Vuonna 2009 puheenjohtajana toimi Harri Lähdekorpi ja varapuheenjohtajana Heini Rönkä. Lisäksi eri vastuualueita on jaettu mm.
matkavastaavalle ja bilevastaavalle. Näiden lisäksi ESN:llä on muutamia aktiivisia
jäseniä. Sektorin päätehtävänä on järjestää vapaa-ajan aktiviteettejä yliopiston vaihtoopiskelijoille.
Lukukausien toiminta alkaa vuosittaisella ulkomaalaisten opiskelijoiden orientaatioviikon
vapaa-ajan ohjelman järjestämisellä. Kuluneena vuonna vapaa-ajan ohjelmana olivat
tutut ESN welcome party ja The Ultimate Sauna Experience Vuorilammella. toimimaan
hyvin lukuun ottamatta varainkeruuta. Suositut Stammtisch-illat jatkuivat vuonna 2009
joka toinen torstai ravintola Rentukassa. Stammtisch iltoja on lukukaudesta riippuen noin
6-7 kertaa/lukukausi.
Café Lingua toimi noin kerran kuukaudessa Ilokivessä. Cafe Linguan järjestelyihin osallistui muutamia sekä suomalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita. Café Linguassa eri
kieliä puhuvat opiskelijat saavat mahdollisuuden säännölliseen vieraankielen taitojen
harjoittamiseen ja uusien ystävien löytämiseen.
Buddy-projektin oli jälleen suosittu. Buddyn tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia
ja ulkomaalaisia opiskelijoita toisiinsa. Ohjelmaan osallistui sekä keväällä että syksyllä
noin sata opiskelijaa.
ESN jatkoi yhteistyötään Kharma-yökerhon kanssa ja järjesti joka kuukauden ensimmäinen tiistai opiskelijaillan. Menestys oli vaihtelevaa, suosituimmat ajankohdat painottuivat lukukausien alkuun ja loppuun.
ESN Sea Battle järjestettiin jälleen ja se keräsi noin 50 osanottajaa. ESN Sea Battle on
risteily jossa, opiskelijat Suomesta, Ruotsista ja Virosta nousivat M/S Baltic Princessille
ja tekivät kolmipäiväisien kansainvälisen risteilyn Itämerellä ottaen matkustajia kyytiin
Helsingistä, Tallinnasta ja Tukholmasta.
Matkat ovat iso osa ESN toimintaa. Vuonna 2009 tehtiin kaksi matkaa Lappiin ja Tukholmaan sekä viisi matkaa Venäjälle. Venäjän ja Lapin matkojen järjestelyistä vastasi
matkatoimisto Aikamatkat Oy. Venäjän matkalla mukana olivat myös ESN:n edustajat. Ensimmäistä kertaa palkittiin myös ansioitunein kv-tutor (Maiju Tarvainen), joka sai
palkinnoksi matkan Pietariin ESN:n kanssa.
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Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
ESN National Platform -tapahtumat olivat Rovaniemellä 13–15.3.2009 ja Vaasassa
23–25.10.2009. Rovaniemellä edustamassa oli Heini Rönkä ja Vaasan kokouksessa ei
kukaan sen hetken hallituksen jäsenistä. AGM:ssä Utrechtissa 26–30.3.2009 edustajina
olivat Harri Lähdekorpi ja Heini Rönkä.
Kokouksia järjestettiin noin kerran kuussa, ensimmäisissä kokouksissa mukana oli myös
paljon vaihto-opiskelijoita. Kokoukset pidettiin kevätlukukaudella 20.1, 10.2, 10.3, 6.4 ja
syyslukukaudella 15.9, 28.10, 11.11 sekä 2.12.

Sektorin toiminnassa mukana olleet
ESN:n toimintaan vuonna 2009 osallistuivat seuraavat henkilöt: Sara Miihkinen, Laura
Veikkolainen, Pekka Hurskainen, Maiju Mitrunen, Marja Ojala, Suvi Kuparinen, Sanna
Rauhamäki, Christian Oblinger, Simon Tsotsalas, Carolin Bohn, Els-Brett Heinsoo, Daniel Meyer, Merel Smedes, Erin Keränen, Jacquelynn Holley, Jouni Partanen, Giulia Nepri, Gaetano Caronna, Sanna Vierikko, Barboda Sonova, Katerina Vajirova, Vanessa
Stadlbaver, Maria Lehtikunnas, Michaela Polaskova, Maria Fix ja Fianti Wenst.
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KEHITYSYHTEISTYÖ
Kehitysyhteistyösektorin toiminta keskittyy valiokunnan aktiviteetteihin sekä JYYn kehitysyhteistyöprojekteihin. Kaikille kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille avoin valiokunta tiedottaa jäsenistölle kehitysyhteistyöstä ja JYYn Intia-projekteista. Vuonna 2009 JYY tuki
Intiassa Bharatpurin maaseutualueella toteutettavaa malliekokylien kehittämishanketta
sekä avusti HYYn Sambiassa tapahtuvaa projektia. Vuonna 2009 JYYlle suunniteltiin
myös uutta projektia Bal Rashmi Society -järjestön kanssa. Projektin on tarkoitus alkaa
virallisesti vuonna 2010.
Vuonna 2009 valiokunta oli aktiivisesti mukana Reilu Yliopisto -kampanjassa. Valiokunta
toimi pääasiassa englannin kielellä ja aktiiveina on ollut sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita.

Toiminta
Aktiivisina vastuuhenkilöinä kehitysyhteistyösektorilla vuonna 2009 toimivat kansainvälisten asioiden sihteeri Jenni Hirvonen, hallituksen kehitysyhteistyövastaava Touko
Aalto sekä valiokunnan puheenjohtajat Heli Pikkarainen (kevätlukukausi 2009) ja Anna
Pousi (syyslukukausi 2009). Intia-hankekoordinaattoreina suurimman osan vuodesta
toimivat Saara Perälä (Malliekokylä-hanke) ja Heli Pikkarainen (Bal Rashmi Society hanke).
Sektorin perustoimintaan vuonna 2009 kuului muun muassa Kehitysyhteistyöprojektien
hallinnointi ja niistä tiedottaminen (katso erillinen kappale) sekä Reilu yliopisto -kampanja, jonka tarkoitus on saada Reilun kaupan tuotteita kampuksen kahviloihin. Valiokunta
osallistui myös Reiluun Maaotteluun 21.10.2008 maistattamalla opiskelijoille Reilun
kaupan kahvia ja teetä kampuksen ”katukahvilassa.” Osallistujia tapahtumaan saapui n.
200, joten se oli menestyksekäs.
Uusille opiskelijoille jaettiin kehitysyhteistyöesitettä vapaaehtoismaksuista hyväksymiskirjeiden mukana. Esitteen suunnitteli vuonna 2007 Janic Leino ja esite toteutettiin
Ulkoasiainministeriön tiedotustuella vuonna 2008. Valiokunta esitteli myös toimintaansa
JYYn järjestömessuilla alkusyksyllä.
Touko Aalto järjesti syksyn aikana kehykoulutuksen kehitysyhteistyön taustoista. Jane
Porter järjesti JYU Talks -tapahtuman, joka osallisti joka tiedekunnan opiskelijoita keskustelemaan ja pohtimaan laajempia kysymyksiä siitä, kuinka he voivat käyttää omia
taitojaan hyväksi parantaakseen maailmaa. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Global
Venture Labin ja ympäristövaliokunnan kanssa. Kehyvaliokunnassa järjestettiin myös
Bollywood-leffailta ja pikkujoulut. Valiokunta teki myös kansion, jossa kunkin toimijan
vastuualueet kirjattiin ylös.
JYYllä oli omat edustajansa SYL:n hallituksen kehitysyhteistyökysymysten neuvonantajina KENKKU:ssa. Vuonna 2008-200 jäseninä JYYltä olivat Saara Perälä sekä Annica
Moore ja lukuvuonna 2009-2010 Anni Wallenius sekä Johanna Harjunpää.
Sektorilla suunniteltiin yhteistä kehitysyhteistyöviikkojen kehittämishanketta JYYn,
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TYYn, HYYn sekä TAMYn välillä. Valitettavasti hanke ei toteutunut, joten vuoden 2010
kehyviikko joudutaan järjestämään toiminnan määrärahoilla eikä UM:n tuella.
Tärkeimpiä yhteistyötahoja vuoden aikana olivat muiden ylioppilaskunnan valiokuntien
ja jo edellä mainittujen tahojen lisäksi Kehitysyhteistyön palvelukeskus (KEPA), Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöosasto KEO-33, African Association
of Central Finland (AACF), UNIFEM, Jyväskylän YK-yhdistys sekä Reilunkaupan edistämisyhdistys (REPU).

Kehitysyhteistyöhankkeet
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä on kerätty vapaaehtoisia lahjoituksia ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeille. JYYn jäsenet lahjoittivat vuonna 2009 Intia-projektille noin 1000€ ja Sambia-projektille n. 600 €.

Bal Rashmi Society -hanke
Valiokunta jatkoi vuonna 2009 uuden Bal Rasmi Society -hankkeen suunnittelua. Uuden
hankkeen koordinaattori Heli Pikkarainen suunnitteli 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 Heli Pikkaraisen lisäksi
Saara Perälä. Matkalaiset lähtevät Intiaan vuoden 2010 alussa. Matkarahoitus saatiin
Ulkoasiainministeriöltä. Hankkeen rahoituspäätös saapui joulukuussa 2009 ja JYYlle
myönnettiin 33150 e (eli koko summa, jota haettiin) hanketta varten. Omarahoitusosuus tuosta kokonaissummasta on noin 5700 e, josta osa katetaan vapaaehtoistyönä.
Hanketta on esitelty hallitukselle tasaisin väliajoin. JYYn ja Bal Rashmi Societyn välille
tehtiin yhteistyösopimus, jota vielä muokataan ja hyväksytään vuoden 2010 alussa. .

Malliekokylähanke
Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto myönsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea JYYn Intia-hankkeelle myös vuodeksi 2009. Kuluneena vuonna Intiassa,
Bharatpurin maaseutualueen pyrittiin vahvistamaan olemassa olevia teknisiä ja sosiaalisia rakenteita, lisäämään kyläisten vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta ekokylistä ja
niiden kehittämisestä. Painopisteenä oli ihmiskeskeinen kehitys.
Hankkeen loppumetreillä tavoitteena oli lisätä vapaaehtoisten ymmärrystä ongelmista ja
niiden ratkaisumahdollisuuksista. Erityisesti naisten tietoja ja taitoja haluttiin kartuttaa ja
vaikuttamismahdollisuuksia lisätä. Samanaikaisesti tuettiin vapaaehtoisia, jotta he osaisivat levittää oppimiaan asioita myös muihin kyliin.

Sambia
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan toteuttaman Sambia-hankkeen tarkoituksena on
tukea Itä-Sambian maaseudulla asuvien naisten asemaa sekä kohottaa heidän ja heidän
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perheidensä elintasoa. JYYn Sambia-hankkeen tukeminen oli menneen vuoden aikana
rahoituksellista - vapaaehtoisista kehitysyhteistyömaksuista kertyneitä tuloja. Hankkeen
tukeminen loppui vuoden 2009 lopussa.

Kehy-viikko
Kehitysyhteistyön teemaviikko järjestettiin maaliskuussa 2009. Kehy-viikkoa varten
saatiin 2500 € tiedotustukea Ulkoasiainministeriöltä. Viikon järjestelyihin perustettiin erillinen työryhmä, jonka työskentelystä vastasi valiokunnan valitsemana Tuomas Lallukka.
Viikolla toteutettiin luentoja ja koulutuksia yhteistyössä eri järjestöjen kanssa (mm. Kepa).
Lisäksi ohjelmaan kuului kursseja sekä kaksi suurempaa iltatapahtumaa: International
Bazaar ja viikon päättäjäisbileet yhteistyössä Hulinaklubin kanssa. Myös Intia-ilta, Intialounas sekä Reilun kaupan teen, kahvin ja suklaan maistatukset järjestettiin kehy-viikon
yhteydessä Ilokivessä. Jylkkärissä julkaistiin erillinen kehy-liite.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
Tammikuu
•
•
•

valiokunnan kokous
Intia-projektien esittely uudelle hallitukselle
JYU Talks

Helmikuu
•
•
•

valiokunnan kokous
Reilu yliopisto -kampanjointia
seurantamatka Intiaan

Maaliskuu
•
•
•

valiokunnan kokous
kehyviikko
Reilu yliopisto -kampanjointia

Huhtikuu
•
•
•
•
•

valiokunnan kokous
SYL:n kehytapaaminen 17.4
KENKKU:n jäsenten valinta vuosille 2009-2010
uuden pj:n haku
raportointi Ulkoministeriölle kehyviikosta 2008 sekä kehyesitteestä 2008

Elokuu
•
•

Ulkoministeriön kehityskasvatus
viestintätuen hakeminen kehy-esitettä varten

Syyskuu
•
•

valiokunnan kokous
järjestömessut

Lokakuu
•
•
•
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valiokunnan kokous
SYL:n kehy-tapaaminen 2.10
Reilu maaottelu

Marraskuu
•
•
•
•

Valiokunnan kokous
pikkujoulut
kehykoulutus
Bollywood-elokuvailta

Joulukuu
•
•

SYL:n kehy-tapaaminen 4.12
Sonaatin palautetapaaminen Reiluista tuotteista

Lausunnot ja kannanotot
Lokakuu
•

Kannanotto valtion kehitysyhteistyörahojen leikkaamisesta

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Reilu yliopisto -kampanjan vetäjänä toimi Piia-Maria Vidgren. Kehy-viikon koordinaattori
oli Tuomas Lallukka. Intia-koordinaattoreina toimivat Saara Perälä ja Heli Pikkarainen.
Intia-hankkeen seurantamatkalaiset olivat Saara Perälä ja Heli Pikkarainen. Kokouksissa kävivät lisäksi Katja Bågman, Tuomas Lallukka, Nelli Niemistö, Jane Porter, Venla
Pesonen, Maria Lehtikunnas, Li Ying Chan, Joo Eun Lee, Katariina Vihersalo, Ahmed
Al-Ebrashy, Johanna Harjunpää, Marja Honkonen, Mirjam Reponen, Manuel Teixeira,
Peng Fei, Dashi Xu, Juanita Rojas, Claudine Ambe, Tytti Honkanen, Iida Nordling, Sarianna Hirvonen, Laura Mansikkamäki, Asko Soukka, Laura Armborst, Jarno Parttimaa,
Minna Syrjä ja Petri Toivola.
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KORTEPOHJAN VAPAA-AIKATOIMInta
Kortepohjan ylioppilaskylän vapaa-aikatoimikunnan tehtävänä on Kortepohjan ylioppilaskylässä tapahtuvan harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Vapaa-aikatoimikuntaan kuuluvat kaikki kylän yli 16-vuotiaat vakinaiset asukkaat.
Toiminnan painopisteet ovat vuonna 2009 olleet säännöllisessä kerhotoiminnassa ja
opiskelijayleisöä kiinnostavissa laajemmissa musiikkitapahtumissa.

Toiminta
Kortepohjan vapaa-aikatoimikunnan puheenjohtajana toimi Heli Hämäläinen. Vapaaaikatoiminnan työntekijänä toimi muiden tehtävien ohessa kyläsihteeri Mari Lähteenmäki. Ylioppilaskunnan hallituksen kylävastaavana toimi Ville Qvist.
Kyläsihteerin työtehtäviin kuuluivat vapaa-aikatoimikunnan sihteerinä ja taloudenhoitajana toimiminen, vapaa-aikatoimikunnan vuokravälineistä ja –tiloista vastaaminen ja
avustusten hakeminen vapaa-ajantoimintaan. Lisäksi kyläsihteeri toimitti Kylähullu-lehteä, ylläpiti sähköpostilistoja, järjesti ylioppilaskylän bändivuorotoimintaa, tiedotti vapaa-ajantoiminnasta ja jakeli Jyytiset ja muuut ylioppilaskunnan tiedotteet ylioppilaskylän taloihin.
Kyläsihteeri huolehti myös vapaa-aikatoimikunnan yhteydenpidosta ylioppilaskylän asukasneuvostoon, muihin sektoreihin, ylioppilaskylän työntekijöihin sekä ylioppilaskunnan
ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin. Samoin kyläsihteeri huolehti Survival Kit -toiminnan
organisoinnista, toteutuksesta ja tiedotuksesta. Kesäisin kyläsihteerin tehtävät koostuvat yliopiston kesäkoulun majoitus- ja Survival Kit -palvelujen järjestämisestä.
KVATin vuokrattavia tiloja olivat Lillukka, D-talon biljardihuone, S-talon verstas, E-talon
studio sekä N-talon pianohuone. Kaikkien tilojen avaimet olivat saatavilla Cafe Alfasta
lukuunottamatta E-talon studion avainta, joka oli saatavilla kyläsihteeriltä. Kesällä Lillukka oli poissa vuokrakäytöstä. Tilojen lisäksi kyläsihteeri vuokrasi erilaisia kodinkoneita.
Vapaa-ajan välineitä oli lainattavissa eri vastuuhenkilöiltä ja Cafe Alfasta oli koko vuoden
saatavilla KVATin siivousvälineitä.

Säännöllinen kerhotoiminta
KVAT järjestää monipuolista kerhotoimintaa. Viikottain kokoontuvat kerhot olivat kirjoittajapiiri Kortescriberum, KorteForte-kuoro, kuvataidekerho, käsityökerho ja teatterikerho. Viikoittain pelattiin myös lautapelejä ja roolipelejä peli-illoissa. Joka toinen viikko
kokoontuivat pöytälätkäkerho Korteliiga ja Suomi-kerho. Kerhotoimintaa on siten riittänyt
lähes viikon jokaiselle päivälle viikonloppuja lukuun ottamatta.
Kesäkuusta 2009 lähtien kirjoittajapiiri Kortescriberumin toimintaan on voinut osallistua
myös virtuaalisesti kirjoittajapiirin etätyötiimitoiminnan kautta. Näin piirin toimintaan on
päässyt osallistumaan sellaisiakin kirjoittajia, jotka eivät työn tai opiskelun vuoksi pääse
kerhon säännöllisiin keskiviikkoistuntoihin. Etätoiminta myös tehostaa kirjoittajapiirin
jäsenten työskentelyä mahdollistamalla säännöllisen ja sitoutuneen palautteensaannin.
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Edellä mainittujen kerhojen ohella KVAT järjesti erilaisia kursseja. Lisäksi toukokuussa
2009 perustettu Kortepohjan Puutarhakerho toimi Jyväskylän kaupungilta vuokratuilla
viljelypalstoilla Viitaniemi-Kortesuon pellon itäpäässä. Kerho ei kokoontunut säännöllisesti minään tiettynä viikonpäivänä, vaan kerholaiset saivat käydä palstoillaan heille
parhaiten sopivina ajankohtina. Jatkossa palstat pyritään vuokraamaan pellon länsipäästä, jossa tiettävästi maanlaatu on parempaa.
Lillukan bändivuorot jaettiin tammikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Vuorot olivat hyvin suosittuja läpi vuoden. Lokakuussa järjestetyn bändivuorovastaavien kokoontumisen
jälkeen otettiin käyttöön sähköinen varauskalenteri, johon jokainen bändivuoron käyttäjä
merkitsee käyttämänsä vuoron viikoittain. Kalenterista voi tarkistaa, mikäli joku jättää
vuoronsa käyttämättä.

Rentukka Rock 2009
Rentukka Rock järjestettiin toista kertaa 13.2.2009. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi
Janne Koskenniemi apunaan Tero Uuttana. Tiedotuksesta ja medianäkyvyydestä vastasi Heli Hämäläinen. Pääesiintyjänä oli Jarkko Martikainen ja muina esiintyjinä Unzyme,
Ainakaunis, Mama I’m Sorry, Nancy ja Laivue. Tapahtuma myytiin loppuun ennätyksellisen nopeasti. Tällä kertaa järjestettiin myös ennakkotapahtuma Rentukka Rock WarmUp viikkoa ennen varsinaista tapahtumaa. Warm-Up -illassa esiintyivät Illusionistiset
luopiot, Blue Lizards ja Gaspard Oil.

Runon ja viinin ilta 2009
Perinteinen Runon ja viinin ilta järjestettiin 22.4.2009 ravintola Rentukassa. Tapahtuman
pääjärjestäjinä toimivat Ville Qvist ja Heli Hämäläinen. Pääesiintyjäksi saatiin Vilja-Tuulia Huotarinen ja muiksi esiintyjiksi Duo Kimmoke, Ismo Puhakka, Lyhde ja Kortefortekuoro. Tapahtumassa nähtiin lisäksi suosittu Open Mic -osio ja juontaja Jussi Karhunen.
Tapahtuman osallistujamäärä jäi 134:ään, mikä sai järjestäjät pohtimaan tapahtumaformaatin mielekkyyttä. Hyviä lavarunoilijoita, joiden palkkiotoiveet eivät kohoaisi kohtuuttomiksi, voi olla vaikeaa löytää.

Rentukka Folk 2009
Rentukka Rockin vastapainoksi päätettiin järjestää tänä syksynä ensimmäistä kertaa
kansanmusiikkitapahtuma. Heli Hämäläinen toimi tapahtuman pääjärjestäjänä ja tiedottajana. Pääesiintyjäksi saatiin maailmallakin ansioitunut Jemina, Selina ja Seppo Sillanpään akustinen trio Band’o. Muina esiintyjinä olivat Inarin Veljet, Alkuperäiskokoonpano ja Luopiot sekä kansantanssiryhmät Isottaret ja Pirtanauharintsikat. Tapahtumaan
osallistui 240 maksanutta katsojaa. Rentukka Folkia pidettiin hyvin onnistuneena ja niin
järjestäjät kuin yleisökin nauttivat tapahtumasta. Rentukka Folkin yhteydessä järjestettiin
myös Warm Up -tapahtuma 9.9. Lämmittelytapahtumassa esiintyivät duot Luopiot sekä
Kasakka ja Käärme. Järjestettiin myös median tiedotustilaisuus 9.9., johon osallistui 3
median edustajaa. Heli Hämäläinen vastasi myös lämmittelytapahtuman sekä median
tiedotustilaisuuden järjestelyistä.
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Koko kylän pikkujoulu
Aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin kyläläisille ilmainen puurojuhla, jonka kävijämääräksi arvioitiin noin 250-300 henkeä. Puurotarjoilun lisäksi tapahtumassa esiintyi
Joulupukki, jota esitti Jarno Miettinen, improvisaatioduo Perun Perunat, Korteforte-kuoro
sekä musiikkiyhtye The Detectives. Tapahtumassa jaettiin nimettömiä joulukortteja,
KVAT:n puheenjohtaja piti satiirisen monologipuheenvuoron syksyn edustajistovaalien
teemoista ja The Detectivesin mukanaan tuoma äänimies-DJ soitti joulumusiikkia. Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan menestys.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
12.1.
KVAT:n kokous 1/2009
17.-18.1. AdAstran ja KVAT:n Improvisaatiokurssi
18.1.
Hengailuilta
27.-29.1. Metsästyskurssi
2.2.
KVAT:n kokous 2/2009
6.2.
Rentukka Rock Warm-up
8.2.
Hengailuilta
11.2.
Kylähullun 1/2009 toimituskunnan kokous
13.2.
Rentukka Rock 2009
16.2.
Yhdistystoiminnan koulutusilta
3.3.
KVAT:n kokous 3/2009
12.3.
KVAT:n ja Jopa Ry:n Kokkailukurssi
15.3.
Hengailuilta
16.3.
Kattilanpesutalkoot
18.3.
Atk-apujen saunailta
19.3.
Rentukka Rockin kiitossauna
23.-24.3. H-kirjainten piirtelytalkoot
25.3.
Kylähullu 1/2009 ilmestyy, toimituskunnan loppukokoontuminen
28.-29.3. Jopa Ry:n ja KVAT:n Hierontakurssi
1.4.
KVAT:n kokous 4/2009, yhteiskokous Sopovaliokunnan kanssa
6.4.
Polkupyöränmerkintätalkoot
15.-29.4. Kuviskerhon kevätnäyttely
16.4.
SunKVAT-kerhotapahtuma Lillukassa
22.4.
Runon ja viinin ilta 2009
23.4.
Kyläsihteerin ja hallituksen kylävastaavan vierailu Otaniemen teekkarikylään
24.4.
Bänditilan siivoustalkoot
6.5.
Suurtalkoot
7.5.
KVAT:n kokous 5/2009 (”grillikauden avaus”)
12., 14. ja 16.5. Euroviisujen kisakatsomo Rentukassa
23.5.
Perheellisten opiskelijoiden virallinen leikkikenttäkauden avaus
25.7.
Koko perheen grilli-ilta
25.8.
KVAT:in kokous 6/2009 (”grillikauden päätös”)
29.8., 1.9.Avaintenjakotalkoot
2.9.
Koko kylän fuksiaiset
3.9.
Osallistuminen JYYn Järjestömessuille
7.9.
KVAT-ilta -kyläkierros
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9.9.
Rentukka Folk Warm-up -tapahtuma
13.9.
Hengailuilta
17.9.
KVAT:in kokous 7/2009
21.9.
Sieniretki
22.9.
Käytävätalkoot
23.9.
Otaniemen teekkarikylän kyläsihteerin Lotta Funckin vierailu ylioppilaskylässä
24.9.
Fuksiaisten palaute- ja kiitossaunailta
29.8.
Polkupyöränmerkintätalkoot
7.10.
Bändivuorovastaavien kokoontuminen
12.10. KVAT:in kokous 8/2009
16.10. Rentukka Folk
19.10. Kylähullun 2/2009 toimituskunnan kokous
11.11. KVAT:in Jylkkäri-tietovisavuoro Rentukassa
12.-19.11. SPR:n Ensiapukurssi I
18.11. Ympäristövaliokunnan ja KVAT:in paperinvalmistuskurssi
18.11. KVAT:in kokous 9/2009
22.11. Hyvinvointiviikon hengailuilta
1.12.
Koko kylän pikkujoulut eli KVAT:in Joulujuhla Rentukassa
2.12.
Kylähullun 2/2009 toimituskunnan loppukokoontuminen Rentukassa
3.12.
Kylähullu 2/2009 ilmestyy

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Kerhojen ohjaajat tai vastuuhenkilöt:

Puutarhakerho: Panu Mäkinen
Roolipelaajat: Antti Pennanen (Sami Sorvo)
Pöytäjääkiekko: Marko Lehtonen
Lautapelaajat: Antti Yli-Tainio
Teatterikerho: Sauli Yksjärvi
Kirjoittajapiiri: Tuomo Ala-Kojola, Mari Lähteenmäki
Kuvataidekerho: Pirita Padatsu (kevät), Tuomas Laulainen (syksy)
Suomi-Kerho: Mari Kröger ja Vilja Raatikainen (kevät), Sanna Rauhamäki ja Minna
Harju (syksy)
Käsityökerho: Henna Puhakka (kevät), Maria Enqvist (syksy)
Korteforte-kuoro: Marjukka Manner, Konsta Kalenius, Taru Koljonen
Sähköinen Google-bändivuorokalenteri: Pekka Saastamoinen

Tapahtumat ja talkoot:

Rentukka Rock: Janne Koskenniemi, Tero Uuttana, Heli Hämäläinen
Runon ja Viinin ilta: Heli Hämäläinen, Ville Qvist
Euroviisujen kisakatsomo: Panu Mäkinen
Fuksiaiset: Ville Qvist
Rentukka Folk: Heli Hämäläinen
Koko kylän pikkujoulu: Heli Hämäläinen
Hengailuillat: Veera Koso, Heli Hämäläinen, Asko Soukka, Timo Ahonen, Tiia-Silvia
Tarvainen, Petri Toivola, Mari Lähteenmäki
Talkoot: Janne Koskeniemi, Ville Qvist, Timo Ahonen, Heli Hämäläinen
Perheellisten opiskelijain tapahtumat: Milla Kokko-Redding
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Kierukka ja Sopukka: Panu Mäkinen.
Vapaaehtoiset atk-avut: Timo Ahonen, Tuomo Sipola, Asko Soukka ja Petri Toivola

Kurssit:

Metsästyskurssi: Timo Ahonen
Yhdistystoiminnan koulutus: Ville Qvist
Kokkailukurssi: Kaisa Haverinen, Tuukka Hastrup, Ville Arvio
Hierontakurssi: Ville Arvio
Sieniretki: Anna Takala

Kylähullu-lehden avustajat:

Timo Ahonen, Tuomo Ala-Kojola, Heini Haapaniemi, Kaisa Haverinen (kansi 1 / 2009),
Heli Hämäläinen, Anni Lähteenmäki (kansi 2 / 2009), Panu Mäkinen, Sanna Piippo, Ville
Qvist, Laura Rimkutė, Asko Soukka (taitto), Julia Toivanen, Katri Tuomi, Antti Väisänen,
Wiktor Zaremba.
KVAT:n kokouksia järjestettiin vuoden aikana yhdeksän. Vuosikokous pidettiin 12.1. ja
muut kokoukset 2.2., 3.3., 1.4., 7.5., 25.8., 17.9., 12.10. ja 18.11. KVAT:in kokouksiin osallistuivat Timo Ahonen, Fino Ajo, Tuomo Ala-Kojola, Ville Arvio, Irina Gomzina, Anniina
Hartikainen, Tuukka Hastrup, Kaisa Haverinen, Hannu Heikkilä, Heidi Hummastenniemi,
Essi Häkkinen, Heli Hämäläinen (pj.), Joni Jantunen, Marko Kainulainen, Jarkko Kekki,
Khadija, Sakari Kohvakka, Susanna Koistinen, Pia Korhonen, Janne Koskenniemi, Kati
Kukkonen, Suvi Lahtinen, Chan Li-Ying, Chen Liu-Ju, Mari Lähteenmäki (siht.), Panu
Mäkinen, Kimmo Nieminen, Heikki Pitkänen, Ville Qvist, Inkeri Rapio, Khanam Shilpi
Manjuma, Asko Soukka, Juho Strömmer, Juho Suortti, Ari Takalo, Tiia-Silvia Tarvainen,
Sampo Taskinen, Hennamari Toiviainen, Petri Toivola, Andrii Torgovkin, Jukka Torikka,
Tero Uuttana, Michaël Vanamo, Piia-Maria Vidgren, Heli Viinikainen ja Marko Yrjänä.
Kokous 4 / 2009 (1.4.) pidettiin yhdessä sosiaalivaliokunnan kanssa.

Erityistä
Kokonaan uusina tapahtumina vuonna 2009 toteutettiin seuraavat: Rentukka Folk sekä
Rentukka Rockin ja Folkin lämmittelytapahtumat (katso erilliset kappaleet). Uudeksi yhteistyökumppaniksi tuli Ad Astra -teatteri (yhteistyössä järjestetty tammikuun Improvisaatiokurssi) ja uusina kerhoina aloitettiin Suomi-kerho ja Puutarhakerho. Vanhaa perinnettä
elvytettiin järjestämällä KVAT-ilta eli uusille opiskelijoille järjestetty kyläkierros ja infoilta,
jossa opiskelijat saivat vastauksia kysymyksiinsä asumisesta kylässä ja informaatiota
KVATin toiminnasta.
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korkeakoulupolitiikka
Korkeakoulupoliittinen sektori valvoo ylioppilaskunnan jäsenistön etuja ja oikeuksia
tavoitteenaan edistää parempia opiskelumahdollisuuksia. Opinto- ja tiedevaliokunnan
kautta opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista koulutuspoliittisista
aiheista ja osallistua opiskelijoiden edunvalvontaan.
Vuosi 2009 oli korkeakoulupoliittisen sektorin osalta erityisen kiireinen yliopiston sopeuttaessa toimintaansa 1.1.2010 voimaan astuvan uuden yliopistolain tuomiin muutoksiin.
Yliopiston toimintaa ohjaavien säädösten uudistaminen vaati sektorilta aktiivista vaikuttamistyötä esimerkiksi lausuntojen laatimisen ja lobbaamisen muodossa.

Toiminta
JYYn hallituksessa korkeakoulupoliittisista asioista vuonna 2009 vastasivat Johanna Pietiläinen ja Heidi Hummastenniemi. Korkeakoulupoliittisena sihteerinä toimivat Mikael
Viitala (26.2. asti) ja Sami Tuori (20.2. alkaen). Opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtajana toimivat Joachim Kratochvil ja (12/2009 alkaen) Heidi Hummastenniemi.
Opiskelijoiden edunvalvonta on korkeakoulupoliittisen sektorin keskeinen tehtävä, jota
toteutetaan yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton
kanssa. Osana edunvalvontatehtävää sektori tarjoaa ylioppilaskunnan jäsenistölle tukija neuvontapalveluja opintoihin liittyvissä asioissa kuten opiskelijan oikeusturvakysymyksissä. Tarvittaessa sektorin toimijat puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja ottavat yhteyttä
yliopiston opetus- ja hallintohenkilökuntaan.
Korkeakoulupoliittinen sektori vastaa osaltaan JYYn kannanmuodostuksesta valmistelemalla hallitukselle lausuntoja, kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia. Lisäksi sektorin
toimijat edustavat opiskelijoita useissa toimielimissä ja kokouksissa.

Valiokuntatoiminta
Opinto- ja tiedevaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana yhdeksän kertaa. Kokousten
kävijämäärä pysyi kohtuullisen hyvällä tasolla. Valiokunnan kokouksiin osallistui sihteerit
ja hallituksen jäsenet mukaan luettuina yhteensä 56 eri henkilöä. Valiokunta teki syksyllä
yhdessä kulttuuri- ja sosiaalivaliokuntien kanssa excursion Helsinkiin, jossa tutustuttiin
muun muassa Seta ry:n toimintaan ja kaupungin teatteritarjontaan

Yliopistouudistus
Yliopisto sopeutti vuoden 2009 aikana toimintaansa 1.1.2010 voimaan astuvan uuden
yliopistolain mukaiseksi uudistamalla sisäisen ohjeistuksensa. Korkeakoulupoliittinen
sektori vaikutti uudistusprosessiin monin tavoin. Vuoden aikana muun muassa tuettiin
hallintouudistuksessa mukana olleiden opiskelijoiden työtä, lobattiin ylioppilaskunnan
näkemyksiä dekaaneille ja kerättiin allekirjoituksia rehtorille luovutettuun vetoomukseen
tasa-arvoisen yliopistohallinnon puolesta. Sääntöuudistuksista annettiin yhteensä neljä
eri lausuntoa, joista yksi yliopiston henkilöstöjärjestöjen kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön
tuloksena.
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Hallinnon opiskelijaedustajat
Yliopistolain uudistuksen myötä yliopiston 1.8.2008 alkanut hallintokausi päättyi kesken.
Syksyn 2009 aikana valittiin uudet hallinnon opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen,
yliopistokollegioon, tiedekuntaneuvostoihin, kolmeen jatkavaan laitosneuvostoon ja
erillislaitosten johtokuntiin 1.1.2010 alkavalle kaksivuotiselle toimikaudelle. Korkeakoulupoliittinen sektori koordinoi hallinnon opiskelijaedustajien hakua sekä valmisteli valinnat hallitukselle ja edustajistolle. Keväällä järjestettiin yhdessä kansainvälisen sektorin
kanssa kuluneen hallintokauden viimeinen hallinnon opiskelijaedustajien koulutus.

Tutorkoulutus
Ylioppilaskunta järjesti yliopiston kanssa solmittuun sopimukseen perustuen tutorkoulutuksen nykymuotoisena jo kahdeksantena vuotena peräkkäin. Vetovastuu tutorkoulutuksesta ylioppilaskunnan sisällä on korkeakoulupoliittisella sektorilla. Pääasiallisina tutorkoulutuksen osioina järjestettiin keväällä viikonlopun mittainen tutorleiri ja loppukesästä
juuri ennen uusien opiskelijoiden saapumista koulutuspäivä. Lisäksi syyslukukaudella
järjestettiin välitapaaminen ja palautetilaisuus. Kouluttajina toimi ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja sihteeristöä sekä leirillä oppilaitospappi ja ylioppilasteatterin draamakoulutusryhmä. Muutoin tutoreiden työtä tuettiin koko koulutusjakson ajan neuvontapalveluilla ja tiiviillä viestinnällä. Syksyn aikana tutorkoulutuksesta kerättiin palautetta
verkkokyselyllä.

Valitusviikot
Opinto- ja tiedevaliokunta toteutti keväällä jo kolmantena vuotena peräkkäin Valitusviikot-tapahtuman, jossa opiskelijoilta kerättiin palautetta yliopisto-opiskeluun ja -oloihin
liittyvistä epäkohdista. Valituksia kerättiin JYYn verkkosivuilla olleella lomakkeella ja
kampusta kiertäneillä valituspisteillä yhteensä lähes 300 kappaletta. Useat valitukset
käsittelivät opiskelijaelämän haasteita ja omaa yliopistoamme. Uutena käytäntönä
vuonna 2009 useille palautetta saaneille tahoille, kuten YTHS:lle, yliopiston tietohallintokeskukselle ja tilapalveluille, lähetettiin kyseistä palvelua käsitelleistä valituksista
tehdyt koosteet. Lisäksi valituksista laadittiin yleinen tiedote ja kooste.

Maksuttoman koulutuksen päivä
Syyskauden lopulla järjestettiin maksuttoman koulutuksen päivä, jota tällä kertaa vietettiin yliopiston kirjastolla järjestetyssä paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat
edustajat yliopiston koulutuspalveluilta, ylioppilaskunnalta ja Jyväskylän kaupungilta
sekä kansainvälistä taustaa omaavat tutkija ja opiskelija. Teemapäivän tavoitteena on
levittää tietoisuutta maksuttoman koulutuksen eduista.
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Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
21.1.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 1/2009
5.2.
Tutortoiminnan infotilaisuus
18.2.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 2/2009
17.3.
Yliopiston vuosijuhla, Henna Mikkosen Hyvä opettaja 2009 –palkitseminen
18.3.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 3/2009
19.-20.3. SYL:n kopotapaaminen 1/2009
30.3.-8.4. Valitusviikot 2009
21.4.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 4/2009
11.5.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 5/2009 ja valiokuntien saunailta
12.5.
Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus
14.5.
SYL:n kopotapaaminen 3/2009
16.-17.5. Tutorleiri
29.8.
Tutoreiden syksyn koulutuspäivä
14.-15.9. SYL:n kopotapaaminen 4/2009
17.9.
Tutorkoulutuksen välitapaaminen
22.9.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 6/2009
14.10. Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 7/2009
19.-20.10. SYL:n kopotapaaminen 5/2009
30.10. Valiokuntien excursio Helsinkiin
17.11. Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 8/2009
19.-21.11. SYL:n liittokokous
30.11. Maksuttoman koulutuksen päivä
1.12.
Tutorkoulutuksen palautetilaisuus
8.12.
Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 9/2009 ja valiokuntien pikkujoulut

Kannanotot ja lausunnot
19.2.
6.5.
8.5.
3.7.
17.11.
2.12.
6.12.

Kannanotto (yhdessä viiden muun ylioppilaskunnan kanssa): ”Yliopiston lopullisen vallan säilyttävä yliopistolaisilla”
Jyväskylän yliopiston henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan yhteinen 		
lausunto johtosääntöluonnoksesta
Lausunto yliopistouudistusta valmistelleiden työryhmien loppuraporteista
Lausunto Jyväskylän yliopiston johtosääntöluonnokseen
Kannanotto (valmisteltu yhdessä sosiaalisektorin kanssa): ”Opiskelijalle 		
oikeus lepopäivään!”
Kannanotto ”Yliopisto ei ole koulu – täydellistä läsnäoloa ei voi vaatia”
Lausunto yliopiston tutkintosääntöluonnoksesta

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Valiokunnan kokouksiin osallistuivat vuoden aikana Joachim Kratochvil (pj.), Mikael
Viitala (siht.), Sami Tuori (siht.), Johanna Pietiläinen (hall.), Heidi Hummastenniemi
(hall.), Soile Koriseva (hall.), Kati Kukkonen (hall.), Hennamari Toiviainen (hall.), Touko
Aalto (hall.), Jussi Onninen, Timo Tarvainen, Heli Viinikainen, Marie Ann Kristin Montano Lopez, Piia-Maria Vidgren, Kaisu Savolainen, Kristiina Tamminen, Nette Männistö,
Emilia Nykänen, Emmi Seppänen, Niina Onttonen, Oskari Rantala, Hannu Heikkilä,
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Heli Honkanen, Timo Tarvainen, Hanna Kauppila, Jukka Ruokanen, Jarkko Monkovitsch,
Susanna Koistinen, Anni Wallenius, Antti Martikainen, Jarno Miettinen, Aku Talikka, Toni
Turpeinen, Juho Suortti, Joonatan Virtanen, Auli Pekkonen, Emilia Nykänen, Michaël
Vanamo, Hilla Kaipainen, Kimmo Nieminen, Maria Rönkä, Sanna Kinnunen, Siiri Latvala, Jarno Miettinen, Paula Kinanen, Teemu Veijola, Minna Översti, Emma Jalkanen, Toni
Pienonen, Anna Ojamies, Mari-Anne Lindroth, Hanna Vartia, Noona Pihlajaniemi, Jarno
Parttimaa, Inkeri Rapio ja Antti Yli-Tainio.

Erityistä
Korkeakoulupoliittinen sihteeri nimettiin helmikuussa toimintansa aloittaneeseen Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen linjaukset -työryhmään, jonka tehtävänä on pohtia
Jyväskylän yliopiston aikuiskoulutuksen tulevaisuutta.
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KULTTUURI
JYYn kulttuuritoiminta tähtää jäseniensä henkisestä kunnosta huolehtimiseen kulttuurielämyksien ja tapahtumien järjestämisen kautta. Toiminnan pääpaino on opiskelijalähtöisen, monipuolisen kulttuurin tuottamisessa etenkin sellaisten tapahtumien osalta,
jotka muuten jäisivät Jyväskylässä paitsioon. Tältä osin JYYn kulttuuritoiminta pyrkii siihen, että jäsentensä tarpeet kulttuurin saralla tulisivat täytetyksi. Lisäksi kulttuuritoiminta paitsi tuo yhteen eri aineiden opiskelijoita yhteisen tekemisen äärellä, myös antaa
parhaimmillaan mahdollisuuden opiskelijoille toteuttaa itseään vaikkapa esiintymällä.
Säännölliseen perustoimintaan kuului vuonna 2009 mm. Kampus Kino, Jyrock-festivaali, Ilokiven monitoimitilan toiminnan hallinnointi ja lounasravintolan näyttelyt ja kulttuurimatkat.

Toiminta
Kulttuurivaliokunta toteuttaa käytännössä JYYn kulttuuritoiminnan yhdessä kulttuurisihteerin kanssa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Aapo Siippainen (6.8.2009 asti) sekä 6.8. lähtien Tero Uuttana.
Kulttuurisihteerinä toimi Juho Kaitajärvi ja hallituksen kulttuurivastaavana Johanna Pietiläinen. Sihteeri, puheenjohtaja ja hallituksen kulttuurivastaava tapasivat säännöllisesti lukukausien aikana ja suunnittelivat valiokunnan ym. kulttuuritoimintaa. Kulttuurivaliokunnan tavoitteena on tarjota JYYn jäsenille ja muille jyväskyläläisille monipuolista
kulttuuria järjestämällä sellaisia tapahtumia, joita Jyväskylässä ei juuri järjestetä.
Valiokunta kokoontui 9 kertaa ja kokouksissa kävi yhteensä 44 kulttuurista kiinnostunutta
opiskelijaa pj:n, kulttuurisihteerin ja kulttuurivastaavan lisäksi. Käytännössä valiokunnan
toiminta painottui Kampus Kinon, kulttuurimatkojen, klubien, kurssien ja kirpputorien
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös uudet toimintaideat kumpuavat valiokuntalaisten
piiristä. Valiokunnan ulkopuoliseksi, kulttuurisihteerin, projektisihteerien ja erityistyöryhmien pääasialliseksi toteutettavaksi jäi Ilokiven monitoimitilan hallinnointi, Jyrock, Amazing Race ja varsinaiset JYYn juhlatapahtumat.

Kampus Kino
Kampus Kinossa esitettiin yhteensä 32 varsinaista pitkää elokuvaa sekä lisäksi lyhytelokuvia Findie-näytöksessä. Esitykset järjestettiin Ilokiven monitoimitilassa tiistaisin klo
19.00 ja liput maksoivat 4 eur opiskelijoilta ja 5 eur muilta. Elokuvasta Luokka järjestettiin
kaksi näytöstä, sillä Keski-Suomen mediataiteen läänintaiteilija Ilkka Kuukka järjesti erityisesityksen opettajaopiskelijoille. Erikoisiltoja olivat keväällä ja syksyllä Night Visions kauhuelokuvaillat, kaksi elokuvaa per kerta, ja syksyllä Rakkautta & Anarkiaa -festivaali,
jolla näytettiin kolme elokuvaa sekä Findie-ilta, jossa esitettiin suomalaisten pienten ja
itsenäisten tuottajien lyhytelokuvia. Kävijämäärät jäivät selvästi edellisvuodesta, joka oli
varsinainen huippuvuosi, mutta silti kävijöitä Kampus Kinon esityksissä oli kevätkaudella
1169 ja syyskaudella 1321. Yhteensä katsojia oli 2490, joista 188 oli vapaalippulaisia
(sis. Kampus Kinon työntekijöiden ja ylioppilaskunnan työntekijöiden käynnit - mukana
myös elokuvafestivaalien osalta laskettu usean näytöksen lipuilla tehtyjä käyntejä). JYYn
sihteereillä ja hallituksen jäsenillä on vapaa pääsy Kinon esityksiin.
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Kevät 13.1.-28.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.1. Bent Hamer: O’Horten (Norja/Saksa/Ranska 2007)
20.1. Hayayo Miyazaki: Tuulen laakson Nausicaä (Japani 1984)
27.1. Jan Troell: Ikuistetut hetket (Ruotsi/Tanska/Norja/Suomi/Saksa 2008)
3.2. Findie-ilta, suomalaisia tee-se-itse-leffoja
10.2. Craig Gillespie: Lars ja se ainoa oikea (USA 2007)
17.2. Martin McDonagh: Kukkoilijat (USA 2008)
24.2. Garth Jennings: Son of Rambow (Ranska/Iso-Britannia/Saksa 2007)
3.3. Emir Kusturica: Maradona (Espanja/Ranska 2008)
10.3. Night Visions, Lee Frost: Black Gestapo (USA 1975) ja Pascal Laugier:
Marttyyrit (Ranska 2008)
17.3. Wes Anderson: Darjeeling Limited (USA 2007)
24.3. Mike Leigh: Happy-go-lucky (Iso-Britannia 2008)
31.3. Tomas Alfredson: Ystävät hämärän jälkeen (Ruotsi 2008)
7.4. Errol Morris: Standard Operating Procedure (USA 2008)
21.4. Uli Edel: Baader Meinhof Komplex (Saksa/Ranska/Tsekki 2007)
28.4. Laurent Cantet: Luokka / Entre les murs (Ranska 2008)

Syksy 8.9.-8.12.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.9. Darren Aronofsky: The Wrestler – painija (USA 2008)
15.9. Gus Van Sant: Milk (USA 2008)
22.9. Ari Folman: Waltz with Bashir (Israel/Saksa/Ranska/USA 2008)
29.9. Rakkautta ja Anarkiaa
6.10. Oskari Pastila: Täynnä Tarmoa (Suomi 2009)
13.10. Matteo Garrone: Gomorra (Italia 2008)
20.10. Amin Matalga: Kapteeni Abu Raed (Jordania 2007)
27.10. Fred Cavayé: Kaiken se kestää (Ranska 2008)
3.11. Night Visions, Jack Sholder: The Hidden (USA 1987) ja Romano Scavolini:
Nightmare a.k.a. Nightmare in a Damaged Brain (USA 1981)
10.11. Steven Soderbergh: Che – Sankari (Ranska/Espanja/USA 2008)
17.11. Steven Soderbergh: Che – Kapinallinen (Ranska/Espanja/USA 2008)
24.11. Lukas Moodysson: Mammutti (Ruotsi/Tanska/Saksa 2009)
1.12. Jens Jonsson: Pingiskingi (Ruotsi 2008)
8.12. Hayayo Miyazaki: Laputa – linna taivaalla (Japani 1986)

Muu elokuvatoiminta Ilokivessä:
•
•

6.-7.11. Vinokino (järj. JKL Seta ry)
19.-22.11. Arktisen Upeeta -elokuvafestivaali

Jyrock
Jyrock 2009 järjestettiin 17.-18.4. Ilokivessä ja sen ohjelmisto jatkoi edellisten vuosien
linjaa ja esitteli monipuolisesti uutta vaihtoehtomusiikkia. Opetusministeriön myöntämän
6000 euron venäläiseen kulttuuriin kohdistetun apurahan turvin buukattiin Jyrockiin kolme venäläisyhtyettä, Dolphin, Messer Chups ja Cheese People. Järjestelyistä päävastuussa oli jälleen projektisihteeri Johannes Lintunen apunaan kulttuurisihteeri. Tapahtumaa oli toteuttamassa lisäksi n. 60 opiskelijasta koottu erillinen työryhmä, josta tosin
suuri osa oli kulttuurivaliokunnasta. Jyrockissa oli maksaneita kävijöitä kahtena päivänä
38

yhteensä 1099, joista perjantaina 528 ja lauantaina 571. Heidän lisäkseen yhtyeiden
jäseniä, median edustajia, vapaalippulaisia ja työntekijöitä oli noin 190 kumpanakin
päivänä. Tapahtuma oli melkein loppuunmyyty. Lipunhinnat: kahden päivän lippu 25
eur, JYYn jäsenet 22 eur, yhden päivän lippu 15 eur. Lauantaina 14.3. järjestettiin ennakkoklubi Lutakossa yhteistyössä Jelmun kanssa. Ennakkoklubilla kävijöitä oli yli 400
(liput 9/10 eur). Jyrockin karonkka pidettiin pe 24.4. Cygnaeus-lukion saunalla.

Jyrock 2009 ohjelmisto
•
•

•

Ennakkoklubi 14.3. Röyhkä ja Rättö ja Lehtisalo, Pintandwefall, Laivue, Ns. dj:t
Perjantai 20.4. Cheese People (RUS), Twiggy Frostbite (SWE), Regina, Aavikko,
Jaakko & Jay, Plain Ride, Posteljoona & Paha Nuutti, Muuan Mies duo, The
Wrecking Queens, Kap Kap, Kim Curly, Äänijännite, Zebra and Snake. Lumiére vj:
t, dj:t Jacedonia & Kahi-lazer, NS.DJ:t, Wille R & Naks
Lauantai 21.4. Dolphin (RUS), Messer Chups (RUS), Valkyrians, Joensuu1685,
Cats on Fire, The Nancy Wha, Dinosauruxia, Kasettidj Monosen kaiku, Anssi8000
& Maria Stereo, Risto (soolo). Lumiére vj:t, dj:t Jacedonia & Kahi-lazer, NS.DJ:t,
Wille R & Naks

JYY75-viikko 23.-29.3.
75-vuotista ylioppilaskuntaa juhlistavan vuosijuhlaviikon tapahtumia varten palkattiin
juhlavuosiprojektisihteeri Riikka Korpiluoma, jota avusti kulttuurisihteeri.

Viikon ohjelma:
•
•
•
•
•

Maanantai (23.3.): JYY75 -valokuvanäyttelyn avajaiset Ilokivessä, Perinneilta
(etiketti- ja tapakoulutus, lauluilta)
Tiistai (24.3.): Bruno Maximus: Sillijuhlat -tilaustaideteoksen paljastus Ilokivessä,
Kakkukahvit eri kampuksilla, Kampuskino-elokuva JYYläisille 2 €, Ilmainen paritanssikurssi
Keskiviikko (25.3.): Tuunaa haalarisi –ainejärjestötapahtuma sekä open stage -ilta
Ilokivessä
Torstai (26.3.): Musalounas Ilokivessä
Perjantai (27.3.) JYYn uuden lipun naulaus Historicalla

JYYn vuosijuhlat 28.3.

JYYn vuosijuhlia vietettiin Laajavuoren Hotelli Rantasipissä illallisen merkeissä, ja
JYY75-iltajuhlat järjestettiin Rentukassa 28.3. Juhlaan osallistui 167 vierasta. Tervehdykset vastaanotettiin kaupungin vastaanotolla klo 17.00 ja pääjuhla alkoi Rantasipissä
klo 19.00. Illallisjuhlassa esiintyi JYYn riveistä koottu 4U-kvartetti. Rentukassa ohjelmassa oli Martti Servo & Moods, Janne Laurila sekä stand-up-koomikko Veli-Matti Puumala.
Illallisvieraiden ohella paikalla oli n. 100 muuta kävijää (liput 3/6 €). Silliaamiainen eli
sillis pidettiin sunnuntaina 29.3. Ilokivessä, musiikista vastasi DJ Silli.

Vappu 30.4. ja 1.5.
Minna Canthin patsas lakitettiin Kirkkopuistossa 30.4. klo 18.00. Ohjelmassa oli mm.
Musica-kuoron ja Puhkupillien konsertti, Amazing Race -kisan palkintojen jako, ja JYYn
ja Jamkon hallitusten puheenjohtajien välinen kivi-paperi-sakset-kilpailu. 1.5. JYYn piknik oli Harjulla klo 12-16, ja siellä esiintyivät Puhkupillit ja DJ Silli.
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JYYn pikkujoulut 4.12.
JYYn pikkujouluihin oli ilmainen sisäänpääsy ja tilaisuudessa vieraili n. 100 opiskelijaa.
Ilta alkoi klo 21.00. Teemana oli lavatanssit. Ohjelma: Pekka Parsola Trio ja levymusiikkia soitti Radio Hear dj:t. JYYn glögit tarjoiltiin Ilokiven hallituskabinetissa klo 20-21.30.

Amazing Race Jyväskylä 30.4.
Edellisvuoden tapaan järjestettiin vapunaattona kulttuurivaliokunnan, ainejärjestöjen
(mm. Tosine, Emile, Yhdistyneet kieltenlukijat, Fokus) ja Jamkon yhteistyönä leikkimielinen Amazing Race Jyväskylä -kilpailu. Projektisihteeri Annika Laine 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 ja
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 Kinkkukommuuni & Sonnit. Palkinnoksi voittajat saivat lentoliput
vapaavalintaiseen kohteeseen Euroopassa, toiseksi tullut joukkue risteilylahjakortit ja
kolmanneksi tullut hotellilahjakortit. Tapahtuma onnistui hyvin, vaikkakin hieman tappiollisesti, ja se järjestetään uudestaan vuonna 2010.

Ilokiven monitoimitila
Klubitoiminta oli yhä vireämpää koko vuoden, sillä kaksi klubeja isännöivää baaria Jyväskylän keskustassa (Bar 68 ja Blaze) olivat sulkeutuneet vuoden 2008 lopulla. Klubeja
järjestivät mm. NS.klubi, Jkl Seta ry, Efekti ry, Hear ry, DDR Party Program, Remedy
(entinen Wake-up!), Robert Matheka, Anthony Allen, Mike ’Pape’ Cisse, Alfredo Benitez Arriaga, Musta Aalto, Lamaklubi 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 Seisomapaikkaa säilyi kestosuosikkina ja se järjestettiin lukukausien aikana kuukausittain.
Myös Pekka Vahvasen vetämät Suuret väittelyillat olivat yhä suosittuja. Hulinaklubi, jonka järjestäjissä toimii useita kulttuurivaliokuntalaisia, oli uusi menestyvä klubikonsepti.
Ilokivi toimi yhtenä Yläkaupungin yön 16.5. ja Downtown Stand-upin 4.-5.8. tapahtumapaikoista. Levymessut olivat 1.3. ja 18.10.
Jyväskylän Ylioppilasteatterin (JYT) toiminta oli vireää. Näytelmien ensi-iltoja oli neljä:
Agricola ja kettu (9.3., ohj. Karoliina Kangasniemi), Boxing (6.4., ohj. Eeva Haverinen),
Synnytys (11.8., ohj. Vesa Vatanen) ja Lauri Laatikossa (5.10, ohj. Emmi Vilhunen). JYT:
llä oli lisäksi kurssitoimintaa ja improvisaatioryhmä Ässiä hatusta harjoitteli Ilokivessä.
JYT:n vakioharjoitusvuorot: ma-illat, ti-päivät, ke-iltapäivä, to , pe-aamu, la-aamupäivä ja
su. Jyväskylän Tanssiyhdistyksellä oli vakioharjoitusvuorot keväällä ma ja ke klo 10-12
sekä pe klo 14-16, syksyllä puolestaan ti, ke ja to 14.30-16.
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Klubitoiminta
Kulttuurivaliokunta toteutti la 21.11. Arktisen Upeeta vieraille saunaklubin Opinkivelle
Ohjelmassa saunomista, suomalaista ruokaa, sauna-aiheisia elokuvia ja luomuhoitoja
ym.
Club Valiokunta: Keväällä järjestettiin yksi ja syksyllä kaksi Club Valiokuntaa. JYYn uusien opiskelijoiden bileet järjestettiin jälleen Club Valiokunnan nimen alla.
Club Valiokunta: Lisäelämä 8.5.
Liput 3 eur, kävijöitä 63 kpl. Elektronisen musiikin ja tietokonepelien klubi järjestettiin pe
8.5. Rentukassa. Klubin ohjelma: Dj Indigo (Hki) ja Blades Of Steel –turnaus. Illan aikana
oli mahdollisuus pelata muita nostalgisia vintage-konsolipelejä. Tapahtuma toteutettiin
yhteistyössä klubijärjestäjien kanssa, jotka järjestävät sitä Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Vastuuhenkilönä toimi Aapo Siippainen.
Club Valiokunta Viva Las Fuksit 8.10.
JYYn fuksibileet, liput 4/5 eur, 288 kävijää (ennakko 153, ovimyynti 135). Miss Saana
& The Missionaries. The Detectives, Dj Mikko Mattlar & Rasva-Jarno sekä yläkerrassa
Riku. Erityisohjlemana leikkimieliset vihkimiset, jotka suoritti Elvis-pappi. Hilpeästä tunnelmasta huolimatta epäonnistuivat kävijämäärän osalta (n. puolet odotetusta): syyksi
arveltiin huonoa ajankohtaa, jota alun perin yritettiin vaihtaa parhaaksi mahdolliseksi (ke
16.9.), mutta jota päällekkäisten suurten tapahtumien (ainejärjestöjen fuksiaiset, Kauppakadun Appro) myötä jouduttiin lopulta lykkäämään pitkälle lokakuulle. Edellisvuosien
ajankohta syyskuun toisen viikon torstai lienee paras vaihoehto.
Club Valiokunta presents: Hyvinvointiviikon klubi
Liput 3/4 eur, 65 kävijää, Risto (soolo) ja Long-sam + Club Valiokunta DJ:t. Klubi toteutettiin yhteistyössä sopo-valiokunnan kanssa.

Kulttuurimatkat
Keväällä yritettiin järjestää useita matkoja, mm. Kansallisoopperan Kuinka äkäpussi kesytetään -balettiin ja Vaasan kaupunginteatterin Doors-musikaaliin, mutta ne peruuntuivat vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Syksyn Helsingin matka (mm. Picasso-näyttely Ateneumissa, Teatteri Takomon Itsettömät-näytelmä), joka toteutettiin yhteistyössä sopo- ,
ja kopovaliokuntien kanssa pe 30.10., onnistui hyvin.

Näyttelytoiminta
Ilokiven ruokalan näyttelytoiminnasta vastasi kulttuurisihteeri. Suurin osa näyttelyistä oli
opiskelijoiden tuotantoa.
5.12.-31.1.	68. Ylioppilaat, lehdistö ja vuoden 1968 mediakuvat. Yhteistyössä
		
HYYn kanssa tuotettu valokuvanäyttely.
4.2-28.2.
Satu Laurell öljyvärimaalauksia
2.3.-20.3.
Sara Kärpänen, Vallaton voima, sekatekniikalla toteutettuja töitä van
		
erille sekä hiilipiirroksia
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23.3.-16.4.
4.5.-31.7.
		
10.8.-11.9.
14.9.-9.10.
12.-30.10.
		
2.-27.11.
27.11.-18.12.

JYY75, valokuvanäyttely
Esa Kekäläinen, kalliomaalausaiheisia sekatekniikalla toteutettuja
maalauksia
Vesa Lahti, Photosnacks -valokuvanäyttely
Sanna Arffman, Eräät onnistukset, maalauksia
Pertti Pyhtilä, Jyväskylän Yliopiston Kasvitieteellisen Puutarhan Ys
tävät ry, informaatiota ja valokuvia kampuksen puutarhan kasveista
Niina Pietarinen, Elämän sävyt, valokuvia
Rita Vargas, Still Close, valokuvanäyttely

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
Kulttuurivaliokunnan kokoukset: 22.1., 19.2., 17.3., 7.5., 6.8. (Kampus Kinon syyskausi),
17.9., 22.10., 10.11., 2.12. (Kampus Kinon kevät 2010)
7.2.
Kirpputori
4. -26.3. Ilokiven dj-kurssi (8 osallistujaa, kouluttajat Juho Kaitajärvi ja Lasse Saari)
9.-23.3. Järjestysmieskurssi (Jelmu ry:n kanssa järjestetty kurssi maksoi osallistujille
	40 euroa, JYY tuki kurssia 30 eurolla/henkilö velvoittaen osallistujat toimimaan järjestysmiehinä tapahtumissaan)
25.4.
Kirpputori
7.5.
Saunailta Opinkivessä
22.10. Saunailta Kortepohjan B-talolla
31.10. Kirpputori
5.11.
Tapahtumanjärjestäjäkoulutus (17 ilmoittautunutta, mutta vain noin puolet tulivat paikan päälle. Suurin osa ainejärjestöistä. Kouluttajat kulttuurisihteeri ja
kulttuurivaliokunnan pj.)
2.12.
Perinteinen pikkujoulukierros Jyväskylän pubeihin (Matkalle osallistui n. 30
valiokuntalaista. Kohteina olivat Kuohun baari (Kuohu), Kurrenraitti (Palokka),
Myllykki (Tikkakoski), Ravintola Myöhä (Kuokkala), ja lopulta Anneli ja Free
Time keskustassa.)
16.12. Olut-tasting (24 osallistujaa, Järjestäjä Aapo Siippainen, amerikkalaisten pien
panimoiden maailman johdatteli Hannu Nikulainen Jyväskylän Olutseurasta.)

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Päävastuussa kulttuurisektorin toiminnasta vuonna 2009 olivat Aapo Siippainen (pj.),
Tero Uuttana (pj.), Johanna Pietiläinen (hallituksen kulttuurivastaava) ja Juho Kaitajärvi
(kulttuurisihteeri). Palkattuina suurempia kulttuuritapahtumia tuottivat Johannes Lintunen
(Jyrock-projektisihteeri), Annika Laine (Amazing Race) ja Riikka Korpiluoma (75-juhlavuosiviikon projektisihteeri). Lasse Saari piti yhä huolta Ilokiven monitoimitilan tekniikan
toimivuudesta. Tapahtumajärjestäjä Risto Grönberg puolestaan teki ammattikorkeakoulun harjoittelijana Ilokiven On Stage -mainontaa.
Muissa tärkeissä tehtävissä vuonna 2009 toimivat mm. Ari Häkkinen (markkinointi- ja
tiedotusapu), Maiju Ristkari (Arktisen Upeeta -saunaklubin emäntä, ’Elvis-pappi’ fuksiklubilla), Tiina Kuukasjärvi (kirpputorit ja Lisäelämä), Hanne Joenaho (aktiivisesti
mukana melkein joka tapahtumassa), Ville Keiski (kirpputori) ja Niko Vartiainen (klubin
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järjestämisapu, dj:nä toimiminen). Valiokunnan kirpputoreista vastasivat keväällä Hanne
Joenaho (7.2.), Tiina Kuukasjärvi (7.2.) sekä Aapo (7.2. & 25.4.) ja Paula Siippainen
(25.4.), syksyllä Ville Keiski ja Aku Talikka. He saivat pienen palkkion työstä.
Kulttuurivaliokunnan kokouksissa kävi yhteensä 43 kulttuurista kiinnostunutta opiskelijaa
pJ:n, kulttuurisihteerin ja kulttuurivastaavan lisäksi: Aapo Siippainen (pj.), Tero Uuttana
(pj.), Johanna Pietiläinen (hallituksen kulttuurivastaava), Juho Kaitajärvi (kulttuurisihteeri), Pasi Moilanen, Maiju Ristkari, Outi Mattila, Tiina Kuukasjärvi, Ida Kauppinen, Nelli
Korpi, Hanne Joenaho, Suvi Peltonen, Ville Keiski, Hanna Käyrä, Tuomas Kärki, Johannes “Jussi” Norberg, Eerikki Willman, Päivi Antila, Niko Vartiainen, Johannes Hiltunen,
Niina Nurkkala, Noora Puisto, Anni Heinälä, Karoliina Kerppo, Anniina Hartikainen, Tiia
Väisänen, Hilla Kaipainen, Annika Laine, Riikka Korpiluoma (75-juhlavuosiviikon projektisihteeri), Juho Suortti, Otto Hannikainen, Ari Häkkinen, Johannes Lintunen (Jyrockprojektisihteeri), Matti Lahdenmäki, Kati Kukkonen, Anu Alapartanen, Sari Kämppi, Ella
Valkola, Aki Filander, Laura Ylä-Outinen, Jaakko Peltonen, Tiina Venäläinen, Aku Talikka, Juhamatti Kalima. Vuoden viimeisessä kokouksessa valiokunta valitsi kulttuurivaliokunnan vuoden konkariksi Maiju Ristkarin ja tulokkaaksi Iiris Hosian.

Erityistä
Ertyisinä tapahtumina vuonna 2009 voidaan mainita seuraavat: osallistuminen JAMK:n
järjestämille Projekt’09-mediamessuille Aalto-salissa. Messupöytää pitivät Kampus Kinon nimissä Juho Kaitajärvi ja Ari Häkkinen, mutta mukana oli verkostoitumassa myös
Jyrock-projektisihteeri Johannes LIntunen. Samalla pidettiin pienimuotoinen kysely, jonka palkinnoksi arvottiin vapaalippuja Kampus Kinoon. Kampus Kino -kaudella järjestettiin yhteistyössä Findie ry:n kanssa 3.2. ns. findie-elokuvailta, jossa esitettiin suomalaisten pienten ja itsenäisten toimijoiden tuottamia elokuvia sekä pohjoismaisen elokuvan
festivaalin Arktisen Upeeta vieraille erityinen saunaklubi Opinkivelle. Kulttuurivaliokunta
myös osallistui Jyväkylän ylioppilaslehden järjestämien Rentukan pubivisojen pitämiseen ke 25.11. Kulttuurivaliokunnan toiminnan ohella toteutettiin kulttuurisihteerin, vuosijuhlaprojektisihteerin ja hallituksen yhteistyönä JYYn 75-vuotissyntymäpäiviä juhlistava
juhlaviikko 23.-29.3. Lisäksi Ilokiven monitoimitilan suhteen toteutettiin käyttömaksu-uudistus, jolla pyrittiin samaan jokaiseen klubi-iltaan osaava ja luotettava ääni-/valoteknikko.
Kulut teknikosta koituivat järjestäjälle, mikä vähensi jonkin verran livemusiikkitilaisuuksien suosiota Ilokivessä.
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LIIKUNTA
JYYn liikuntasektorin tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden liikuntatoiminnan järjestelyistä yhteistyössä JYYn piirissä toimivien järjestöjen, JY:n Yliopistoliikunnan sekä muiden liikunnan sidosryhmien kanssa. Lisäksi liikuntasektori seuraa valtakunnallista sekä
maakunnallista liikuntakeskustelua, erityisesti Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) toimia,
sekä hoitaa yhteistyösuhteita eri järjestöihin.
Vuonna 2009 liikuntatoiminnassa ajankohtaista oli muun muassa liikunta-avustuskriteerien päivittäminen, jota varten perustettiin erillinen työryhmä. Vuoden aikana keskusteltiin
paljon myös OLL:n linjauksesta perustaa alueellisia liikuntapalvelujärjestelmiä, joiden
tarkoituksena olisi luoda yhteiset liikuntapalvelut eri kaupunkien korkeakouluopiskelijoille. Myös tieto yliopiston liikunnan rakennuksen loppuvuodesta 2010 alkavasta remontista aiheutti kiivaasti keskustelua jo vuonna 2009.

Toiminta
Vuoden 2009 alusta lähtien liikuntavaliokunnan sihteerinä on toiminut JYYn sosiaalisihteeri, joka myös vastaa liikuntavaliokunnan taloudesta. Vuosi 2009 oli siis liikuntasektorilla
tässä mielessä uusien toimintatapojen opettelua. Vuonna 2009 JYYn sosiaalisihteerinä
toimi peräti kolme eri työntekijää: Heli Viinikainen, Juho Suortti (huhti- ja toukokuun ajan)
sekä Karoliina Vainikainen, joka aloitti sosiaalisihteerin toimessa 26.8. Heli Viinikaisen
siirryttyä muihin tehtäviin. Ylioppilaskunnan hallituksessa liikuntavastaavana toimi Hennamari Toiviainen. JYYn hallituksen vaihtuessa joulukuussa, hallitusvastaavana aloitti
toimintansa Hannu Heikkilä.
Liikunnan saralla toiminta oli melko aktiivista vuoden aikana. Yhteistyötä tehtiin paljon
ja pyrittiin myös löytämään uusia yhteistyön muotoja esimerkiksi Keski-Suomen Liikunnan kanssa. Suosituimpina tapahtumina mainittakoon Cooperin testipäivät sekä ympäristövaliokunnan sekä Jyväskylän pyöräilyseuran ry:n kanssa yhteistyössä järjestetty
pyöränhuoltotapahtuma. Tarkoituksena oli järjestää myös talviliikuntapäivä sekä liikuntaseurojen esittelypäivä, mutta aikataulullisista syistä tapahtumat eivät toteutuneet. Ainakin talviliikuntapäivä pyritään järjestämään vuonna 2010 uudelleen. Talviliikuntapäivän
järjestelyt yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO)
kanssa aloitettiinkin loppuvuodesta 2009.
Cooperin testipäiviä järjestettiin sekä keväällä 6.5. että syksyllä 29.9. Molemmilla kerroilla tapahtumat olivat erittäin suosittuja. Syksyn Cooperissa osallistuja oli noin 110.
Molempien Cooper testipäivien yhteydessä järjestettiin myös UKK-kävelytestit. Myös
Keski-Suomen Liikunnan järjestämä Finlandia Maraton osoittautui ennätyksellisen suosituksi tapahtumaksi. JYYn liikuntavaliokunta tuki neljällä eurolla maratonille osallistuvia jäseniään, joita maratonille osallistui huimat 130 opiskelijaa. Myös pyöränhuoltotapahtuma keräsi paljon opiskelijoita. Huoltoon täytyi jopa jonottaa, ja pyöriä ehdittiin
huoltaa päivän aikana huimat 150 kappaletta.
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Valiokuntatoiminta
Likuntavaliokunta kokoontui vuonna 2009 kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi
Tiina Ahola ja valiokunnan sihteerinä sosiaalisihteeri. JYYn liikuntavaliokunta organisoi
ainejärjestöjen liikuntavastaavien tapaamisia, koulutuksia, järjestää yliopistoliikunnan
palveluja täydentävää liikuntatoimintaa sekä käsittelee liikunta-avustushakemuksia kokouksissaan.
Vuonna 2009 liikuntavaliokunnan talousarviossa oli budjetoitu 2000 euroa järjestöjen
liikunta-avustuksiin. Tuo summa käytettiin järjestöjen liikuntatapahtumien sekä kilpailuihin osallistumisen tukemiseen lähes kokonaan. Liikuntavaliokunnan kokouksissa liikunta-avustuskriteereiden huomattiin olevan osin tulkinnanvaraisia, joka vaikeutti päätöksentekoa kokouksissa. Tästä syystä JYYn liikuntavaliokunta kokosi työryhmän, jonka
tehtäväksi annettiin liikunta-avustuskriteereiden päivittäminen vuodelle 2010.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
11.2.
Liikuntavaliokunnan kokous 1/2009
18.2.
Koulutus liikunta-asioista kiinnostuneille
11.3.
Liikuntavaliokunnan kokous 2/2009
8.4.
Liikuntavaliokunnan kokous 3/2009
21.4.
Liikuntavaliokunnan kokous 4/2009
22.4.-10.5. Retkeilykurssi (yhteistyössä JYYn ympäristövaliokunnan sekä Yliopistoliikunnan kanssa)
23.-24.4. OLL:n liikuntavastaavatapaaminen
25.4.
Pyöränhuoltotapahtuma (yhteistyössä JYYn ympäristövaliokunnan sekä Jy
väskylän Pyöräilyseura Ry:n kanssa)
6.5.
Cooper-päivä
9.9.
Liikuntavaliokunnan kokous 5/2009
23.9.-11.10. Retkeilykurssi (yhteistyössä JYYn ympäristövaliokunnan sekä Yliopistoliikunnan kanssa)
24.-25.9 OLL:n järjestöstrategiaseminaari
29.9.
Cooper-päivä
8.10.
Liikuntavaliokunnan kokous 6/2009
21.10. Liikunta-avustuksia päivittävän työryhmän ensimmäinen tapaaminen
22.10. Liikuntavastaavien koulutus
10.11. Liikuntavaliokunnan kokous 7/2009
16.-22.11. Pidä Hyvänä! -hyvinvointiviikko
26.-27.11. OLL:n liittokokous
7.12.
Liikuntavaliokunnan kokous 7/2009
8.12.
Sopo-, kopo-, liikunta- ja ympäristövaliokuntien pikkujoulut

Kannanotot ja lausunnot
19.10. Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) toimintasuunnitelmaluonnoksesta
	2010

45

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Valiokunnan kokouksissa vuonna 2009 kävivät: Kaisa Toivonen, Ville Pekkala, Sini Jalava, Milla Minkkinen, Sami Lindgren, Satu Ala-Seppänen, Mikko Viitamäki, Piia Määttä,
Hanna Härkönen, Elisa Manninen, Annika Kauhanen, Tommi Virtanen, Mikko Kervinen,
Sini Jalava, Sointu Laine, Teemu Tenhunen, Petri Toivola.
Liikunta-avustuksia päivittävä työryhmässä toimivat sosiaalisihteeri, hallitusvastaava
Hennamari Toiviainen, Tiina Ahola, Kaisa Toivonen, Milla Minkkinen, Annika Kauhanen
sekä Tommi Virtanen. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) hallituksen jäsenenä oli Nina Karhula, varalla sosiaalisihteeri.

Erityistä
Vuoden 2009 alussa sosiaalisihteerin työnkuva muuttui, sillä sosiaalisihteeri sai vastuulleen myös liikuntavaliokunnan. Sosiaalisihteeri toimii liikuntavaliokunnan sihteerinä sekä
on vastuussa liikuntavaliokunnan taloudesta.
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SOSIAALIPOlitiikka
JYYn sosiaalitoiminnan tehtävänä on seurata, ottaa kantaa ja tiedottaa sekä ryhtyä
tarvittaessa toimenpiteisiin opintososiaalisiin ja sosiaalipalveluihin liittyviin asioihin yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen sekä eri sosiaalialan järjestöjen kanssa. Sosiaalitoiminta koostuu siitä, mikä on hyvän elämän ylläpitämiseksi välttämätöntä. Erityisesti
kiinnostuksen kohteina ovat opiskelijoiden asumis-, toimeentulo-, tasa-arvo- ja terveysasiat.
Vuonna 2009 sosiaalisektorin haasteet keskittyivät Ylioppilaisen terveydenhuoltosäätiön
(YTHS) toiminnan sopeuttamiseen ja tulevaisuudennäkymiin: Palvelujen tarve ei ole
vähentynyt opiskelijamäärien vähenemisen kanssa samassa suhteessa, ja se tulee
myös jatkossa aiheuttamaan uudenlaisia haasteita. Myös keskustelu ammattikorkeakoulun opiskelijoiden siirtymisestä YTHS:n palvelujen piiriin kävi vuonna 2009 kiivaana,
jatkuen varmasti edelleen seuraavana vuonna. Myös opiskelijoiden toimeentulon kannalta vuosi 2009 oli merkittävä: Opintotuen rakenteellista kehittämistä varten perustettiin
johtoryhmä, joka sai mietintönsä valmiiksi vuoden lopussa. Johtoryhmän työ kuitenkin
jatkuu vuonna 2010. Myös perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluedellytyksiä pohtinut työryhmä sai mietintönsä valmiiksi vuonna 2009, ehdottaen muun muassa
opintorahan huoltajakorotuksen käyttöönottoa.

Toiminta
Vuoden 2009 aikana sosiaalisihteerinä toimi yhteensä kolme eri työntekijää. Sosiaalisihteerinä toimivat Heli Viinikainen, Juho Suortti (huhti- ja toukokuun ajan) sekä Karoliina
Vainikainen, joka aloitti sosiaalisihteerin toimessa 26.8. Heli Viinikaisen siirryttyä muihin
tehtäviin. Ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisista asioista vastasi Hennamari
Toiviainen.
Toiminta oli pirteää koko vuoden ajan. Suurimpina tapahtumina voidaan pitää jo
perinteisiä toimeentuloinfoa sekä Pidä Hyvänä! -hyvinvointiviikkoa. Muita mainittavia olivat Joukkoverenluovutus sekä opinto-ja tiede- sekä kulttuurivaliokuntien kanssa järjestetty excursio Helsinkiin 30.10. Excursiolla oli mahdollisuus käydä Picasso näyttelyssä
Ateneumissa, teatterissa sekä vierailla SETAn toimistolla. Suunnitelmissa oli myös vierailla Akavassa, mutta valitettavasti työkiireiden vuoksi tapaaminen peruuntui viime hetkillä ennen excursiota. Excursiolle osallistui n. 50 opiskelijaa.
Kevään toimeentuloinfo järjestettiin 3.3. yliopiston pääkirjaston ala-aulassa. Infossa jaettiin tietoa toimeentulon eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista opiskelijoille. Esittelyssä
olivat opintotuki, töiden hakeminen Suomessa ja Euroopassa, toimeentulotuen hakeminen, kesän opiskelumahdollisuudet sekä erilaiset opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät
tukimuodot. Infotilaisuus oli onnistunut ja järjestetään edelleen vuonna 2010.

Pidä Hyvänä! –hyvinvointiviikko
Hyvinvointiviikko järjestettiin marraskuussa yhteistyössä YTHS:n, Yliopistoliikunnan
sekä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa. Teemana oli opiskelun ja muiden
elämän eri osa-alueiden yhdistäminen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoin47

tiviikon ohjelmassa oli asiantuntijaluentoja: YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina
Kunttu luennoi opiskelukyvystä ja opintopsykologi Satu Eerola Tampereen yliopistosta
luennoi aiheella ”Saada Aikaa ja Aikaiseksi”. Hyvinvointiviikon aikana järjestettiin myös
hiljaisuuden toiminnan esittelyä Ilokiven ruokalan aulassa, johdon kyselytunti aiheenaan
esteettömät opiskelumahdollisuudet, Nyytin hengailuilta Kortepohjassa, jota markkinoitiin myös kansainvälisille opiskelijoille, sekä toimintatuokio perheellisille opiskelijoille sekä
heidän lapsilleen.
Keskiviikkona järjestettiin Hyvinvointiklubi yhteistyössä kulttuurivaliokunnan kanssa.
Hyvinvointiklubilla esiintyivät Long-Sam, Risto sekä Club Valiokunta DJ:t. Klubilla oli
kävijöitä ja hyvä tunnelma. Viikon aikana järjestettiin myös jumppa-iskuja kampuksen
alueella massaluentojen aikana sekä jaettiin purukumia ja tietoa YTHS:n ”Naposteletko
hampaasi” -kampanjasta kampuksen ruokaloissa. Myös Yliopistoliikunnan ohjatuille
vuoroille pääsi viikon aikana ilman liikuntatarraa. Hyvinvointiviikko sujui mainiosti ja erityisesti opintopsykologin luento oli menestys.
Joukkoverenluovutus järjestettiin Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa Ryhtilässä 7.5. Tilaisuudesta myös alkoi ainejärjestöille tarkoitettu Haaste -kampanja, joka
päättyi syyskuun lopussa. Haaste -kampanjan tarkoituksena oli haastaa ainejärjestöt
luovuttamaan verta. Litroittain mitattuna eniten, sekä suhteessa ainejärjestön jäsenmäärään eniten luovuttaneet ainejärjestöt palkittiin Opinkiven saunan käyttökerralla.
Vuonna 2009 eniten verta litramääräisesti sekä suhteessa ainejärjestön jäsenmäärään
luovutti ainejärjestö Fokus. Verenluovuttajia joukkoverenluovutustilaisuudessa ei käynyt
toivotusti, joten vuonna 2010 aiotaankin pohtia kuinka luovuttajia saataisiin motivoitua
paikalle runsaammin.

Toimeentulo
Sosiaalisektori kävi keskustelua opiskelijoiden toimeentulon parantamisesta ja toimeentulon turvaamisesta kaikille opiskelijoille yliopiston opintotukipalvelujen ja Jyväskylän
kaupungin sosiaalitoimen kanssa. JYY ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (JAMKO) tekivät yhteisen kannanoton toimeentulotukihakemusten käsittelyn
hajauttamisesta.

Asuminen ja tilapäismajoitus
JYYn internetissä toimiva ilmainen asuntopalsta toimi entiseen tapaansa. Asuntopalstan
tarkoitus on helpottaa Jyvässeudun opiskelijoiden asunnontarvetta. Asuntopalstalle ilmoituksen voivat jättää sekä vuokranantajat, vuokralaiset että kämppäkaveria etsivät.
Asuntopalstan ylläpidosta ja toiminnasta vastasi pääasiassa sosiaalisihteeri. Ilmoituksia
tuli paljon myös puhelimitse, erityisesti asunnonhaun sesonkeina, kuten syksyn alussa.
Vuokra-asuntoja välitettiin asuntopalstan kautta satoja. Palautteen perusteella asuntopalsta koettiin erinomaisena palveluna sen maksuttomuuden ja vaivattomuuden vuoksi.
Asuntopalstan palveluita käyttäneistä vuokranantajista moni oli niin sanottu ”vakio-asiakas”. Vuokranantajat hakivat vuokralaista asuntopalstan kautta yhä uudelleen hyvien
vuokralaiskokemusten vuoksi.
Ylioppilaskunta järjesti tänäkin vuonna tilapäismajoitusta helpottamaan Jyvässeudun
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opiskelijoiden syksyistä asuntopulaa. Tilapäismajoitus järjestettiin Kortepohjan ylioppilaskylän tiloissa, joista löytyivät peseytymis- ja keittomahdollisuus sekä jonkin verran retkisänkyjä ja patjoja. Majoitusta oli tarjolla kaikille jyväskyläläisten oppilaitosten
opiskelijoille, jotka eivät ennen opintojensa alkua olleet vielä saaneet asuntoa. Vuonna
2009 tilapäismajoituksessa yöpyi 125 henkilöä (2007: 30 hlö, 2008: 57) ja majoitusöitä
kertyi yhteensä 810 (2007: 140 yötä, 2008: 422 yötä). Majoittautujista 62 oli Jyväskylän
yliopiston opiskelijoita/vaihto-opiskelijoita, 59 Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita/vaihto-opiskelijoita ja neljä Jyväskylän ammattiopiston opiskelijaa. Tilapäismajoitusta tarjottiin elokuun alusta lokakuun loppuun saakka. Majoituksesta perittiin maksua 4
euroa yöltä. Tänä vuonna myös YLEn uutistoimitus teki tilapäismajoituksesta haastattelun suoraan radiohaastatteluun 10.9., sekä uutisjutun Keski-Suomen alueuutisiin 11.9.
Sosiaalisektori jatkoi aktiivisesti opiskelijoiden asumisasioiden seuraamista: Kortepohjan ylioppilaskylän isännöitsijään ja asukastoimistoon yhteyttä pidettiin tarvittaessa.
Hyvää yhteistyötä ja keskusteluyhteyksiä jatkettiin myös Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) suuntaan.

Terveys ja hyvinvointi
JYYn edustajat osallistuivat YTHS:n Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokunnan
toimintaan. Yhteydenpito Jyväskylän terveysasemaan oli vuorovaikutteista ja tiivistä.
YTHS:n kanssa yhteistyössä toteutettiin yhteisöterveyden hanke, jonka tarkoituksena
oli selvittää kansainvälisten opiskelijoiden haasteita terveydenhuollossa. Hanke saatiin
päätökseen syksyllä, ja laadittua kyselyä on tarkoitus käyttää myös tulevaisuudessa
seuraamaan kv-opiskelijoiden tilannetta terveydenhoidon palvelujen piirissä. Vuonna
2007 toimintansa aloittanut opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä sai työnsä päätökseen
vuoden 2009 loppuun mennessä. Hyvinvointityöryhmä toivoo loppuraporttinsa suositusten näkyvän Student Life – konseptista, jolle rehtori asetti oman työryhmänsä loppuvuodesta 2009.

Tasa-arvo
Opiskelijoiden häirintätapauksissa häirintäyhdyshenkilönä on toiminut työnsä puolesta
sosiaalisihteeri. Vuonna 2009 häirintäyhdyshenkilötoimintaa laajennettiin valitsemalla
toinen häirintäyhdyshenkilö. Myös edustajistolle pidettiin syksyn aikana koulutus häirintäasioista. Esteetön yliopisto – työryhmän toimikausi päättyi vuoden 2009 loppuun, ja
työryhmän tuotoksena kehitettiin muun muassa esteettömyysohjeistus pääasiassa yliopiston henkilöstön käyttöön.

Valiokuntatoiminta
Sosiaalivaliokunta kokoontui vuonna 2009 yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi
Michaël Vanamo ja valiokunnan sihteerinä sosiaalisihteeri. JYYn sosiaalivaliokunta
käsittelee opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä
sosiaalipoliittisia kysymyksiä, kiinnittää erityistä huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin yliopistoyhteisössä, järjestää muun muassa erilaisia sosiaalisektoriin liittyviä tapahtumia, teemapäiviä, keskustelutilaisuuksia ja mielenosoituksia, sekä pyrkii
edistämään opiskelijoiden hyvinvointia.
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Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
4.2.
Sosiaalivaliokunnan kokous 1/2009
13.2.
SYL:n Vanhemmuuden kustannukset – seminaari
3.3.
Kesän toimeentuloinfo
9.3.-11.5. Gradupiiri
17.3.
Sosiaalivaliokunnan kokous 2/2009
1.4.
Sosiaalivaliokunnan kokous 3/2009, yhteiskokous KVAT:n kanssa
16.-17.4. SYL:n sopotapaaminen 1/2009
29.4.
Sosiaalivaliokunnan kokous 4/2009
7.5.
Verenluovutustilaisuus
11.5.
Valiokuntasauna yhdessä Opinto- ja tiedevaliokunnan kanssa
20.5.
Sosiaalivaliokunnan kokous 5/2009
1.8.-31.10. Tilapäismajoitus
15.9.
Sosiaalivaliokunnan kokous 6/2009
21.9.
Sieniretki KVAT:n kanssa
25.9.
Ylioppilaskylän esteettömyyskierros
29.9-30.9. SYL:n sopotapaaminen 2/2009
12.-16.10.Syrjinnän ja häirinnän vastainen kampanjaviikko
13.10. Yhdenvertaisuuskoulutus häirintäasioista edustajistolle
14.10. Yhdenvertaisuustapaaminen SYL:n toimistolla
26.-27.10. SYL:n sopotapaaminen 3/2009
30.10. Kopo-sopo-kulttuuri -valiokuntien excursio Helsinkiin
7.10.
Sosiaalivaliokunnan kokous 7/2009
11.11. Sosiaalivaliokunnan kokous 8/2009
16.-22.11. Pidä Hyvänä! -hyvinvointiviikko
20.-21.11. SYL:n liittokokous
25.11. Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä! (KYKY) – seminaari (SYL, OPM, Suomen
Yliopistojen Rehtorien Neuvosto)
8.12.
Sosiaalivaliokunnan kokous 9/2009
8.12.
Sopo-, kopo-, ja ympäristövaliokuntien pikkujoulut
10.12. Mielenosoitus mediamaksun toteuttamistapaa vastaan
15.12. Student Life – kick off seminaari

Kannanotot ja lausunnot
14.8.
16.12.
2.11.
17.11.
8.12.
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Lausunto ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) maksuosuuden korottamisesta opiskelijoille
Kannanotto: ”JYY & JAMKO: Toimeentulotukihakemusten käsittelyn hajauttaminen ei ole kenenkään etu”
Lausunto ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) sääntöluonnoksesta
Kannanotto: ”Opiskelijalle oikeus lepopäivään!”
Kannanotto: ”JYY & JAMKO: Opiskelijoilla ei ole varaa maksaa mediamaksua!”

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Valiokunnan kokouksissa vuonna 2009 kävivät: Michaël Vanamo, Heli Viinikainen, Hennamari Toiviainen, Sonja Strömsholm, Kaisu Savolainen, Juho Suortti, Sami Tuori, Inkeri
Rapio, Karoliina Vainikainen, Maria Rönkä, Niina Kuuva, Sini Hänninen, Kristiina Tamminen, Maria Antikainen, Miika Hämynen, Vesa Lappalainen, Annika Kauhanen, Mikko
Karhunen, Heli Hietanen, Panu Mäkinen, Ville Luoma-Aho, Laura Mankki, Joel Kaitila,
Anna-Mari Kaján, Ville Holopainen, Matti Lahdenmäki, Tommi Liinalampi, Petri Toivola,
Laura Piippo, Anna Kallunki, Sanna-Mari Jalonen, Jarmo Venäläinen ja Joose Oratuomi. Lisäksi huhtikuussa pidettiin KVAT:n ja sopovaliokunnan yhteiskokous, johon edellä
mainittujen lisäksi osallistuivat: Heli Hämäläinen, Mari Lähteenmäki, Kimmo Nieminen
(seurakunnan oppilaitospastori), Timo Ahonen, Panu Mäkinen sekä Asko Soukka.

Opiskelijaedustajat ja luottamustoimet:

Asukkaidenottolautakunta: sosiaalisihteeri, hallitusvastaava Hennamari Toiviainen
YTHS:n terveystyöryhmä: sosiaalisihteeri, hallitusvastaava Hennamari Toiviainen
Eettinen toimikunta: Ruut Kyyrö, varalla sosiaalisihteeri
Ruokailutoimikunta: Aapo Siippainen, Hilla Kaipainen, Samuli Pietiläinen, Marjukka Vilhonen. Kesken toimikauden eronneiden Hilla Kaipaisen sekä Samuli Pietiläisen tilalla
Mikko Viitamäki ja Antti Kirmanen.
Yliopiston työsuojelutoimikunta: sosiaalisihteeri
Esteetön yliopisto – työryhmä: sosiaalisihteeri
Tasa-arvotoimikunta: sosiaalisihteeri ja Paula Petäjä.
Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä: sosiaalisihteeri, koulutuspoliittinen sihteeri sekä
Mika Oksanen.
JYYn häirintäyhdyshenkilöt: sosiaalisihteeri ja Juho Suortti
Tilapäismajoituksen hoitaja: Panu Mäkinen.

Erityistä
Vuoden 2009 alussa sosiaalisihteerin työnkuva muuttui, sillä sosiaalisihteeri sai vastuulleen myös liikuntavaliokunnan. Sosiaalisihteeri toimii liikuntavaliokunnan sihteerinä sekä
on vastuussa liikuntavaliokunnan taloudesta.
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Tiedotus ja viestintä
Tiedotus- ja viestintäsektori toimii yhteistyössä JYYn kaikkien muiden sektoreiden
kanssa. Viestinnän tehtävä on välittää ajankohtaista ja oikein kohdennettua tietoa sekä
organisaation sisällä, että ulkoisille sidosryhmille. Tiedotussektorilla ei ole valiokuntatoimintaa.

Toiminta
Tiedotussihteerinä toimi vuonna 2009 syyskuun alkuun asti Marjo Vihavainen ja hänen
jälkeensä Kirsi Ahonen. Hallituksen viestintävastaavana toimi Marja Pietiläinen.
Tiedotus toimii valiokuntien apuna erilaisten tapahtumien ja teemaviikkojen tiedottamisessa. Tiedotuksen perustehtäviä ovat ylioppilaskunnan sähköpostilistojen ylläpito,
JYYn verkkosivujen päivittäminen ja viikkotiedote Jyytisten koostaminen ja jakelu sähköpostilistoille, JYYn verkkosivuille sekä paperiversion taitto ja levitys Ilokiven ravintolaan.
Lisäksi tiedotussihteeri vastaa JYYn tiedotteiden kirjoittamisesta ja jakelusta sekä viimeistelee ja jakelee eri sektoreiden kannanotot ja lausunnot medialle ja sidosryhmille.
Tiedotus vastasi lisäksi vuoden aikana JYYn käyttöön ja eri tilaisuuksiin tulevien painotuotteiden, kuten julisteiden, käyntikorttien, kutsujen ja ohjelmien taitosta. Uuden kopiokoneen myötä myös julisteiden ja julkaisujen tuottaminen siirtyi pitkälti tiedotuksen
vastuulle, kun materiaaleja ei enää lähetetty painoon, vaan ne voitiin tulostaa paikan
päällä.
Tiedotussihteeri keräsi JYYn lukuvuoden 2008-2009 jäsenkalenterin aineiston eri tahoilta, hankki kalenterin kannelle suunnittelijan ja taittoi kalenterin. Aiemmin käytössä olleesta Fuksipassista luovuttiin, koska koettiin, ettei se herättänyt uusissa opiskelijoissa
riittävästi innostusta suhteessa siihen käytettyihin resursseihin. Tiedotussihteeri oli myös
mukana vuosijuhlatoimikunnassa vastaten muun muassa vuosijuhlan painotuotteista,
kuten kutsuista, ohjelma- ja juomalauluvihkoista sekä nimikorteista.

Englanninkielinen viestintä
Jyytisten englanninkielinen versio ”Student Union News” sai edelleen positiivista palautetta kv-opiskelijoilta. Jyytisten kääntämistä englanniksi jatkoi Katariina Luoto. Luoto
käänsi perjantaisin ilmestyvät suomenkieliset Jyytiset viikonlopun aikana soveltuvin osin
ja lähetti ne maanantaisin kansainvälisille postituslistoille. Kansainvälisen toiminnan
sektorin avustuksella lisättiin myös englanninkielisen tiedotuksen määrää esimerkiksi
nettisivujen tapahtumakalenterissa.

Erityistä
Syksyllä tiedotusta työllistivät erityisesti edustajistovaalit, joissa valittiin JYYn edustajisto
kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Tiedotus vastasi virallisten dokumenttien satavuudesta,
vaalijulisteen ideoinnista ja kattavasta vaalitiedotuksesta sekä jäsenistölle että medialle.
Vaalijulisteen toteuttamisessa tiedotus sai apua ylioppilaslehden siviilipalvelusmieheltä.
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Järjestösektori
Tiedotussihteerin toimintakenttään kuuluvat myös järjestösihteerin tehtävät, joiden
tarkoitus on ylläpitää ja syventää yhteyttä eri ainejärjestöihin. Myöskään järjestösektorilla ei ole valiokuntatoimintaa.

Toiminta
Vuonna 2009 hallituksen järjestövastaavana toimi Kati Kukkonen. Keskeisintä toimintaa
on ainejärjestöjen yleis- ja projektiavustusten vastaanottaminen ja hakuprosessissa
avustaminen sekä ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen, ainejärjestötapaamiset
ja ainejärjestökoulutus. Hallituksen järjestövastaava organisoi aktiivisesti tapaamisia
ainejärjestöjen kanssa. 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
Edellisvuodesta poiketen järjestettiin vain yhdet järjestömessut syksyllä yliopiston
päärakennuksella. Tähän päädyttiin, koska keväällä 2008 eivät keränneet riittävästi
kävijöitä. Järjestömessut sujuivat suunnitelmien mukaan, ja JYYn pöydän takana liehui
ensimmäistä kertaa JYYn uusi plakaatti.
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Ympäristö
Ympäristösektorin toiminta nivoutuu tiiviisti ympäristövaliokunnan ympärille, koska sektorilla ei ole omaa sihteeriä. Ympäristövaliokunnan jäseniä yhdistää monipuolinen kiinnostus ympäristöön, luontoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Valiokunta pyrkii
herättämään keskustelua, ylläpitämään tervettä suhdetta muuhun luontoon ja vaikuttaa
opiskelijoiden ja muidenkin ihmisten asenteisiin ja tekoihin erilaisten kannanottojen, retkien, tempausten ja tapahtumien avulla. Ympäristövaliokunta järjestää valiokuntatoiminnan ohella koulutusta, tempauksia sekä kirpputoreja budjetin, aktiivien määrän ja ajan
suomissa puitteissa.

Toiminta
Valiokunnan valiokuntasihteerinä toimi vuonna 2009 Viivi Mänttäri. Valiokuntasihteerin
vastuulla on toimia kokouksen sihteerinä ja tehdä pöytäkirjat. Jatkossa sihteerinä toimii
hallituksen ympäristövastaava. Valiokunnan puheenjohtajana vuonna 2009 toimi Riikka
Aro. Puheenjohtajan tehtäviin ympäristösektorilla kuuluu rutiinitehtävien lisäksi yhteistyö
ja yhteydenpito luomuruokapiirin kanssa, luomaruokapiirin tilitysten tekeminen ja ympäristövaliokunnan toiminnasta tiedottaminen sähköpostilistojen, nettisivujen sekä Jyytisten ja Ylioppilaslehden kautta.
Muita puheenjohtajan tehtäviä yhdessä hallituksen ympäristövastaavan kanssa ovat
nettisivujen päivittäminen ja kehittäminen, JYYn kirpputorin organisointi, ympäristöviikon koordinaattorin rekrytointi sekä ympäristöviikon toteuttamisessa avustaminen, ympäristökilpailun toteuttaminen ainejärjestöille sekä ympäristökoulutuksen järjestäminen
ainejärjestöille
Hallituksen ympäristövastaavana toimi vuonna 2009 Touko Aalto. Ympäristövastaavan
tehtävänä on edellisen lisäksi hallitukselle tiedottaminen ympäristöön liittyvistä asioista.
Hallitusvastaavan on hyvä tiedustella jatkuvasti niin valiokunnan toimijoilta sekä muilta
hallituslaisilta, miten he kokevat esimerkiksi yhteistyön ja tiedonkulun.
Valiokunnan toiminta on enemmän toiminnallista ja keskustelevaa kuin erilaisten lausuntojen antamista. Vuonna 2009 keskeisiä ympäristöön liittyviä teemoja ovat olleet
Kortepohjan energiansäästöselvitys, ympäristöviikon järjestäminen, polkupyöräparkkeeraus- ja Green Office -aloitteiden selvittäminen, valiokunnan aktiivisuuden ja muiden valiokuntien kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Suurempien hankkeiden ohella
konkreettisempaa toimintaa on ollut esimerkiksi uusien kestoastioiden hankkiminen, valiokuntasaunan ja paperintekokurssin järjestäminen.

Vuoden 2009 päivämääriä ja tapahtumia
Helmikuu
•
•
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Periferiatapaaminen Oulussa, keskustelua ympäristövastaavien kanssa ympäristökysymyksistä ja eri ylioppilaskuntien käytännöistä
JYYn koulutus ympäristövastaaville

Maaliskuu
•

Kortepohjan energiasäästöohjelmaan vaikuttaminen

Huhtikuu
•
•

Ympäristöviikon projektisihteerin valinta
Periferiatapaaminen Kuopiossa.

Toukokuu
•
•

Ympäristöviikon projektisihteerin perehdyttäminen työhönsä
Ympäristöviikon suunnittelua.

Syyskuu
•
•
•

Järjestömessut
Ympäristöviikko
ympäristövaliokunnan kirpputori.

Lokakuu
•
•
•
•

Aloitevastaus polkupyöräparkkeerauksen järkeistämisestä edustajistolle
Valiokuntasauna
Periferiatapaaminen Jyväskylässä
SYL-liittokokoukseen valmistautumista

Marraskuu
•
•
•

Ympäristökilpailu päättyi, palkinnon sai Fokus ry
Aloitevastaus Green Office-asiasta edustajistolle
SYL-liittokokous

Joulukuu
•
•

Viimeinen kokous, jossa valittiin uusi puheenjohtaja sekä palkitiin ympäristökilpailun
voittaneet ja ympäristömerkin saajat
Yhteiset pikkujoulut kopo-, sopo ja liikuntavaliokuntien kanssa

Näiden lisäksi joka kuukausi ympäristövaliokunnan kokous sekä säännöllinen yhteydenpito valiokunnan puheenjohtajaan. Rehtoritapaamisissa noussut säännöllisesti esiin
Reilun kaupan sekä jätteettömän yliopiston edistäminen. Syksyn edustajistovaaleissa
pyrimme nostamaan ympäristön kannalta keskeisiä asioita esiin myös valiokuntatasolla.

Sektorin toiminnassa mukana olleita
Luomuruokapiiristä vastasi Harri Kuokkanen ja ympäristöjohtamisen professorina toimi
Hanna-Leena Pesonen. Kokouksissa käyneet muut henkilöt: Aku Talikka, Lotta Immonen, Maija Penttinen, Sonja Strömsholm, Toni Turpeinen, Eveliina Viitanen, Emma Jalkanen, Panu Mäkinen, Jonna Aho, Heidi Tamminen, Satu Eskelinen, Natasha Takala,
Toni Turpeinen, Elina Levula, Heli Honkanen, Annika Vanhanen, Aino Siren, Inkeri Siitoinen, Jukka Mattlar, Teemu Tenhunen, Ville Arvio, Piia-Mari Vidgren, Talvikki Lantela,
Bettina Malinen, Tarja Maksimainen, Marjukka Vilhonen, Sari Asikainen, Jonna Aaltonen, Anni Wallenius, Sanna-Maria Säkkinen, Matias Kavalus, Jenni Juntunen, Mia Heiskanen, Anne Perälä, Ville Arvio, Paloma Hannonen, Tanja Männistö
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Erityistä
Ympäristöön liittyviä kannanottoja ei tehty valiokuntana. Tätä puolta toiminnassa olisikin
syytä terävöittää ja etenkin hiilineutraalisuuteen ja kampuksen jätteettömyyteen olisi
tärkeää ottaa kantaa myös kannanottojen muodossa. Kannanotot menevät aina hallituksen kautta, mutta valiokunnalla on merkittävä valmisteluvalta. JYYn kannattaa hyödyntää mahdollisuutensa vaikuttaa ainejärjestöjen toimintaan avustusten ympäristömyönteisyyden, koulutuksen ja ympäristökilpailun kautta muun toimintansa ohella. Lisääntynyt
kummitoiminta ja esimerkiksi PJ-klubi ovat hyviä foorumeja välittää ympäristötietoutta
eteenpäin. JYYssä tulisi käyttää enemmän hyväksi ympäristövaliokunnan asiantuntevuutta. Myös tiivis yhteydenpito erilaisiin ympäristöön liittyviin maisteriohjelmiin voisi tuoda
lisää osaamista sekä uusia toimijoita.
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Kortepohjan ylioppilaskylä
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Kortepohjan ylioppilaskylän 40.
toimintavuosi sujui vakiintuneella toimintapohjalla. Käyttöaste säilyi edelleen hyvällä
tasolla ja kesän vajaatoiminta täyttyi Kesähotelli Rentukan ja kansainvälisten kesäkoulujen tuoman lisäkysynnän myötä.

Kiinteistöt
Kylässä on kaikkiaan kuusitoista rakennusta ja 1123 huoneistoa; 720 yksiöitä, 254 soluasuntoa, 100 perheasuntoa ja R ja S-taloissa erikokoisia huoneistoja perhe- ja soluasuntokäytössä 49 kappaletta. Asuinhuoneistojen yhteinen pinta-ala oli 33.791,50 hm2.
Toimintavuoden aikana ylioppilaskylästä purettiin G ja F-talot, joista purkautui yhteensä
48 huoneistoa ja 2155 hm2. Syksyllä alkoi uudisrakennus F:n ja huoltorakennus G:n rakentaminen. Kortepohjan ylioppilaskylän kiinteistönhoitopalvelut on ostettu JYY-Palvelut
Oy:ltä ja talouspalvelut JYYn asukas- ja taloustoimistolta.
Ylioppilaskylän tiloista on ulkopuolisille ollut vuokrattuna Q-talosta päiväkodin tilat, noin
980 m2. M-talon alakerrassa on jatkunut koululaisten iltapäivätoiminta Jälkkäri. Kohteiden vuokraajana on Jyväskylän kaupunki. Ulpukka on ollut vuokrattuna kaupunkiseurakunnalle Kortepohjan kirkon remontin vuoksi elokuusta 2008 alkaen. Rentukan
alakerran entisillä toimistotiloilla on ulkopuoliset vuokralaiset. Kesäkaudella asuntoja
vuokrasi myös Jyväskylän kesähotelli Ky, jonka kanssa JYYllä on yhteistyösopimus.
Kesähotellin toiminta virkisti osaltaan kesäajan elämää kylässä.
C-talon alakerrassa toimi tavaranvaihtopiste Kierukka. Harrastustoiminnoille on varattu
tiloja resurssien rajoissa; Lillukka on vapaa-aikatoiminnan monitoimitila. Tiloista on maksettu sisäistä vuokraa. Samoin Ravintola Rentukka on maksanut sisäistä vuokraa toimitiloistaan. A ja B-taloissa on käytettävissä tilaussaunat. Pesulatiloja on seitsemässä eri
talossa. Pesulat ovat olleet käytössä erittäin tehokkaasti.

Asukkaat ja asukasvalinnat
Kylän asujaimistolle on tyypillistä nopea vaihtuvuus, asukasmäärän pysyessä kuitenkin
vakiona. Kylässä asui vuoden viimeisenä päivänä virallisesti 1652 (1736 v. 2008) asukasta. Asukkaiden tulee olla JYYn jäseniä ja kirjoilla Jyväskylän yliopistossa. Asukasvalinnat tehdään pääsääntöisesti ATK-ohjelman avulla. Lisäksi JYYn edustajisto on
valinnut kolmejäsenisen asukkaidenottolautakunnan, joka ratkoo erityistapaukset mm.
lääketieteellisin perustein. Jäseninä ovat sosiaalisihteeri, asukastoimiston edustaja ja
yksi JYYn nimeämä jäsen. Tavoitteena on käsitellä esille tulevat asiat nopealla aikataululla.

Asukasneuvosto
Asukasneuvosto kokoontui kautensa aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Asukasneuvosto on toimikautensa aikana käsitellyt kylän toimintaan liittyviä hankintoja ja kehittämisasioita sekä käsitellyt säännöissä määrätyt asiat kuten talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
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Asukasneuvoston päätöksiä
Energiansäästöoppaat

Asukasneuvosto asetti keväällä 2009 haettavaksi energiasihteerin paikan, jonka
toimenkuvaan kuuluu energiansäästöoppaan tekeminen. Energiasihteeriksi valittiin Mari
Napari. Energiansäästöoppaat painatettiin syksyllä ja päätettiin jakaa asuntoihin joulukuun alussa. Oppaat sisältävät tietoa ja vinkkejä kuinka asukkaat voivat säätää energiaa.
Oppaat päätettiin sijoittaa asuntoihin säilytettäväksi muovitaskuissa. Asukasneuvosto
ei ollut oppaan sijoittamisesta ja asuntoihin jakamisesta yksimielinen, mutta äänin 52 asukasneuvosto päätti jakaa oppaat asuntoihin. Energiansäästölamput Kauan jatkunut projekti energiansäästölamppujen ostamiseksi ja jakamiseksi jokaiseen asuntoon
toteutui vihdoin vuoden 2009 syksyn ja talven aikana. Lamput päätettiin jakaa samalla
energiansäästöoppaiden kanssa. O-talon kerhotilan avaaminen Pitkäkestoinen projekti
avata Sopukan kaltainen kerhotila O-taloon toteutui talvella 2009, kun kerhotila vapautui
hätämajoitusasukkailta. O-talon kerhohuoneen on tarkoitus tarjota vapaa-ajantila myös
kylän niin sanotusti toisella puolella asuville asukkaille.

Veskutin-kokeilu

Asukkaalta tulleen pyynnön johdosta asukasneuvosto päätti asennuttaa kokeilumielessä kaksi Veskutin-löylynohjainta kylään, yhden A-talon ja toisen K-talon saunaan.
Veskuttimista kokeiltiin kerätä palautetta, mutta saatu palaute oli todella vähäistä, joskin
positiivista. Juoma-automaattien hankinta Syksyllä Koff lähestyi ylioppilaskylää ja ehdotti
juoma-automaattien asentamista kylään. Asukasneuvosto päätti äänestyksen jälkeen
sijoittaa kolme automaattia kylään vuoden sopimuksella. Päätöstä perusteltiin muun
muassa kyläläisille tarjottavalla palvelulla. Sopimuksen loppuessa tulee tarkastella
millaista rahallista hyötyä automaateista on ollut.

Päätös kylän savuttomuudesta

Asukasneuvosto päätti kylän savuttomuudesta. Uusiin vuokrasopimuksiin lisättiin kohta,
joka kieltää sisällä tupakoinnin. Sisällä tupakointia yritettiin myös vähentää lisäämällä
ulos lisää tupakkakatoksia. Suunniteltua katosta ei E-talon eteen saatu rakennustyömaasta johtuen. Tiedotus jäi kuitenkin harmittavan vajaaksi.

Kylän liikennemerkkikannan päivitys

Asukasneuvosto päätti uudista ylioppilaskylän liikennemerkkikantaa lisäämällä moottoriajoneuvoilta kielletty merkkejä useille kylän sisääntuloväylille, sallien kuitenkin huoltoajon. Päätös johtuu lisääntyneestä tarpeettomasta ja osittain haitallisesta liikenteestä
kylän sisällä ja kylän läpi. Mainospostin jakajien lehtipinojen poistaminen aulatiloista
Moni asukkaista valitteli aulojen huonoa kuntoa ja ulkonäköä johtuen lehtipinoista.
Puheenjohtaja soitti jakeluyhtiöille vaatien niitä siirtämään lehtipinot pois auloista mm.
paloturvallisuuteen vedoten. Lehtipinot siirtyivätkin ulos, mutta ongelmaksi on koitunut
lehtilaatikoiden kehno sijoittelu.

Asukasneuvoston osallistuminen kylän talkoisiin

Asukasneuvoston jäsenet osallistuivat useisiin kylässä järjestettyihin talkoisiin ja olivat osana järjestämässä talkoita. Hidasteiden hankitan E-talon kulmalle ja eteen Asukasneuvoston vuoden 2008 aloittama projekti saatiin toteutuskuntoon vuoden aikana.
Hidasteiden hankinnan syynä on pyöräilijöiden ja mopoilijoiden suuri vauhti E-talon kul58

malta alkavalla suoralla kohti kylän porttia. Hidasteiden tarkoitus on osaltaan hidastaa
tätä vauhtia ja taata kävelijöille, lapsille ja kylässä asuville näkörajoitteisille turvallisempi
ympäristö.

Kunnostustyöt

Asukasneuvosto päätti uusia kylän vanhemman grillin. Päätöksen takana oli grillin huono
kunto ja toisaalta sen suosio kyläläisten keskuudessa. Uudemman grillin parantaminen
päätettiin toteuttaa myöhemmin.
Asukasneuvosto päätti jättää lentopallokentän uudistuksen vuodelle 2010 johtuen
päiväkodin aidankorjauksesta. Suunnitelmat ovat kuitenkin valmiina ja lentopallokentän
uudistaminen tapahtunee heti roudan sulettua vuonna 2010.
Leikkikentän kunnostusta alettiin suunnitella vuoden 2009 alussa. Toiminta keskeytyi,
kun asiaa hoitanut asukasneuvoston jäsen muutti pois Suomesta. Lillukan alakerran
bändi-tila siivottiin ja se sai myös uutta ilmettä. Tilaa kunnostettiin yhdessä KVATin
kanssa.

Talonvanhimmat-projekti

Asukasneuvosto yritti rekrytoida vapaaehtoisia talonvanhimmat-projektiin, mutta vähäisen kiinnostuksen vuoksi asia laitettiin jäihin loppuvuodeksi. Suunnitelmat ovat kuitenkin
selkeytyneet ja esimerkiksi palkkiosta on keskusteltu, jotta uusi yritys onnistuisi paremmin.

Puhelinkeskuksen lakkautus

Puhelinkeskuksen lakkautuksen ympärillä käytiin keskustelua niin asukasneuvoston
sisällä kuin kylän asukkaiden ja edustajistonkin keskuudessa. Vuoden aikana pidettiin
myös erillinen yleiskokous asiasta. Keskusteluiden pohjalta keväällä päätettiin kokeilla
puhelinkeskuksen päivitystä erillisen puhelinkeskus-pilotin voimin. Edustajisto päätti
kuitenkin, että puhelinkeskuksen uusimiselle ei ole riittävästi perusteita; Puhelinkeskuksen annetaan ns. kuolla itsekseen pois ja lopuksi sulkea se. Osat myydään varaosiksi
tai romuksi.

Asukasneuvostovaalit
Asukasneuvostovaalit jouduttiin keskeyttämään ja uusimaan, koska ehdokasnumeroinnissa oli tapahtunut virhe. Asukasneuvostovaalit olivat 24.11. ja 30.11. Vaaleissa vuoden
2010 asukasneuvostoon tulivat valituiksi Jarkko Kekki, Panu Mäkinen, Konsta Kalenius
Kortepohjan vaikuttajista ja Jarno Miettinen Punainen viiva -ryhmittymästä. Edustajisto
valitsi asukasneuvostoon seuraavat viisi jäsentä: Heli Hämäläinen, Päivi Oikari, Ville
Qvist, Timo Ahonen ja Sanna-Mari Jalonen.

Vuosikorjaukset ja rakentaminen
Vuosikorjauksina uudistettiin päiväkodin aita ja kakkosalueen lämmönvaihdin. Vuosikorjauksina on jatkettu tornitalojen kylpyhuoneiden peruskunnostamista. Hissien huollossa tehtiin kuntokartoitus hissien peruskorjausta varten. Muutoin on pitäydytty tavanomaiseen ylläpitävään korjaukseen.
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F-talon ja huoltorakennus G:n rakentaminen aloitettiin purettujen F ja G-rakennusten kohdalle. F-talon huoneistoala on 4934hm2 ja siihen valmistuu 146 huoneistoa. Rakennukset valmistuvat elokuussa 2010. Rakennushankkeesta on selvitys rakennustoimikunnan kertomuksessa.

Talous
Ylioppilaskylän talous on ollut koko vuoden vakaalla pohjalla. Vuokrat nousivat maaliskuun alussa keskimäärin 5,8 %. Korotus johtui kustannustason noususta, etenkin energian hinnan muutoksesta. Poistot tehtiin tilinpäätöksessä lainojen lyhennysten suuruisina. Muut taloustiedot löytyvät ylioppilaskunnan tilinpäätöksestä ja taseesta.

Erityistä
Talojen F ja G rakentaminen on pysynyt aikataulussa ja tavoitehinta tullee hieman ylittymään alkuperäisestä, suurimpana syynä F-talon rungon kustannusten alkuperäisen
arvion ylitys ja talven olosuhteet.
Tulevaisuudessa kylän taloudellinen asema säilynee vakaana ja asumistaso paranee
uudiskohteiden myötä. Muissa rakennuksissa tulee jatkaa vuosihuoltoja ja korjauksia
suunnitellusti. Suurimpana haasteena tulevaisuudessa on solutalojen M, N, O ja P
asumisviihtyvyyden parantaminen ja mahdolliset muutokset huonetilaratkaisuihin.
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JYYn rakennustoimikunta
JYYn edustajisto on kokouksessaan 14.5. 2008 perustanut rakennustoimikunnan ja nimennyt sen jäseniksi seuraavat henkilöt: Osmo Kääriäinen, Pekka Ihatsu, Minna Oinas
(Hautamäki), Olli-Pekka Koljonen, Heikki Sivonen, Ville Qvist, Olavi Tikkanen, Esko Helin, Pertti Mantsinen, Vesa Järvinen ja Ahti Ruoppila.
Vuoden 2009 rakennustoimikunta on toiminut samassa kokoonpanossa puheenjohtajanaan Ahti Ruoppila. Toimikunnan alaisuudessa on toiminut rakennustyöryhmä
puheenjohtajana Vesa Järvinen ja tilatyöryhmä puheenjohtajana Ville Qvist.
Rakennustoimikunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kaikissa kokouksissa
käsiteltiin hankkeiden tilannekatsaus sekä työryhmien palaute. Rakennustoimikunta on
keskittynyt toiminnassaan Kortepohjan ylioppilaskylän talojen F ja G uudisrakennushankkeeseen. Vanhat kaksikerroksiset luhtitalot F ja G purettiin maaliskuun 2009 puoliväliin
mennessä. Uuteen F-taloon tulee 146 asuntoa ja rakennukseen G väestönsuojatilat ja
varastotiloja mm polkupyörille. Hanke sai ARA:n avustuksen ja korkotuen. Kuntarahoitus
Oyj myönsi lainan hankkeelle ARA:n ehtojen mukaisesti, ja ARA totesi JYY:n olevan
yleishyödyllinen yhteisö.
Rakennuttamissopimus hankkeeseen on tehty INMECO Oy Rakennuskonsultit kanssa.
Pääsuunnittelijana hankkeessa on arkkitehtitoimisto Pertti Nousiainen Ky, rakennesuunnittelijana Ins.tsto Mittatyö Suomi Oy, sähkösuunnittelijana Leinonen & Mantsinen Oy ja
LVI -suunnittelijana Cydenius Oy.
Tavoitehintakilpailun perusteella JYY:n edustajisto valitsi urakoitsijaksi rakennusliike
NCC Rakennus Oy:n rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2009 ja rakennusten on tarkoitus valmistua elokuussa 2010. Rakennustoimikunta osallistui harjannostajaisiin 4.12.2009.
Vuoden aikana käynnistettiin myös talojen H ja J alustavat neuvottelut olemassa olevien
talojen purkamiseksi saadun purkuluvan mukaisesti ja uusien rakennusten rakentamiseksi vireillä olevan kaavan mukaisesti. Myös talojen H ja J rakentamiseen haetaan ARA:n
avustusta ja korkotukea.

61

TALOUS
Palvelu- ja etujärjestötoiminta
JYYn palvelu- ja etujärjestötoiminnan kokonaistuotot laskivat edellisvuodesta 10 prosentilla. Tähän vaikuttivat Ylioppilaslehden ilmoitustuottojen lasku yli 30 prosentilla, mutta
lehden nettomeno ylittyi kuitenkin vain 7 prosenttia, koska vastaavasti ilmoitushankinnan kulut pienenivät ja toimituskuluissa saatiin säästöä. ESN -toiminnan matkojen
järjestäminen annettiin ulkopuoliselle matkanjärjestäjälle ja tämä pienensi toiminnalle
tulevia tuottoja, samoin tämä vaikutti myös kuluja säästävästi. Yliopiston kirjaston päivystyksen tuotot nousivat ja toiminta saatiin nostettua notkahduksen jälkeen positiiviseksi.
Valiokuntien tulokset talousarvioon nähden toteutuivat vain osittain ylijäämäisesti. Tästä
syystä määrärahasiirto seuraavalle vuodelle toteutui pienempänä kuin aikaisempina
vuosina. Talouspalvelut teki alijäämäisen tuloksen budjettiin nähden. Tämä johtui sijaisille maksetuista palkoista. Aiemmin oli lomansijaisuudet hoitanut asukastoimiston
palvelupäällikkö ja hänen irtisanoutuessa jouduttiin palkkaamaan ulkopuolinen hoitamaan lomansijaisuuksia. Vastaavasti tästä johtuen Ylioppilaskylän palkkakuluissa tuli
säästöä.

Kiinteistötoiminta
Kiinteistötoiminnan kokonaistuotot nousivat edelliseen vuoteen nähden keskimäärin 4
prosenttia, mutta asuntovuokratuotot jäivät arvioidusta, koska asuntoja oli tyhjillään budjetoitua enemmän jo aiemmin keväällä. Vuokria korotettiin keväällä maaliskuun alussa
Ylioppilaskylässä 5,8 % ja Vehkakuja 2:ssa 5,9 %.
Perintätoimet onnistuivat hyvin, luottotappioita ei Ylioppilaskylässä kirjattu kertomusvuonna ollenkaan ja Vehkakujallakin vain yksi. Vuosisuunnitelman mukaiset korjauskulut ylittyivät, koska talojen F ja G purkukustannukset kohdennettiin sinne rakentamisen
kulujen sijaan. Osa purkukustannusten aiheuttamasta alijäämästä katettiin aiemman
suunnitelman mukaan asuintalovarauksella. Saniteettitilojen ja rakenteiden korjauksia
tehtiin suunniteltua vähemmän. Akuutit korjausmenot ylittyivät hissi- ja vesijohto sekä
viemärikorjausten vuoksi. Piha-alueen kunnostukseen käytettiin suunniteltua enemmän
rakentamalla piha-alueelle säilytysvarasto mm. työvälineille ja hylätyille polkupyörille.
Samoin päiväkodin aidan rakentamisen aikaistaminen vuodella. Lämpökustannukset
ylittivät budjetin. Sähkö- ja vesikulut alenivat huomattavasti. Tähän vaikutti kahden talon purku, mutta vesikulujen laskuun vaikutti myös edellisenä ja kertomusvuonna tehdyt
vesijohtokorjaukset. Ylioppilaskylän tulos oli lähes budjetoidulla tasolla sen jälkeen, kun
poistot oli kirjattu lainojen lyhennysten suuruisina.
Uuden asuintalon rakentaminen aloitettiin keväällä ja siihen saatiin Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskukselta avustus ja korkotuki. Laina saatiin Kuntarahoitus Oyj:
ltä. Rakennuksen valmiusaste oli 50 prosenttia kertomusvuoden lopulla. Talon kustannusarvio on 10,5 milj. euroa. Vehkakuja 2:n asuntovuokratuotot toteutuivat arvion mukaisesti ja kohde teki ylijäämäisen tuloksen.
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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 90,80 keväällä ja 92,30 euroa syyslukukauden alusta lukien. Jäsenmaksun
korotukseen vaikutti terveydenhoitopalvelumaksun nousu. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö veloitti vuosimaksua keväällä 38,50 euroa ja syksyllä 40,00 eurolla jäsentä
kohden. Suomen ylioppilaskuntien liitolle maksettiin jäsenmaksua 4,80 euroa jäseneltä.
Jäsenmaksutuotot toteutuivat budjetin mukaisesti. Jäsenmäärä kasvoi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Marraskuussa 2009 jäseniä oli yhteensä 11 912, kun taas
vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna 11 508.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot toteutuivat lähes samansuuruisina kuin edellisenä
vuonna. Pitkäaikaisista sijoituksista kirjattiin arvonnousua. Tuottoihin vaikuttivat myös
Elisa Oyj:n, Sonaatti Oy:n ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Ylioppilastalon jakamat osingot
sekä tytäryhtiöiden maksamat korot niille annetuista lainoista sekä kassavarantotalletukset.

Ylijäämä
Ylioppilaskunta varautui jo tilivuoden talousarviossa Yo-kylän rakentamisen rahaston
lisäyksiin, samoin Gummeruksenkadun liikehuoneiston lainanlyhennysrahastoon. Rahastoon siirtoja ei tilinpäätöksessä tehdä. Pääosin nämä talousarviossa suunnitellut
rahastot ja sijoitustoiminnan osinkotuotot 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 voitollinen
Ylioppilaskunnan omistaman Kiinteistö Oy Jyväskylän Ylioppilastalon tulos oli voitollinen.
Ylioppilaskunnan omistama, kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa harjoittava JYY – Palvelut
Oy tulos oli voitollinen. Yhtiö on vuokrannut toimitilansa ylioppilaskunnalta.

Talouden tulevaisuus ja riskit
Jäsenmäärän kehitys tulevina vuosina määrää palvelu- etujärjestötoiminnan taloutta
merkittävästi. Tutkintoaikojen lyhentäminen ja sen vaikutus tuntuu jatkossakin, vaikka
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jäsenmäärä kertomusvuonna nousikin edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Jäsenmäärän varovaiseen laskuun saanee varautua pidemmällä tähtäyksellä. Palvelu- ja etujärjestötoiminnan on kiinnitettävä tarkkaa huomiota kustannusten nousuun. Äkillisiin, suuriin ja arvaamattomiin menoihin ylioppilaskunta on varautunut ja on varauduttava myös
edelleen. Opiskelija-asuntoloissa talouden tulevaisuuteen vaikuttaa vuokra-asuntojen
kysynnän muutokset. Jyväskylään on rakenteilla myös Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön toimesta uusia opiskelija-asuntoja. Kortepohjan ylioppilaskylän soluasuntojen
vajaakäyttöön on suunnitteilla myös ratkaisuja mm. huoneistojen muuttaminen yksinasuttavaksi. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrän vaihtelu aiheuttaa ongelmia käyttöasteen tavoitteelliselle toteutumiselle.
Ylioppilaskunnan aputalouksien tulevaisuus, oman liiketoiminnan ja yhtiöiden, nähdään
lähinnä opiskelua ja opiskelijan vapaa-aikaa palvelevana ja siihen läheisesti liittyvänä,
mutta myös ylioppilaskuntatoimintaa tukevana toimintana.

Kustannuspaikkojen toteumat verrattuna edelliseen vuoteen
Hallitus- ja edustajisto

€/2009

€/2008

-100 105,98

-101 472,63

Sosiaalitoiminta

-42 254,41

-41 792,80

Asunnonvälitys

-8 917,63

-11 781,66

-41 098,54

-40 332,83

-201,94

-740,76

Kulttuuritoiminta

-41 885,70

-40 469,21

Kino-toiminta

-17 768,48

-14 361,22

Kansainvälinen toiminta

-26 075,44

-26 430,77

Koulutuspoliittinen toiminta
Tutortoiminta

ESN-toiminta

-9 972,88

-

Kehy-toiminta

-17 735,45

-14 317,06

Liikuntatoiminta

-13 355,27

-19 099,67

Ympäristötoiminta

-10 017,13

-10 133,35

Tiedotustoiminta

-48 295,29

-45 792,53

-100 822,45

-83 680,16

-9 254,36

-5 195,02

673,69

-4 111,25

Projektit

-14 275,78

-14 917,87

Järjestöpalvelut

-60 232,31

-59 058,08

Varainhankinta

673 777,72

705 492,58

*

112 182,36

171 805,72

Liikeh. Gummeruksenkatu 6

63 017,45

51 923,67

Vehkakuja 2 / Savela

11 496,74

3 248,53

*

74 514,19
55 172,20
Jatkuu seuraavalla sivulla

Ylioppilaslehti
Julkaisusarja
Kirjasto ja narikka
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€/2009
Ylioppilaskylä

€/2008

61 283,42

-4 217,09

Vapaa-aikatoiminta

-80 786,84

-76 884,06

*

-19 503,42

-81 101,15

Ravintola Rentukka

-14 733,97

-19 078,24

Lounasravintola Ilokivi

135 589,39

80 177,45

*

120 855,42

61 099,21

Jäsenpalvelut

383,77

-5 274,25

Talous- ja asukaspalvelut

-8 269,30

7 576,33

*

-7 885,53

2 302,08

280 163,03

209 278,06

**YLIJÄÄMÄ

Henkilökuntaa ylioppilaskunnan palveluksessa oli 36 vakituista työntekijää. Tilapäisiä
sekä erilaisia palkkioita saaneita oli 234. Palkkoja maksettiin 795 905,88 euroa (v.2008
806 755,64).
Poistoja tehtiin 1 406 576,05 euroa (v. 2008 1 420 334,16) ja lainoja lyhennettiin 1 448
790,56 euroa (1 448 790,56). Uuden opiskelija-asuintalon, F-talo, rakentamiseen käytettiin kertomusvuonna 4 989 778,50 euroa ja kohteen rahoittamiseen nostettiin lainaa 5
000 0000,00 euroa ja saatiin avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta 1
032 250,00. F-talon valmiusaste oli vuoden lopussa noin 50 %. Laitteita ja kalusteita
hankittiin 65 388,90 eurolla.

Saadut avustukset
Avustuksen myöntäjä

Kohde

Jyväskylän kaupunki

Kulttuuritoiminta, Jyrock

1 000

Opetusministeriö

Kulttuuritoiminta, Jyrock

6 000

Samuel Huber taidesäätiö

Kulttuuritoiminta, Jyrock

2 000

LIC/Slolia/Slovakia

Kampus Kustannus,
Kosketuksia

Ulkoasiainministeriö

Kehitysyhteistyö, Intia

Ulkoasiainministeriö

Kehy-viikko

2 300

HYY

Kehitysyhteistyö, Intia

1 000

JYYn jäsenet

Kehitysyhteistyö, Intia

1 262

JYYn jäsenet

Kehitysyhteistyö, Sambia

612

TSL ry

Kylän vapaa-aikatoiminta,
kurssit

248

Yhteensä

€

1 500
27 748

43 670
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JYYn tuloslaskelma

€/2009

€/2008

298 316,33

329 397,90

518 964,41

491 619,68

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

25 051,28

26 872,41

536 825,87

556 601,46

-782 525,23

-745 695,65

5 376 093,52

5 189 486,83

Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

195 947,18

233 421,81

Poistot

1 370 832,09

1 380 725,95

Muut kulut

3 320 749,41

3 082 635,35

*Tuottojäämä

488 564,84

492 703,72

965 110,91

862 084,75

330 793,72

322 833,63

Liiketoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot

10 692,69

12 735,82

Muut kulut

466 199,52

429 600,96

*Tuottojäämä

157 424,98

96 914,34

1 102 695,90

1 109 229,95

539 934,30

509 310,99

562 761,60

599 918,96

174 592,04

188 874,64

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
* Tuottojäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
*Kulujäämä
Tilikauden tulos

380 655,21

423 437,97

-206 063,17

-234 563,33

220 163,02

209 278,04

60 000,00

0,00

280 163,02

209 278,04

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
**Tilikauden ylijäämä
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JYY-konsernin tuloslaskelma

€/2009

€/2008

298 316,33

328 154,70

518 964,41

491 619,68

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

25 051,28

26 872,41

366 917,87

393 809,46

-612 617,23

-584 146,85

5 989 883,08

5 814 494,99

Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut

239 804,49

276 492,63

Poistot

1 779 494,77

1 812 119,71

Muut kulut

2 304 739,53

2 104 206,24

*Tuottojäämä

1 665 844,29

1 621 676,41

7 075 725,78

7 147 935,31

1 467 558,83

1 463 045,67

Liiketoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot

58 156,84

41 879,44

Muut kulut

5 647 501,21

5 851 849,29

*Tuottojäämä

-97 491,10

-208 839,09

1 102 695,90

1 109 229,95

539 934,30

509 310,99

562 761,60

599 918,96

Varainhankinta
Tuotot
Kulut
* Tuottojäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Osuus osakkuusyritysten voitosta

122 478,40

98 528,98

73 946,78

146 762,07

1 020 147,12

1 060 623,95

-823 721,94

-815 332,90

694 775,62

613 276,53

60 000,00

0,00

Välittömät verot

114 816,86

98 809,28

**Tilikauden ylijäämä

639 958,76

514 467,25

Tuotot
Kulut
*Kulujäämä
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
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JYYn tase
€/31.12.2009

€/31.12.2008

15 882,70

20 120,67

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

371 980,88

371 980,88

13 274 099,10

14 596 729,31

220 557,65

228 687,98

3 987 119,37

29 590,87

Osuudet saman konsernin yrityksissä

1 482 563,56

1 482 563,56

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

1 493 619,35

1 558 628,47

993 968,41

992 715,89

20 533,53

21 770,99

Myyntisaamiset

11 399,82

12 474,77

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

35 724,96

83 999,12

Muut saamiset

27 253,71

29 259,93

Siirtosaamiset

52 676,95

73 529,40

774 258,88

768 872,15

1 682 602,73

289 769,67

24 444 241,60

20 560 693,66

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset
hankinnat
Sijoitukset

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

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

Jatkuu seuraavalla sivulla
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€/31.12.2009

€/31.12.2008

Arvonkorotusrahasto

4 541 074,01

4 541 074,01

Muut rahastot

3 716 407,96

3 569 407,96

Edellisten tilikausien ylijäämä

1 250 972,28

1 188 694,24

280 163,02

209 278,04

155 651,02

215 651,02

6 858 777,70

8 307 567,38

23 593,82

23 593,82

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

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

6 448 785,34

1 448 786,22

Saadut ennakot

417 208,79

419 536,89

Ostovelat

158 621,67

118 098,47

28 903,90

760,03

6 203,51

6 033,65

Ostovelat, saman konsernin yrityksille
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat

25 236,20

16 717,40

Siirtovelat

532 642,38

495 494,53

24 444 241,60

20 560 693,66
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JYY-konsernin tase
€/31.12.2009

€/31.12.2008

16 549,81

22 037,78

808 356,13

808 356,13

47 488,80

47 488,80

28 933 719,78

30 663 158,51

364 762,52

319 785,41

3 987 119,37

29 590,87

Osuudet osakkuusyrityksissä

369 475,03

318 996,63

Muut osakkeet ja osuudet

994 152,50

992 899,98

74 400,00

74 400,00

645 235,84

790 691,61

388 341,43

531 804,30

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

27 253,71

29 259,93

Siirtosaamiset

122 834,32

128 671,78

Rahoitusarvopaperit

1 871 029,34

2 191 029,27

Rahat ja pankkisaamiset

2 453 475,77

462 773,59

41 104 194,35

37 410 944,59

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Arvonkorotusrahasto

4 541 074,01

4 541 074,01

Muut rahastot

3 872 058,98

3 785 058,98

Edellisten tilikausien ylijäämä

2 838 082,32

2 470 445,21

639 958,76

514 467,25

19 860 164,15

21 935 471,11

23 593,82

23 593,82

7 075 302,62

2 003 428,50

Saadut ennakot

417 208,79

419 536,89

Ostovelat

889 117,19

881 450,29

Muut velat

236 725,32

171 296,88

Siirtovelat

710 908,39

665 121,65

41 104 194,35

37 410 944,59

Tilikauden ylijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
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JYY-konsernin rahoituslaskelma
2009

2008

14 591 957,10

14 520 975,94

-10 848 269,57

-11 266 633,11

3 743 687,53

3 254 342,83

145 946,78

218 642,07

-1 009 627,07

-1 069 120,55

-92 312,68

-99 635,31

2 787 694,56

2 304 229,04

-4 134 412,90

-439 221,18

Varsinaisen toiminnan ja
varainhankinnan rahavirta
Toiminnasta saadut maksut
Toiminnasta maksetut maksut
Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan
rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut korot ja osingot
Maksetut korot ja maksut muista toiminnan
rahoituskuluista
Maksetut verot
Varsinaisen toiminnan ja
varainhankinnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aieneettomiin
hyödykkeisin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot
Investoinnit sijoituksiin
Investointien rahavirta

4 131,10

5 229,50

336 721,49

281 833,77

-3 793 560,31

-152 157,91

5 000 000,00

0,00

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-2 003 432,84

-2 003 432,84

Rahoituksen rahavirta

2 996 567,16

-2 003 432,84

Rahavarojen muutos

1 990 701,41

148 638,29

Rahavarat tilikauden alussa

462 773,59

314 135,30

Rahavarat tilikauden lopussa

2 453 475,00

462 773,59

Muutos

1 990 701,41

148 638,29

Virallinen tilinpäätös on nähtävissä JYYn talouspalveluissa osoitteessa:
Vehkakuja 2 B
40700 Jyväskylä
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