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1) PROJEKTIT

Järjestöt
Avustusperiaatteiden kehittäminen
Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka vuosi uudelleen. Näin ollen kriteereissä on joka vuosi pieniä muutoksia ja tämä hankaloittaa järjestöjen pitkäaikaisen toiminnan suunnittelua. JYY
kehittää ja yhdenmukaistaa avustusperiaatteita toimintakaudella 2015 siten, että niitä lähtökohtaisesti pystytään
käyttämään useampana vuonna peräkkäin.

Vakiintuneen järjestökoulutusrungon uudelleenarvioiminen
JYY järjestää piirissään toimiville järjestöille useita erilaisia koulutuksia. Koulutusrunko on tällä hetkellä jo melko
vakiintunut. Tästä johtuen JYY pohtii koulutusrunkoa ja mahdollisten uudistusten tarpeenmukaisuutta järjestötoimijoiden näkökulmasta.

Erityisprojektit
Ilokiven peruskorjaus
Edustajisto päätti 15.5.2014 6/2014 kokouksessaan käynnistää Ilokivi-rakennuksen peruskorjauksen luonnos- ja
toteutusvaiheen suunnittelun arkkitehti Tapani Mustosen laatiman yleissuunnitelman pohjalta. Peruskorjaus alkaa
keväällä 2015 ja valmistuu syksyllä 2016. JYY järjestää keväällä 2015 väistötilat JYYn toiminnoille, organisoi väistötiloihin muuton ja tiedottaa peruskorjauksen etenemisestä. JYYn varsinainen toiminta siirtyy väistötiloihin peruskorjauksen alkaessa.

Esityslistojen ja päätösasiakirjojen avoimuus
Edustajisto hyväksyi 24.4.2014 5/2014 kokouksessaan vastauksen Grönionin, Jyvivan ja Demariopiskelijoiden avoimuusaloitteeseen, jossa vaadittiin esteettömän tiedonkulun ja avoimen keskusteluympäristön edistämistä JYYssä.
Toimenpiteiden 1. vaihe pilotoitiin vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015 JYY arvioi 1. vaiheen onnistumista muun
muassa keräämällä palautetta. Arvioinnin perusteella JYY käynnistää 2. vaiheen, jossa selvitetään kokousasiakirjojen Drive-kansioiden liittämistä nettisivuille ja tehdään tarpeellisia muutoksia esimerkiksi uutisointikäytänteisiin.
Tarvittaessa JYY perustaa työryhmän selvittämään lain määritelmän ulkopuolelle jäävien arkaluonteisten ja salassapidettävien asioiden määritelmää.

JYY lähemmäs järjestöjä
JYY on tärkeä linkki kaikkien piirissään toimivien järjestöjen välillä. Koulutuksilla, tapaamisilla ja tapahtumilla
tuetaan järjestöjä ja edistetään niiden välistä yhteistyötä. Tuodaan JYY lähemmäs järjestöjä ja tehdään järjestöpalveluista tunnetumpia, hyödyllisempiä ja tasapuolisempia.

Kampuskehitys
Selvitys opiskelijatilojen tilanteesta
JYY tekee selvityksen kampuksen opiskelijatilojen kokonaistilanteesta. Opiskelija- ja ainejärjestötilat jakautuvat
epätasaisesti ympäri kampusta, mikä aiheuttaa epätasa-arvoa opiskelijoiden välille. Selvityksen perusteella laaditaan ideapaperi kampuksen opiskelijatilojen pitkäaikaisemmasta kehittämisestä. Ideapaperi luovutetaan yliopistolle
ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy:lle.

Kampus Kustannus

Sähköinen äänestäminen
Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisteri vaihtuu uuteen järjestelmään, Rotiin ja JYYn
sähköinen äänestysjärjestelmä tulee toimimaan yhdessä Rotin rajapinnan kanssa. JYY jatkaa äänestysjärjestelmän
suunnittelutyötä ja tavoitteena on sähköisen äänestämisen käyttöönotto edustajisto- ja kylävaaleissa 2015.

Edunvalvontasektoreiden yhteistyön tiivistäminen
JYYn edunvalvonta on tällä hetkellä voimakkaan sektorijakoista. JYY vakiinnuttaa sektorirajat ylittävän jatkuvan
yhteistyön osaksi ylioppilaskunnan toimintaa ja järjestää esimerkiksi yhteisiä poikkisektoraalisia tapahtumia.

Kirjamyynnin seuraaminen
Syksyllä 2014 Kampus Kustannuksen kirjamyynti siirrettiin Kampus Kirjan lakkauttamisen myötä yliopiston kampuskauppa Soppiin. JYY seuraa kirjamyynnin kehitystä ja muutoksia yhdessä Kampus Kustannuksen toimitusneuvoston
kanssa ja toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä kampuskauppa Soppiin.

Verkkosivu-uudistus
Kampus Kustannuksen verkkosivut ovat uudistustyön alla ja kirjojen myynnin siirryttyä yliopiston kampuskauppa
Soppiin myös Kampus Kustannuksen verkkokauppa on siirtymässä samaan paikkaan. JYY varmistaa yhdessä Kampus
Kustannuksen toimitusneuvoston kanssa, että julkaisusarjan verkkomyynti toimii saumattomasti yhteen Sopin verkkokaupan kanssa ja kirjavalikoima ajantasaisena.

2 | JYYn toimintasuunnitelma 2014

JYYn toimintasuunnitelma 2014 | 3

Kansainväliset asiat
Aktiivisten kv-opiskelijoiden palkitseminen
JYY aloittaa järjestötoiminnassa, esimerkiksi IDESCOssa tai JYYn valiokunnissa aktiivisesti toimivien kansainvälisten
opiskelijoiden, palkitsemisen. Palkitsemisen rohkaisee kv-opiskelijoita kiinnostumaan omien etujensa valvonnasta
sekä integroitumaan tehokkaammin yliopistoyhteisöön.

Yliopiston strategian valmisteluun osallistuminen
JYY osallistuu aktiivisesti Jyväskylän yliopiston uuden strategian valmisteluprosessiin ja valvoo, että strategia on
opiskelijoiden edun mukainen. JYY tarjoaa aktiivisesti ideoita strategian valmisteluun.

Opiskelijan oikeuksien oppaan päivittäminen
JYY päivittää opiskelijan oikeuksien oppaansa yliopiston tutkintosäännön uudistamisen jälkeen.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
JYY edistää sitä, että ulkomailla suoritetut opinnot tulee pääsääntöisesti saada osaksi tutkintoa.

Opintopisteitä luottamustoimista kv-tutkintoihin
JYY pyrkii saattamaan kansainvälistä tutkintoa tekevät opiskelijat tasa-arvoiseen asemaan kansallisia tutkintoja
suorittavien opiskelijoiden kanssa. JYY vaikuttaa kansainvälisiin koulutusohjelmiin siten, että tulevaisuudessa myös
näissä ohjelmissa aktiivinen järjestötoiminta hyväksytään tutkintoon opintopisteinä.

Kulttuuri

Kehitysyhteistyö

Ilokiven kulttuuritilan uudistamiseen vaikuttaminen

Ainejärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen

Jyrockin 30. juhlavuosi

Vuonna 2015 JYY tukee ainejärjestöjen kehitysyhteistyötoimintaa ja sen käynnistämistä antamalla ohjausta ja neuvontaa.

Suomen vanhin sisäfestivaali Jyrock täyttää vuonna 2015 30 vuotta. JYY osallistuu juhlavuoden projekteihin ja järjestelyihin sekä toimii osana Jyrockin suunnitteluryhmää.

Kehitysyhteistyöhankkeen jatkuvuuden takaaminen

Tapahtumavastaavien tapaamiset

JYYn yhdessä Bal Rashmi Societyn kanssa toteuttaman kehitysyhteistyöhankkeen rahoitus päättyy vuoden 2015
lopussa. JYY hakee vuoden 2015 aikana uutta rahoitusta sille tai etsii uuden kehitysyhteistyökohteen ja hakee sille
rahoitusta ulkoministeriöstä.

JYY käynnistää vähintään kerran lukukaudessa toistuvan ainejärjestöjen tapahtumavastaavien tapaamisen, jossa
käsitellään tapahtumien järjestämiseen liittyviä teemoja, vaihdetaan kuulumisia ja annetaan vertaistukea.

Kehitysyhteistyötietoisuuden kasvattaminen

Kuntapolitiikka

JYY keskittyy kasvattamaan jäsenistönsä tietoisuutta kehitysyhteistyöasioista ja siitä, kuinka jokainen voi olla mukana edistämässä globaalisti tasa-arvoisempaa ja eettisempää yhteiskuntaa.

Korkeakoulupolitiikka
Jatko-opiskelijoiden edunvalvontaselvitys
Jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa hoitaa tällä hetkellä tieteentekijöiden liitto. Jatko-opiskelijoiden ylioppilaskunnan jäsenyys on vapaaehtoinen. JYY selvittää jatko-opiskelijoiden määrän ja edunvalvonnan tarpeen ja suunnittelee alustavasti jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa ja heille suunnattua toimintaa. Mikäli osoittautuu, että jatkoopiskelijoiden edunvalvonnalle ei ole tarvetta, kuvataan tilanne sellaisenaan.
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Ilokiven kulttuuritila uudistuu keväällä 2015 alkavan remontin myötä. JYY seuraa kulttuuritilojen suunnitelmien
kehitystä ja toimii osana rakennustoimikunnan tilatyöryhmää.

Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen
JYY tiedottaa opiskelijoita vaaleista ja kannustaa käyttämään ääntään. JYY järjestää myös eduskuntavaalipaneelin,
joka edistää opiskelijoiden tietoutta ja aktiivisuutta vaaleissa. JYY listaa keskisuomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat, jotka sitoutuvat SYL:n ja JYYn eduskuntavaalitavoitteisiin. JYY tapaa Keski-Suomen uusia kansanedustajia
vaalien jälkeen.

Kuntavaalivaikuttaminen
JYY valmistautuu syksyllä 2016 tai keväällä 2017 järjestettäviin kunnallisvaaleihin tapaamalla eri puolueiden edustajia ja esittelemällä heille opiskelijoiden tavoitteita kuntapoliittisen ohjelman (2014) mukaisesti. JYY suunnittelee
kärkiteemansa kuntavaalivaikuttamiseen.
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Uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen ja kartoittaminen
JYY käynnistää yhdessä kaupungin, Jamkon, Nuorisovaltuuston ja Humakon kanssa uuden Opiskelijafoorumin, jonka
kutsuu koollle ensimmäisellä kerralla Jyväskylän kaupunki. JYY edistää foorumin jatkuvuutta ja konkreettisten ja
opiskelijamyönteisten tavoitteiden toteutumista sen kautta. JYY kartoittaa myös muita uusia yhteistyön muotoja
opiskelijoiden ja kaupungin välillä.

Liikunta
Kampanja istumisen vähentämiseksi
JYY edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia osallistumalla YTHS:n hanuri-kampanjaan. Tavoitteena on
muuttaa opiskelijoiden toimintakulttuuria terveellisempään suuntaan ja kannustetaan koko yliopistoyhteisöä vähentämään istumista. Toteutetaan kampanja aiheeseen liittyen. JYY tekee yhteistyötä korkeakoululiikunnan kanssa
esimerkiksi luentojen taukojumppien lisäämiseksi.

Sosiaalipolitiikka
Opiskelijaterveydenhuoltoon vaikuttaminen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuokra-avustuksen poistaminen valtion budjetista loppuvuodesta 2014
aiheutti merkittävän rahoitusvajeen YTHS:n budjettiin. Rahoitusvaje aiheuttanee YTHS:lle merkittäviä sopeuttamistoimia vuonna 2015, ja tästä syystä myös JYY haluaa varautua muutoksiin toimintasuunnitelmassaan. Myös sosiaalija terveyspalveluiden palvelurakenneuudistus voi aiheuttaa tarvetta tarkastella YTHS:n toimintaa osin uudelleen.
Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan tarvittaessa.

Opiskelijoiden päihdetapaselvitys
Nuorempi sukupolvi on yhä raittiimpaa, jonka myötä päihteidenkäytön kulttuuria on mahdollista saada muuttumaan
myös korkeakouluissa. JYY toteuttaa yliopisto-opiskelijoiden päihteidenkäytön nykytilannetta kartoittavan selvityksen, jonka tavoitteena on tarkastella päihteidenkäytön tilannetta ylioppilaskunnassa ja ainejärjestöissä.

JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
Ylioppilaskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin viimeksi vuonna 2012. Suunnitelma tulee nyt
päivittää ajan tasalle. JYY toteutti vuonna 2014 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jonka tuloksia on tarkoitus
hyödyntää suunnitelman päivittämisessä.

Tulevaisuuden yliopisto -hankkeeseen osallistuminen
JYY osallistuu yliopiston Student Life -hankkeen kanssa yhteistyössä Tulevaisuuden yliopisto -hankkeen pilottiin.
Pilotissa on tarkoitus edistää yliopiston saavutettavuutta kehittämällä opiskelijoiden yksilöllisiä järjestelyjä.

Talous
Budjetin toteutumisen seurannan kehittäminen
Talousarviossa on nykyisin käytössä koko budjetin jaksottaminen 12 kuukaudelle. Tällainen jaksotus ei anna realistista kuvaa budjetoidun summan käyttösuunnitelmasta vuoden aikana. Tarvitaan mittareita, jotka ottavat huomioon
rahan käytön kausiluonteisuuden.

Ilokiven markkinointisuunnitelman tekeminen
Ilokivellä tehdyn asiakaskyselyn mukaan Ilokiven asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä ravintolan palveluihin. Asiakasmäärät ovat kuitenkin olleet laskussa. JYY tekee suunnitelman mainostamiseen ja markkinointiin, jotta remontin
jälkeen asiakkaat löytävät takaisin Ilokivelle.

Toimivan talouskoulutusrungon luominen järjestöille
Yleisavustuksia myönnettäessä on käynyt selväksi, että järjestöjen talousosaaminen on monesti puutteellista. JYY
luo koulutusrungon, jota käytetään vuosittain. Tällä pyritään saamaan JYYn piirissä toimivien järjestöjen yhdistystoiminnasta lainmukaista sekä toimintaa tukevaa.

Tutorkoulutus
Kansainvälisten ja kotimaisten maisteriohjelmien tutorointi yhdessä yliopiston
kanssa
Tähän mennessä kv-maisteriohjelmissa sekä suomenkielisissä maisteriohjelmissa kotimaisten opiskelijoiden tutorointi on jäänyt melko vähälle. Tutoreita näihin ohjelmiin on ollut vaikea löytää, jonka lisäksi heidän kouluttaminen
on jäänyt usein puutteelliseksi. JYY jatkaa selvitystyötä maisteriohjelmien tutortilanteesta ja kehittää maisteriohjelmien tutorointia ja siihen valmentavaa koulutusta.

Työelämä
Työelämäpoliittinen linjapaperi
Perustetaan parlamentaarinen työryhmä luomaan linjapaperi edustajiston hyväksyttäväksi. Linjapaperi toimii jatkossa JYYn työelämätoiminnan ohjenuorana.

Työelämäseminaari
Järjestetään JYYn opiskelijoille työelämäaiheinen seminaari. Seminaarin sisällössä huomioidaan myös kv-opiskelijat.
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Työharjoittelun käytänteiden järkeistäminen ja yhdenmukaistaminen
JYY pyrkii vaikuttamaan työharjoittelun käytänteiden järkeistämiseen ja yhdenmukaistamiseen Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi JYY pyrkii vaikuttamaan siihen, että tehdystä työstä saadaan pääasiallisesti rahallinen korvaus. Työssä
hyödynnetään yliopiston työelämäpalvelujen ja JYYn keräämää tietoa harjoittelun eri käytännöistä yliopistolla.

Viestintä

Ylioppilaslehti
Ei projekteja vuodelle 2015

Ympäristö

Internet-sivujen sisällön uudistaminen
Käydään läpi JYYn nettisivut ja poistetaan vanhentunut tai irrelevantti sisältö. Tarvittaessa päivitetään vanhoja
sivuja tai luodaan uusia yhteistyössä muiden sektorien kanssa. Pyritään linkittämään paremmin JYY-konsernin eri
toimialueet, kuten esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylä, JYYn sivuille. Lisätään kuvien määrää sivuilla.

JYYn kuvapankin luominen
Viestinnän vaikeutena on ollut laadukkaan kuvamateriaalin puute. Ylioppilaskunnasta riittää kuvia ja tarinoita, mutta ne ovat hajallaan eri sektoreiden tallennuspaikoissa. Vuonna 2015 JYY kerää kuvia ja videoita ylioppilaskunnan
vaiheista ja arkistoidaan ne myöhempää käyttöä varten. JYY kehittää valokuvaamiseen ja kuvien tallentamiseen
liittyviä prosesseja, jotta kuvapankin ylläpitäminen on jatkossa yksinkertaista. Kuvapankin keräämiseen JYY osallistaa myös opiskelijajärjestöjä.

Sektoriviestinnän ja JYYn viestintäkanavien kehittäminen

Ympäristöohjelman päivittäminen
Ympäristöohjelman toteuttamissuunnitelma on ollut JYYn toimintasuunnitelmassa useamman vuoden ajan. JYYn
ympäristöohjelma on kuitenkin päivitetty viimeisimmän kerran vuonna 2006, minkä vuoksi se on syytä päivittää
uudelleen ennen toteuttamissuunnitelman luomista. Valmis asiakirja lisätään JYYn nettisivuille.

Ilokiven ravintolan eettisyys
JYY järjestää kasvisruokakoulutuksen Ilokiven henkilökunnalle. JYY selvittää, millä elintarvikkeilla Ilokiven ravintolan olisi mahdollista käynnistää Portaat luomuun -ohjelma ja pyritään vakiinnuttamaan sen käyttö vuoden loppuun
mennessä. JYY luopuu kokonaan MSC-sertifikaatin punaisen listan kalojen käytöstä Ilokiven lounasravintolassa vuoden loppuun mennessä.

Jotkut JYYn tapahtumat ja toiminta jäävät huonosti toimivan viestinnän takia näkymättömiksi. Toimintasektorien
viestintäkäytänteitä on syytä kehittää, jotta tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja tuloksellinen tiedottaminen on eri sektorien toimijoille helppoa. Myös JYYn viestintäkanavia, erityisesti sähköpostilistoja, on syytä
kehittää vastaamaan paremmin toimintasektorien tarpeita.

Yritysyhteistyö

Ylioppilaskylä

Yritysyhteistyösuunnitelman päivittäminen
JYY päivittää yritysyhteistyösuunnitelman vastaamaan paremmin ylioppilaskunnan tarpeita, jotta asiakirjaa voidaan käyttää työkaluna yhteistyökumppaneita hankittaessa. JYY kokoaa edustajistosta parlamentaarisen työryhmän
suunnitelman tekoon.

Asukasdemokratian kehittäminen
Asumispoliittisessa linjapaperissa kirjattiin keväällä 2014, että asukasdemokratiaa on tarpeen kehittää. JYY valmistelee esityksen kylän asukasdemokratian kehittämisestä, jonka edustajisto hyväksyy. Valmistelutyössä kuullaan
asukasneuvostoa. Asumispoliittisen linjapaperin mukaan Kortepohjan ylioppilaskylän asukasdemokratiaa tulee kehittää ARAn ohjeistuksen mukaisesti. Loppuvuodesta 2014 aloitettiin suunnittelemaan asukasdemokratian kehittämistä
yhdessä ylioppilaskylän toimijoiden kanssa. Asukasdemokratian kehittämistä jatketaan vuonna 2015.

T-talon ja parkkikannen rakennushankkeiden seuraaminen
Seurataan rakennushankkeen etenemistä ja raportoidaan siitä edustajistolle.
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2) JATKUVA
TOIMINTA
Pääsektori
Pääsektori vastaa siitä, että ylioppilaskunta hoitaa sille laissa asetettuja tehtäviä sääntöjen mukaisesti. Sen myötä
pääsektori hoitaa ylioppilaskunnan yleishallintoa, henkilöstöön ja rekrytointiin liittyviä tehtäviä sekä kehittää organisaatiota.

Ylioppilaskunnan yleishallinto

Yleishallinto pitää sisällään esimerkiksi sääntöjen
mukaisen toiminnan valvonnan, edustajiston ja
hallituksen kokousten ja iltakoulujen järjestämisen,
kokousaikataulujen suunnittelun ja kokousasiakirjojen
koonnin sekä edustajistotyön organisoinnin.

Lähijohtajana toimiminen

Pääsihteeri toimii sihteerien lähijohtajana ja hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenten lähijohtajana.

Ylioppilaskunnan työntekijöiden
rekrytointi

Pääsektori organisoi rekrytoinnit.

Ylioppilaskunnan hallinnon ja
organisaation kehittäminen

Projekti: Esityslistojen ja päätösasiakirjojen avoimuus

JYY-konserniin ja kiinteistöihin
liittyvät asiat

Pääsektori organisoi esimerkiksi yhtiökokousedustajien valinnan. Projekti: Ilokiven peruskorjaus

Järjestöt ja jäsenpalvelu
Järjestösektori tukee JYYn piirissä toimivien järjestöjen toimintaa ja kannustaa jäsenistöä aktiiviseen järjestötoimintaan.

Yleis- ja projektiavustusten
jakaminen

Projekti: Avustusperiaatteiden kehittäminen

Järjestöjen neuvonta

JYY neuvoo ja tukee järjestöjä yhdistystoiminnassa ja
toiminnan suunnittelussa.

Järjestötoimijoiden kouluttaminen

Viikonloppuseminaarin lisäksi järjestetään koulutuksia
järjestöjen tarpeiden mukaan.

Järjestötoimijoiden tapaamisten
järjestäminen

Organisoidaan JYYn piirissä toimiville järjestöille
erilaisia vertaistapaamisia läpi vuoden. (Mm. sektoritapaamiset, aamiaistapaamiset ja järjestöklubi)

Kummitoiminnan organisointi

Pyritään kehittämään ja juurruttamaan kummitoimintaa kiinteämmin JYY:n hallituksen tehtäväksi.

Järjestöseminaari

JYY kouluttaa piirissään toimivat järjestöt eri sektoreille.

Jäsenpalvelu

Jäsenpalvelusihteeri koordinoi mm. tilavuokrausta,
lainatavaroita ja opiskelijakorttien ja -tarrojen jakoa.

Sopimus- ja allekirjoitusvastuu
Valiokuntapuheenjohtajien
vertaistukiryhmä
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JYY järjestää valiokuntapuheenjohtajille vertaistapaamisia ja vetää tukiryhmää. Tapaamisten aikataulut
ja sisällöt sovitaan ja järjestetään valiokuntapuheenjohtajien ehdoilla. Ryhmän tarkoituksena on antaa tukea valiokuntapuheenjohtajan tehtäviin sekä vahvistaa puheenjohtajien yhteydenpitoa.
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Kampuskehitys

Kansainväliset asiat

Kampuskehityksen tehtävänä on ajaa elävää ja toimivaa kampusta ja ajanmukaisia opiskelu- ja opiskelijatiloja.
Huomiota kiinnitetään myös kampusalueen turvallisuuteen ja kulkureitteihin.

JYYn kansainvälisen toiminnan tehtävänä on huolehtia kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta, edistää jäsentensä kansainvälistymistä ja ottaa kantaa kansainvälisiä opiskelijoita ja kansainvälistymistä koskeviin sosiaali- ja
koulutuspoliittisiin kysymyksiin.

Opiskelijatilojen tilanteen
seuraaminen ja edistäminen

Projekti: Selvitys opiskelijatilojen tilanteesta

Kampusalueen kulkureittien
edistäminen

Tavoitteena ovat hyvät pyöräily- ja kävelyreitit kampuksella.

Yhteistyö yliopiston tilapalveluiden
kanssa
Korjaus- ja uudisrakentamiseen
vaikuttaminen

Vaikutetaan uusien ja nykyisten tilojen suunnitteluun
ja toteutukseen sekä sisältöön, jotta saadaan tarkoituksenmukaisia tiloja sekä säilytystiloja opiskelijoiden
käyttöön. Ajetaan 24/7 -tietokoneluokan ja toisen
eTenttitilan saamista. Tiedotetaan opiskelijoita käytettävissä olevista tiloista.

Kampus Kustannus
JYY edistää ja ylläpitää julkaisusarjansa Kampus Kustannuksen toimintaa osana julkaisusarjan toimitusneuvostoa.

Avoin opintomatka kustantamoon

Kampus Kustannus järjestää vuosittain yhden avoimen
opintomatkan kotimaiseen kirjakustantamoon. JYY
auttaa tapahtuman järjestämisessä.

Kampus Kustannuksen
toimitusneuvoston kokouksiin
osallistuminen

JYY osallistuu Kampus Kustannuksen toimitusneuvoston kokouksiin.
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Kansainvälisten (kv) opiskelijoiden
integroiminen yliopistoyhteisöön ja
työelämään

Projekti: Aktiivisten kv-opiskelijoiden palkitseminen

Sidosryhmäyhteistyö

JYYn sidosryhmiä ovat mm. yliopiston kv-palvelut,
Erasmus Student Network (ESN) ja International
Degree Student Community Jyväskylä (IDESCO). JYY
auttaa IDESCOa pitämään toimintaansa yllä.

Järjestöjen kansainvälisen
toiminnan tukeminen

JYY tukee järjestöjen kv-toimintaa antamalla neuvontaa ja järjestämällä vertaistapaamisia.

Ainejärjestöjen
kansainvälisyyskilpailun
järjestäminen

JYY järjestää ainejärjestöille kansainvälisyyskilpailun,
jonka tavoitteena on tukea järjestöjen kv-toimintaa,
antaa vinkkejä ja palkita kv-sektorilla ansioitunut
ainejärjestö.

Kv-opiskelijoiden
vaikuttamismahdollisuuksien
parantaminen

Kv-opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen lisäksi JYY kasvattaa kv-opiskelijoiden
tietoutta omista oikeuksistaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Kv-tutorkoulutuksen järjestäminen

Kv-sihteeri koordinoi ja kouluttaa kv-tutorit yhteistyössä yliopiston kv-palvelujen kanssa. JYY järjestää
tutorhaun alla infotilaisuuksia kv-tutoroinnista.

Kv-tutkinto-opiskelijoiden
tapaaminen

JYY järjestää kerran lukukaudessa kv-tutkinto-opiskelijoille tapahtuman, jossa opiskelijat voivat verkostoitua keskenään.

Uusien kv-opiskelijoiden
orientaatioviikkoon osallistuminen

JYY osallistuu tammi- ja syyskuussa järjestettäviin
orientaatioviikkoihin ja varmistaa, että kaikki uudet
kv-opiskelijat saavat perustiedot JYYstä.

Teacher of the year in an
intercultural environment
-palkinnon myöntäminen

JYY palkitsee opiskelijoiden valitseman opettajan.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.
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Kehitysyhteistyö

Korkeakoulupolitiikka

JYY pyrkii kehitysyhteistyötoiminnallaan osallistumaan globaalin vastuun kantoon kasvattamalla jäsenistönsä tietoisuutta globaalin etelän ongelmista ja toimimalla konkreettisesti ongelma-alueilla.

Korkeakoulupoliittisen sektorin tehtävänä on ajaa ja puolustaa opiskelijoiden etua opinto- ja tiedepoliittisissa
kysymyksissä. Sektori kouluttaa ja tukee hallinnon opiskelijaedustajia ja muita yliopistolla toimivia kopotoimijoita.
Korkeakoulupoliittinen sektori puolustaa väsymättä maksutonta koulutusta ja joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyöverkostoja ovat mm. ympäristövaliokunta ja
Jyväskylän YK-yhdistys.

Kehitysyhteistyöhanke

JYY toteuttaa yhteistyössä Bal Rashmi Societyn kanssa
ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta Intiassa. JYY tiedottaa hankkeesta jäsenilleen ja
jatkaa uusien varainkeruumuotojen etsimistä.

Reilu Yliopisto -sertifikaatin
tavoitteleminen

JYYn Reilu Yliopisto -koordinaattorien johdolla edistetään eettistä ja ekologista kehitystä kampuksella ja
tavoitellaan Reilu Yliopisto sertifikaattia. Myös omassa
toiminnassaan JYY keskittyy noudattamaan sertifikaattiin vaadittuja kriteerejä.

Kehitysyhteistyöviikko

JYY järjestää SYL:n koordinoiman kehitysyhteistyöviikon ja palkkaa viikon järjestämiseen koordinaattorin.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.
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Hallinnon opiskelijaedustajien
valinta, tukeminen ja kouluttaminen

Valitaan ja koulutetaan hallopedit vuonna 2015, järjestetään vertaisilta ja koulutukset. Jaetaan hallopedopasta ja päivitetään sitä tarvittaessa. Kannustetaan
hallopedeja osallistumaan opinto- ja tiedevaliokunnan
toimintaan.

Yliopiston työryhmissä toimiminen

"Toimitaan seuraavissa työryhmissä: koulutusneuvosto, opintoasiainkokoukset, yliopiston laadunohjausryhmä,
opintotietojärjestelmien ohjausryhmä, it-palveluiden
yhteistyöryhmä,
opiskelijarekrytoinnin työryhmä, monitieteisen työelämäprojektin
ohjausryhmä, Student Lifen ohjausryhmä ja näiden
alaryhmät yms."

Tiedekuntakierrokset

JYY tapaa kaikkien tiedekuntien johtoa vuosittain.

Valtakunnallinen
edunvalvontayhteistyö

Toimitaan yhteistyössä SYL:n kanssa ja osallistutaan
valtakunnallisiin seminaareihin.

Maksuttoman koulutuksen päivä

Opinto- ja tiedevaliokunta järjestää vuosittain maksuttoman koulutuksen päivän.

Valitusviikot

Opinto- ja tiedevaliokunta järjestää vuosittain valitusviikot. Valitukset välitetään eteenpäin asianosaisille tahoille.

Hyvä opettaja -kilpailun
järjestäminen

Opinto- ja tiedevaliokunta järjestää vuosittain Hyvä
opettaja -kilpailun.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan pysyy pienenä. Valiokunta järjestää mahdollisuuden opinnäytetyönäyttelyiden järjestämiseen yliopiston tiedemuseo
Soihdussa.
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Kulttuuri

Liikunta

JYY järjestää vuosittain tapahtumia opiskelijoille, tiedottaa kaupungin ja yliopiston kulttuurielämästä sekä uudistaa
omaa kulttuuritoimintaansa.

Liikuntasektori huolehtii yliopistoyhteisön liikuntapalveluiden järjestämiseen liittyvästä edunvalvonnasta sekä osallistuu valtakunnalliseen liikuntaedunvalvontaan OLL:n kautta. Sektori järjestää korkeakoulu- ja yliopistoliikunnan
palveluita täydentäviä liikuntatapahtumia ja edistää yliopistoyhteisön hyvinvointia erilaisin kampanjoin.

Kampus Kino

JYY esittää Kampus Kinossa elokuvia, jotka valitaan
kulttuurivaliokunnassa.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.

JYYn vuosijuhlat

JYY suunnittelee ja toteuttaa maaliskuussa järjestettävät vuosijuhlat.

Jyrock

JYY järjestää Jyrock-festivaalin ja rekrytoi tapahtumaan promoottorin.

Amazing Race Jyväskylä

JYY suunnittelee ja toteuttaa Amazing Race Jyväskylä
-kaupunkisuunnistustapahtuman ja rekrytoi tapahtumaan koordinaattorin.

JYYn Vappu

JYY suunnittelee ja toteuttaa vappuaaton ohjelman
Kirkkopuistossa ja vappupäivän ohjelman Harjulla.

JYYn lukuvuoden avajaisbileet

JYY suunnittelee ja toteuttaa avajaisbileet lukuvuoden alussa vaihtelevalla teemalla.

JYYn pikkujoulut

JYY suunnittelee ja toteuttaa pikkujoulut.

Kulttuuriedunvalvonta

JYY tiedottaa kulttuuritoiminnasta jäsenistölle ja
edistää jäsenistön asemaa kaupungin kulttuuritoiminnassa esimerkiksi liittyen kulttuuritiloihin. JYY neuvoo
ja auttaa ainejärjestöjä. Projekti: Tapahtumavastaavien tapaaminen.

Kuntapolitiikka

Saavutettavat ja yhdenvertaiset
liikuntamahdollisuudet

JYY vaikuttaa liikuntatilojen ja -palveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. JYY huomioi saavutettavuusnäkökulman myös liikunta- ja yleisavustuksia
jaettaessa. JYY korostaa matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tärkeyttä.

Liikuntatilojen huomioiminen
kampusalueella ja opiskelijaasuntokeskittymissä

JYY vaikuttaa kampusalueella tapahtuvien remonttien
ja uudisrakentamisen yhteydessä siihen, että jäsenille
on riittävästi liikuntatiloja.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.

Finlandia Marathon

JYY jatkaa yhteistyötä ja osallistumista Finlandia
marathoniin. JYY neuvottelee opiskelija-alennukset
ja markkinoidaan tapahtumaa liikuntavaliokunnan ja
JYYn virallisten viestintäkanavien kautta.

JYY-Cooper

JYY järjestää cooperin testin kaksi kertaa lukuvuoden
aikana.

Liikuntatutoroinnin järjestäminen

JYY osallistuu yliopiston kanssa liikuntatutoreiden
rekrytointiin ja koulutukseen.

Snowday

JYY järjestää yhteistyössä JAMKOn kanssa talviliikuntapäivän kaikille kaupungin korkeakouluopiskelijoille.

JYY-Puntti

JYY seuraa kysyntää ja tarvetta JYY-puntti -liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Sidosryhmävaikuttaminen

JYY pitää tiiviisti yhteyttä paikallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin osallistumalla muun muassa
Korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja ohjausryhmään,
opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n sektoritapaamisiin,
YTHS:n ja Keski-Suomen liikunta ry KesLin toimintaan.

Kuntasektori valvoo opiskelijoiden etuja kuntapolitiikassa ja pitää yllä ylioppilaskunnan suhteita päättäjiin.

Kunnan toimielinten
opiskelijajäsenten tapaaminen

JYY suunnittelee tapaamiset, aiheet ja ajankohdat
niin, että saadaan aikaan yhteisiä opiskelijoiden tavoitteita ja opiskelijavaikuttajat verkostoituvat.

Kuntapoliittisen ohjelman mukainen
vaikuttaminen

JYY ottaa kantaa opiskelijoita koskeviin kuntapoliittisiin kysymyksiin, tapaa virkamiehiä, kansanedustajia
ja kunnallispoliitikkoja sekä edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.
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Sosiaalipolitiikka

Talous

Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoiden terveyteen, toimeentuloon, yhdenvertaisuuteen ja asumiseen
liittyvästä edunvalvonnasta niin paikallisesti JYYssä kuin valtakunnallisesti SYL:n kautta.

Taloussektori valvoo ylioppilaskunnan taloustilannetta sekä toimii linkkinä eri toimijoiden välillä.

Toimeentulovaikuttaminen

JYY seuraa opiskelijan toimeentuloon, erityisesti
opintotukeen ja muuhun sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia ja vaikuttaa niihin. Edistäessään opiskelijoiden
toimeentuloa JYY tekee vaikuttamistyötä riittävän
suuren opintorahapainotteisen opintotuen puolesta
pitkän aikavälin tavoitteena perustulo.

Opiskelija-asumiseen vaikuttaminen

JYY vaikuttaa opiskelija-asumiseen Jyväskylässä JYYn
asumispoliittisen linjapaperin mukaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

JYY tekee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä JYYn
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. JYY vaikuttaa ja osallistuu yliopiston yhdenvertaisuustyöhön. Tavoitteena on saavutettava ja esteetön
yliopisto.

Sidosryhmävaikuttaminen

JYY osallistuu sidosryhmien eri luottamuselimiin:
YTHS:n johtokunta, valtuuskunta ja terveystyöryhmä, JY:n opintotukilautakunta, tasa-arvotoimikunta,
työsuojelutoimikunta, Student Life -hankkeen työryhmät, KOAS:n hallitus ja valtuuskunta, JYYn yleinen
valintatoimikunta, raflaryhmä

Valtakunnallinen
edunvalvontayhteistyö

JYY toimii yhteistyössä SYL:n kanssa ja osallistuu
valtakunnallisiin seminaareihin.

Hyvinvointiviikko

JYY järjestää yhteistyössä YTHS:n, yliopiston, Korkeakoululiikunnan ja seurakunnan kanssa opiskelijoiden
hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän tapahtumantäyteisen teemaviikon.

Hymyviikko

JYY järjestää positiivisen palautteen teemaviikon, kerää positiivista palautetta yliopistoyhteisön jäseniltä
ja välittää palautteet viikon jälkeen eteenpäin.

Toimeentulo- ja työelämäinfo

JYY järjestää toimeentulo- ja työelämäinfon, jossa
esitellään kesän toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia.

Kultainen sopo

JYY myöntää tarpeen tullen Kultainen sopo -tunnustuksen ansiokkaasta työstä opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistämiseksi.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.
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Talousarvion tekeminen

Talousvastaava koordinoi talousarvion tekemistä yhdessä muiden sektoreiden kanssa.

Menojen ja tulojen seuranta

Tutorkoulutus
JYY järjestää vuosittain opiskelijatutorkoulutuksen yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tutorkoulutuksesta tiedottaminen

JYY tiedottaa tutorkoulutukseen liittyvistä asioista
yhteistyössä yliopiston kanssa.

Tutorkoulutuksen järjestäminen

Järjestetään vuoden aikana tutorleiri, koulutuspäivä,
välitapaaminen ja kiitostilaisuus

Koulutusmateriaalien tuottaminen
ja ylläpitäminen

Koulutusmateriaaliin sisältyy mm. tutoropas ja nettisivuille koottu materiaali

Tutorien tukeminen ja neuvonta
Palautteen kerääminen

JYY kerää palautetta tutorkoulutuksesta ja raportoi
siitä yliopistolle.

Tutortoiminnan kehittäminen

JYY kehittää tutorkoulutusta yhteistyössä yliopiston
kanssa.
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Työelämä

Viestintä

Työelämäsektorin tehtävänä on tuoda työelämään liittyvät asiat osaksi JYYn toimintaa ja edunvalvontaa työelämäpoliittisen linjapaperin mukaisesti.

JYYn viestinnän tehtävänä on tehokas tiedonvälitys opiskelijan ja ylioppilaskunnan välillä. JYYn viestinnän tärkeimpiä periaatteita ovat avoimuus, saavutettavuus ja luotettavuus.

Edunvalvonta

JYY valvoo opiskelijoiden etua esimerkiksi opintojen
työelämärelevanssin, työharjoittelun ja opinnäyteyhteistyön suhteen.

Yhteistyö yliopiston
työelämäpalvelujen kanssa
TE-toimiston yhteistyöryhmän
toimintaan osallistuminen
Yhteydenpito Keski-Suomessa
toimivien sidosryhmien
opiskelijatoimijoiden kanssa
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JYYn sidosryhmiä ovat esimerkiksi ammattijärjestöt,
Jyväskylä Entrepreneur Society, yms.

Sosiaalisen median käyttö

JYY käyttää aktiivisesti JYYn Facebookia ja Twitteriä,
panostaa kuvasisältöön ja kannustaa kaikkia sektoreita viestimään omasta toiminnastaan.

Tiedotteiden ja materiaalien
tuottaminen

JYY kehittää ulkoista ja sisäistä viestintää. Viestintään kuuluu tiedotteiden laatiminen ja levittäminen
sekä ylioppilaskunnan painettujen materiaalien tuottaminen.

JYYn lukuvuosikalenterin
tekeminen

JYY pyrkii tekemään kalenterista tuottavamman. JYY
huolehtii kalenterin materiaalin keräämisestä ja taitosta. Kalenteriin sisällytetään edelleen infoa JYYstä,
sen palveluista, toiminnasta ja järjestöistä. Lisäksi
JYY seuraa ja koordinoi kalenterin mainosmyyntiä.

Viikkotiedote Jyytisten tuottaminen

JYY koostaa Jyytiset-viikkotiedotteen kerran viikossa. Jyytisiä levitetään printtimuodossa Ilokiveen ja
ylioppilaskylään sekä sähköisesti yliopiston sähköpostilistoille ja JYYn muihin viestintäkanaviin.

Lukuvuoden avajaismessut

JYY järjestää yhdessä yliopiston kanssa lukuvuoden
avajaismessut. Messuilla opiskelijajärjestöt ja yliopisto pääsevät esittäytymään uusille opiskelijoille.

Sähköisten viestintäkanavien
hallinnointi

JYY huolehtii sähköisten viestintäkanavien, kuten
nettisivujen, sähköpostilistojen ja sosiaalisen median
ylläpidosta ja moderoinnista. Varmistetaan, että tieto
saavuttaa kuulijansa nopeasti ja selkeästi.

Viestintästrategian toteutumisen
seuranta

JYYn viestintästrategia on voimassa vuoteen 2017.
JYY tarkkailee viestintästrategian toteutumista ja
kehittää sektoreiden viestintää sen mukaisesti.

Vaaliviestintä

JYY tiedottaa vaaleista, ajankohtaisista teemoista ja
huolehtii vaalien näkymisestä viestintäkanavissaan.
Erityisesti edustajistovaalien viestintää on jatkuvasti kehitettävä, jotta saadaan varmistettua vaalien
näkyvyys.

Aluemedioissa vaikuttaminen

JYY pitää säännöllisesti yhteyttä paikallisiin medioihin, kuten Keskisuomalaiseen. Lisäksi JYY ottaa kantaa edunvalvonnallisiin kysymyksiin, seuraa mediaa
sekä laatii mielipidekirjoituksia, kolumneja, vastineita ja kannanottoja yhdessä Jamkon kanssa.
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Ylioppilaskylä

Ympäristö

Kyläsektori edistää asukasviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä Kortepohjan ylioppilaskylässä, järjestää kylässä toimintaa
ja tapahtumia.

JYYn ympäristösektorin tehtävänä on kehittää ylioppilaskunnan ja kampuksen ympäristöystävällisyyttä ja tiedottaa
jäseniään ympäristöasioista.

Kylän rakentamishankkeiden
etenemisen seuraaminen

JYY tarkkailee rakentamisen etenemistä. Projekti:
T-talon ja parkkikannen rakennushankkeiden seuraaminen

Asukasneuvoston toiminnasta
raportointi

JYY ottaa osaa asukasneuvoston toimintaan ja kokouksiin.

Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta
KVATin toiminnan koordinointi

JYY koordinoi KVATin puheenjohtajan kanssa KVATin
tapahtumien järjestämistä ja vapaaehtoisia. Lisäksi
JYY hallinnoi KVATin lainatavaroita, kylän vapaa-ajan
tiloja ja kerhotoimintaa.

Kesä- ja talvikoulujen majoitusten
organisointi

JYY järjestää yhteistyössä yliopiston kanssa Kortepohjassa majoitusta yliopiston kesä- ja talvikouluille ja
hoitaa näiden majoitusten käytännön organisoinnin.

Survival Kit -palvelun ylläpito ja
organisointi

JYY järjestää yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen
mukaan Survival Kit -palvelua vaihto-opiskelijoille.
JYY pitää huolta Survival Kiteistä, niiden kunnontarkistuksista, kokoamisesta ja niihin liittyvistä panttimaksuista.

Kylän tiedottaminen

JYY tiedottaa kylän asukkaita asumiseen ja kylän toimintaan liittyvistä asioista. JYY päivittää ja moderoi
kortepohja.fi-verkkosivuja ja kylän Facebook-sivuja.

Ylioppilaslehti
JYY seuraa Ylioppilaslehden paikallista mainosmyyntiä ja kehittää Ylioppilaslehteä osana sen johtokuntaa.

Paikallisen mainosmyynnin
seuraaminen
Jylkkärin johtokunnan jäsenenä
toimiminen
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JYY seuraa 2013 vaihtuneen paikallisen mainosmyyjän
tulosta.

Ympäristöystävällisen toiminnan
edistäminen

JYY edistää ympäristöystävällistä toimintaa ylioppilaskylässä, kampuksella ja kaupungissa esimerkiksi
vähentämällä energian- ja vedenkulutusta ja jätteiden määrää sekä lisäämällä jätteiden kierrätystä.
JYYn pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilineutraali
kampus.

Opiskelijaravintoloiden ruuan
tarjontaan vaikuttaminen

JYY kehittää ravintoloiden ruokatarjontaa eettisempään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Eettisyys otetaan huomioon Ilokiven henkilöstön koulutuksissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa

Yhteistyökumppaneita mm. kehitysyhteistyövaliokunta, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry. ja Jyväskylän
pyöräilyseura JYPS ry.

Ympäristövastaavien
vertaistapaamiset

JYY järjestää tarpeen mukaan vertaistapaamisia ainejärjestöjen ympäristövastaaville.

Palstaviljelytoiminnan järjestäminen

JYY järjestää kesäisin palstaviljelytoimintaa.

Siivouspäivä

JYY kannustaa ainejärjestöjään osallistumaan JAPA
ry:n sotkutonta päivää -kampanjan siivouspäivään.

Ympäristökilpailun järjestäminen

Ympäristökilpailu on suunnatu JYYn piirissä toimiville
järjestöille.

Ympäristöviikko

JYY järjestää ympäristöviikon ja palkkaa tehtävään
koordinaattorin.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

JYY kehittää aktiivisesti valiokuntatoimintaa, jotta
kynnys osallistua valiokunnan toimintaan on pienempi.

Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyösektori on vastuussa JYYn yritysyhteistyön koordinoinnista ja järjestöjen yritysyhteistyön avustamisesta.

Yritysyhteistyön johtaminen

JYY ohjaa, valvoo ja kehittää yritysyhteistyötään.

Järjestöjen kouluttaminen

JYY tukee, kouluttaa ja neuvoo järjestöjä olemassa
olevissa hankkeissa ja avustaa uusien hankkeiden
käynnistämisessä.
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