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1) PROJEKTIT

Järjestöt
Järjestöwiki
JYY koostaa piirissään toimivien järjestöjen käyttöön tietopankin, josta järjestötoimijat voivat etsiä kattavasti tietoa toimintansa tueksi. Mahdollisuuksien mukaan tietopankkia koostetaan yhteistyössä muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa.

Tilojen etsiminen järjestöille Kortepohjasta
JYY selvittää ja toteuttaa mahdollisuuksia käyttää Ylioppilaskylän vapaita tiloja varasto- ja harrastetiloina piirissään toimivien järjestöjen toiminnan tukemiseksi.

JYYn yhteistyö järjestöjen kanssa

Erityisprojektit

JYY pyrkii laajentamaan ja vakiinnuttamaan yhteistyötä niiden ulkopuolisten harrastejärjestöjen ja sidosryhmien
kanssa, jotka jakavat yhteiset arvot ja tavoitteet JYYn toiminnan kanssa. Lisäksi JYY kartoittaa mahdollisuuksia
yhteistyön aloittamiseksi uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

JYYn strategian päivitys

Kampuskehitys

JYYn strategia on voimassa vuoteen 2017 saakka. Kuluvalla strategiakaudella JYY on muuttunut niin tilajärjestelyiden kuin koko konsernin organisaatiorakenteen osalta. Vuonna 2016 JYY päivittää strategiansa vastaamaan nykyistä
tilannetta ja poliittista toimintaympäristöä. Lisäksi strategialle tehdään toteuttamissuunnitelma.

Oppimistilojen kehittäminen

Konsernin ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmien kehittäminen
JYYn konserni on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla niin henkilöstön kuin käynnissä olevien hankkeiden osalta.
Konsernin ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmien toimivuutta tulee pohtia tästä syystä tarkasti. JYY kehittää toimivat käytänteet, joiden avulla edustajisto sekä hallitus voivat tulevaisuudessa ohjata paremmin koko JYY-konsernin
toimintaa ja strategisia suuntauksia.

Paluumuutto Ilokivelle
JYY aloitti Ilokiven peruskorjauksen kesällä 2015. Korjauksen loputtua JYY muuttaa kesällä 2016 takaisin ylioppilastalolle. JYY viestii asiasta kattavasti opiskelijoille, jotta heillä on muuton aikana ajanmukaista tietoa niin palveluntarjonnan, tapahtumien, tilojen kuin ravintolatoiminnankin osalta.

Yliopiston muuttaessa opetussuunnitelmiaan oppimistilojen toimivuutta tulee tarkastella uusien opetus- ja oppimiskäytänteiden kannalta. JYY edistää yhteistyössä yliopiston kanssa opetuksen ja oppimisen päivittämistä nykyaikaan
tilaratkaisuilla, jotka hyödyntävät mm. digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Yhteistyö Alvar Aalto -säätiön kanssa
JYY tapaa Alvar Aalto -säätiötä. Yliopiston nykyiseen ja tulevaan rakennustilanteeseen ja Ilokiven remonttiin liittyen on hyvä käydä vuoropuhelua säätiön kanssa.

Kampus kustannus
-
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Kansainväliset asiat

Korkeakoulupolitiikka

Teacher of the Year in Intercultural Environment -kilpailun uudistus

Yliopiston rakenteelliseen kehittämiseen vaikuttaminen

Painottamalla monikulttuurisen opetuksen arvoa parannetaan kampusten kansainvälisyyttä ja muistutetaan opetuksen laadun tärkeydestä. JYY kehittää Teacher of the Year in Intercultural Environment -kilpailua ja sen tunnettuutta
yliopistossa.

Jyväskylän yliopisto päivittää tiedekunta- ja hallintorakennettaan. Se tuo mukanaan uudenlaisia toimintamalleja
esimerkiksi oppiaine- ja tiedekuntarajojen muutoksilla. JYY vaikuttaa rakenteelliseen kehittämiseen siten, että
opiskelijoiden näkemykset huomioidaan kaikessa kehittämiseen liittyvässä päätöksenteossa ja mahdolliset muutokset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. JYYn tavoitteena on, että uudet rakenteet tukevat
oppimista ja tarjoavat laadukkaat puitteet opiskelulle Jyväskylän yliopistossa myös jatkossa.

Lukukausimaksujen tilanteen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
JYY vaikuttaa paikallisella ja kansallisella tasolla koulutuksen pysymiseen maksuttomana. Lisäksi JYY seuraa mahdollisten EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen vaikutusta Jyväskylän yliopiston toimintaan ja kansainvälistymiseen.

Aktiivisten kv-opiskelijoiden palkitsemisen kehittäminen ja ylläpitäminen
Vuonna 2015 JYY aloitti aktiivisten kv-opiskelijoiden palkitsemisen lukukauden päätteeksi. Tulevana vuonna varmistetaan, että palkitsemista jatketaan ja tarvittaessa päivitetään kriteereitä tai koko konseptia. Tavoitteena on
aktivoida edelleen kansainvälisiä opiskelijoita ja kannustaa heitä ottamaan osaa heitä koskeviin asioihin. Samalla
luodaan entistä kansainvälisempää kampusta ja kontakteja suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille.

Kehitysyhteistyö

Opetussuunnitelmatyön tukeminen
Vuodesta 2017 alkaen kaikki Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmat (OPS) siirtyvät samaan sykliin. JYY rohkaisee
opiskelijoita osallistumaan opetussuunnitelmien suunnitteluun ja tarjoaa välineitä opiskelijoille tähän työhön. JYY
julkaisee opiskelijoille opetussuunnitelmatyön tueksi OPS-muutosoppaan ja ohjeistaa opiskelijoita muillakin tavoin
OPS-työskentelyyn liittyen. JYY valvoo, että yliopisto ottaa opiskelijat aktiivisesti mukaan uusien opetussuunnitelmien suunnittelemiseen ja työstämiseen. JYY seuraa, että uusissa opetussuunnitelmissa esimerkiksi työharjoittelukäytänteiden yhtenäisyyttä ja ulkomailla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi pää- tai sivuaineopintoja.

Strategian toimenpideohjelmaan vaikuttaminen vuosille 2017-2018
JYY on aktiivisesti mukana uuden strategian toimenpideohjelman valmistelussa. JYY valvoo, että kaikkien tieteenalojen osaaminen on toimenpideohjelmassa edustettuna, jolloin yliopiston monipuolinen osaaminen tulee mahdollisimman hyvin esiin.

JYYn kehitysyhteistyön uudelleenmäärittely

Kulttuuri

Rahoitus JYYn Intia-projektille päättyy vuoden 2015 lopussa. JYY etsii uuden painopisteen aktiiviselle kehitysyhteistyölleen ja kartoittaa mahdollisuutensa toimia mahdollisimman tehokkaasti kehitysyhteistyön saralla ilman ulkoministeriön rahoitusta.

Kulttuuritilan käytöstä ja hankinnoista sopiminen
Uudistetun Ilokiven kulttuuritilan käytöstä ja sinne tehtävistä hankinnoista keskustellaan avoimesti ja kattavasti
eri toimijoiden kanssa. JYYn tavoitteena on, että tilasta tulee monikäyttöinen ja sen kapasiteettia hyödynnetään
entistäkin paremmin.

Ilokiven ikimuistoiset avajaiskekkerit
Syksyllä 2016 JYY juhlii antaumuksella ylioppilastalon peruskorjauksen valmistumista. JYY mainostaa aktiivisesti
kemuja koko jäsenistölle ja houkuttelee mukaan myös vanhempia opiskelijoita.

Kulttuuritoiminnan strategian päivittäminen
JYYllä on monipuolista ja pidettyä kulttuuritoimintaa. JYY arvioi kulttuuritoimintansa toistuvia tapahtumia ja tarvittaessa uudistaa niiden konseptia, jotta toiminta säilyisi jäsenistölle kiinnostavana myös jatkossa.
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Kuntapolitiikka

Talous

Kuntavaalivaikuttaminen

Budjetin toteutumisen seurannan kehittäminen

JYY valmistautuu yhteistyössä JAMKOn kanssa keväällä 2017 järjestettäviin kuntavaaleihin tapaamalla puolueiden
edustajia ja esittelemällä heille kuntapoliittisen ohjelman (2014) mukaisia opiskelijoiden tavoitteita. JYY ja JAMKO päättävät myös kärkiteemansa kuntavaalivaikuttamiseen ja toteuttavat niiden pohjalta vaalikampanjan. JYY ja
JAMKO järjestävät vaalipaneelin alkuvuodelle 2017, sekä tiedottavat opiskelijoita vaaleista ja kannustavat käyttämään ääntään.

Talousarviossa on nykyisin käytössä koko budjetin jaksottaminen 12 kuukaudelle. Tällainen jaksotus ei anna realistista kuvaa budjetoidun summan käyttösuunnitelmasta vuoden aikana. JYY kehittää edustajiston ja hallituksen
talouden seurantaa varten mittareita, jotka ottavat huomioon rahan käytön kausiluonteisuuden.

Kuntapoliittisen ohjelman päivittäminen

Ylioppilastalon remontti valmistuu syksyn 2016 aikana ja lounasravintola Ilokivi muuttaa väistötiloista takaisin ylioppilastalolle. JYY tekee suunnitelman mainostamiseen ja markkinointiin, jotta remontin jälkeen asiakkaat löytävät
takaisin Ilokivelle.

Nykyinen Kuntapoliittinen ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. JYY päivittää ohjelman yhteistyössä JAMKOn
kanssa seuraavaksi vaalikaudeksi.

Liikunta
Liikuntatutoreiden opas
JYY laatii liikuntatutorointia varten yleisoppaan, jota tutorit voivat hyödyntää omassa työskentelyssään tulevina
vuosina. Opas tehdään yhteistyössä JAMKOn liikuntasektorin kanssa.

Sosiaalipolitiikka
Yhteisten toimintatapojen tiivistäminen sopo- ja kyläsektorin kesken
Sosiaalipoliittisen ja kyläsektorin toimenkuvat sivuavat paljon toisiaan ja asumisen sosiaaliset ongelmat koskettavat
molempia sektoreita. Tiivistämällä yhteistyötä näiden sektoreiden välillä JYY saa laajempaa tietoa asumisen sosiaalisiin ongelmiin puuttumisesta ja luo sektoreiden välille kestävät yhteistyömuodot.

Kiusaamisen ehkäisy
Kiusaaminen on ongelma myös korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Kiusaamisen ehkäisyyn liittyen JYY toteuttaa
yhteistyössä yliopiston Student Lifen kanssa projektin, jolla herätetään tietoisuutta kiusaamisesta korkeakouluyhteisöissä.

Opiskelija-asumiseen vaikuttaminen
Valtion investointiavustuksen mahdollisen poistumisen myötä opiskelijaliikkeen on reagoitava opiskelija-asumisen
merkittäviin heikennyksiin. JYY vaikuttaa opiskelija-asumisen toimintaympäristön muutoksiin yhteistyössä Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa.

Ilokiven markkinointisuunnitelman tekeminen

Tutorkoulutus
Syksyn koulutuspäivän uudistaminen
Syksyn tutorkoulutuspäivää pyritään kehittämään saadun palautteen perusteella vuorovaikutteisemmaksi ja tutoreita paremmin tukevaksi koulutus- ja vertaistukitapaamiseksi.

Työelämä
Työelämäseminaari
JYY on valmistellut työelämäseminaarin vuonna 2015 ja toteuttaa sen tammikuussa 2016. JYY vie loppuun edellisenä vuonna aloitetun projektin ja kehittää tapahtumasta osan JYYn jatkuvaa toimintaa.

Yliopiston opinnäyteyhteistyön ohjeistukseen vaikuttaminen
Yliopistolla ei tällä hetkellä ole sisäistä ohjeistusta yliopiston ulkopuolisen opinnäytteen tekemiseen. JYY kartoittaa
nykyiset käytänteet ja arvioi niiden pohjalta tarpeen yhteiselle yleisohjeistukselle. Yhteisellä ohjeistuksella järkevöitetään ja yhtenäistetään opinnäytekäytänteitä.

Kampusfoorumi
Jyväskylän yliopiston opiskelijoille on tarjolla useita kanavia, joiden kautta he voivat löytää työelämäyhteyksiä,
kuten esimerkiksi harjoittelupaikan tai opinnäytteen tilaajan. JYY selvittää työelämätoimijoiden, yliopiston ja opiskelijoiden kesken voisiko yhteistyötä parantaa rakentamalla Kampusfoorumin. Se toimisi alustana, jossa eri toimijat
voisivat yhdessä ideoida ja toteuttaa projektejaan.

JYY päivittää tarvittaessa JYYn asumispoliittisen linjapaperin (2014-2019) vastaamaan uutta tilannetta.
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Viestintä

Ylioppilaslehti

Verkkosivujen sisällön päivittäminen ja mobiililaitekäytettävyyden
parantaminen

Ylioppilaslehden verkkosivujen uusiminen

JYYn verkkosivujen sisältö on osittain vanhentunutta, ja sitä on syytä päivittää. Erityistä huomiota kiinnitetään
sivujen englanninkielisiin käännöksiin. Sivujen päivittäisiä ylläpitoprosesseja kehitetään niin että myös käännökset
pysyvät ajan tasalla. JYY parantaa myös sivujen käytettävyyttä mobiililaitteilla. JYY selvittää verkkosivujensa ulkoasun päivittämisen kustannukset ketjussa Jylkkärin sivujen kanssa.

Kuvapankin viimeistely ja kehittäminen

Ylioppilaslehden Jylkkärin verkkosivut ovat tekniikaltaan vanhentuneet eikä lehden selaaminen mobiililaitteilla ole
käyttäjäystävällistä. Uudistetuilla sivuilla mahdollistetaan parempi yhteys sosiaaliseen mediaan sekä mainosmyynti
myös verkkosivuille. JYY uudistaa Jylkkärin verkkosivut vuoden 2016 aikana.

Lehden uuden ulkoasun muutoksen aloittaminen
Jylkkärin ulkoasu uudistettiin vuonna 2012. Vuoden 2016 aikana JYY kartoittaa ulkoasun uudistamisen mahdollisuudet sekä siitä aiheutuvat kustannukset.

JYY kehittää valokuvien keräämistapoja jäseniltä JYYn kuvapankkiin ja kuvapankin käyttöä.

JYYn markkinointimateriaalit
JYY selvittää, mitä markkinointimateriaaleja ylioppilaskunnalla on, ja minkälaisia tulevaisuudessa tarvitaan. JYY
tilaa selvityksen perusteella tarvittavat materiaalit ja hyödyntää niitä markkinoinnissaan.

Ylioppilaskylä
Asukasdemokratian toteutumisen seuranta ja kehittäminen
Kylävaalit ovat jääneet historiaan, ja asukasneuvosto valitaan vastaisuudessa syksyisin vuosittain järjestettävässä
asukkaiden kokouksessa. Vuonna 2016 päätöksenteosta ja asukastoiminnasta tehdään entistä enemmän asukaslähtöistä. JYY seuraa uuden mallin mukaisen asukasdemokratian ja asukastoiminnan kehitystä kriittisesti ja varmistaa
uusien käytäntöjen toimivuuden. Tavoitteena on kylätoiminnan voimaannuttaminen ja toiminnan luominen kyläläiseltä toiselle.

Juhlavuosi 2016
JYY järjestää vuoden 2016 aikana eeppiset juhlamenot viimeisten vanhojen rakennusten 40. valmistumisvuosipäivän
kunniaksi.

Ympäristö
Opiskelijan ympäristöoppaan päivittäminen
Opiskelijan ympäristöopas on julkaistu vuonna 2011 ja sisältää vanhentunutta tietoa. JYY päivittää vuoden 2016
aikana ympäristöoppaan tiedot ajantasalle sekä muuttaa oppaan sävyä ohjaavaksi ja helpommin lähestyttäväksi.

Ympäristökilpailun uusien kriteerien käyttöönotto
Ympäristökilpailun kriteerit uudistettiin syksyn 2015 aikana. Vuoden 2016 ympäristökilpailu toteutetaan uudella
kriteeristöllä. JYY seuraa kriteerien toimivuutta sekä tekee tarvittavat muutokset.

JYYn ympäristösektorin toiminnan määrittäminen
JYYn ympäristösektorin tehtävänä on kehittää ylioppilaskunnan ja kampuksen ympäristöystävällisyyttä ja tiedottaa
jäseniään ympäristöasioista. Ympäristösektorin toiminta on hajanaista ja jäänyt kehityksessä paikoilleen, eikä selviä ohjeistuksia ole. JYYn ympäristösektorilta puuttuu toimintaa yhteenkokoava asiakirja. Vuoden 2016 aikana JYY
kokoaa ympäristösektorin toimintaa ohjaavan ja määrittävän asiakirjan.

Yritysyhteistyö
JYYn yritysyhteistyön uudelleenorganisointi
JYY suunnittelee ja ottaa käyttöön uuden toimintamallin linjapaperin mukaisen yritysyhteistyön toteuttamiseen.
Uuden toimintamallin tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa JYYn piirissä tapahtuvaa yritysyhteistyötä, mukaan
lukien mainosmyyntiä, tapahtumasponsorointia sekä laajempia yritysyhteistyösopimuksia.
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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.

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

Yleis- ja projektiavustusten
jakaminen

JYY jakaa kerran vuodessa yleisavustukset ja ympäri
vuoden järjestämis- ja osallistumisavustuksia.

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.

Ylioppilaskunnan hallinnon ja
organisaation kehittäminen
JYY-konserniin ja kiinteistöihin
liittyvät asiat

Pääsektori organisoi esimerkiksi yhtiökokousedustajien valinnan.

Sopimus- ja allekirjoitusvastuu
Valiokuntapuheenjohtajien
vertaistukiryhmä
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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

JYY etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia opiskelija- ja oppimistiloille

Kampusalueen kulkureittien
edistäminen

Tavoitteena ovat hyvät pyöräily- ja kävelyreitit kampuksella.

Yhteistyö yliopiston tilapalveluiden
kanssa

JYY järjestää säännöllisiä tapaamisia 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
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 jatkaa hankemuotoista kehitysyhteistyötä mahdollisuuksien mukaan ja kartoittaa muita tapoja
tehdä kehitysyhteistyötä.

Reilu Yliopisto -sertifikaatin
säilyttäminen

JYYn Reilu Yliopisto -koordinaattorien johdolla edistetään eettistä ja ekologista kehitystä kampuksella
ja pyritään säilyttämään Reilu Yliopisto -sertifikaatti.
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.

14 | JYYn toimintasuunnitelma 2016

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 matala.

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.

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.

Liikunta-appro

JYY kehittää vuonna 2015 ensimmäisen kerran järjestettyä tapahtumaa ja pyrkii lisäämään sen kattavuutta. Liiikunta-appron keinoin JYY tuo Jyväskylän
liikuntamahdollisuudet lähemmäs opiskelijoita

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.

Yhteistyömuotojen ylläpito ja uusien
ideointivaikuttaminen

JYY on mukana järjestämässä opiskelijaforumia
yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja Jyväskylän
kaupungin kanssa. JYY tapaa oppilaitosten edustajia
ja kaupungin päättäjiä myös muissa yhteyksissä. JYY
kartoittaa jatkuvasti myös muita uusia yhteistyön
muotoja opiskelijoiden ja kaupungin välillä.
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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 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

Talousarvion tekeminen

Talousvastaava koordinoi talousarvion tekemistä yhdessä muiden sektoreiden kanssa.

Menojen ja tulojen seuranta sekä
raportointi

JYY raportoi taloustilanteesta säännöllisesti niin hallitukselle kuin edustajistollekin.

Talouskoulutusten järjestäminen
järjestötoimijoille

JYY järjestää vuoden mittaan tarpeellisen määrän
koulutuksia

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

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.

Tutorien tukeminen ja neuvonta

JYY tukee tutoreita tehtävissään myös koulutusten ulkopuolella mm. sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän
kautta.

Toimeentulo- ja työelämäinfo

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

Palautteen kerääminen

JYY kerää palautetta tutorkoulutuksesta ja raportoi
siitä yliopistolle.

Kultainen sopo

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

Tutortoiminnan kehittäminen

JYY kehittää tutorkoulutusta yhteistyössä yliopiston
kanssa.

Valiokuntatyöskentely ja
valiokunnan kehittäminen

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

Opiskelijaterveydenhuoltoon
vaikuttaminen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuokraavustuksen poistuminen valtion budjetista on aiheuttanut tilanteen, jossa sopeuttamistoimien toteuttaminen on pakollista. Opiskelijaterveydenhuoltoa on
tarkasteltava myös osana sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnallista uudistuskehitystä. JYY reagoi
yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
kanssa toimintaympäristön muutoksiin.
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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.

Sosiaalisen median käyttö

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

Yhteistyö yliopiston
työelämäpalvelujen kanssa

JYY järjestää säännöllisesti tapaamisia työelämäpalveluiden kanssa ja tekee yhteistyötä eri tapahtumien
yhteydessä.

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.

TE-toimiston yhteistyöryhmän
toimintaan osallistuminen
Yhteydenpito Keski-Suomessa
toimivien sidosryhmien
opiskelijatoimijoiden kanssa
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JYYn sidosryhmiä ovat esimerkiksi ammattijärjestöt,
Jyväskylä Entrepreneurship Society, Keski-Suomen
Liiton Tulevaisuustyöryhmä yms.
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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.

Asukasneuvoston toiminnasta
raportointi

JYY ottaa osaa asukasneuvoston toimintaan ja kokouksiin.

Kortepohjan asukastoiminnan
koordinointi

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.

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

Opiskelijaravintoloiden ruuan
tarjontaan vaikuttaminen

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

Kesä- ja talvikoulujen majoitusten
organisointi

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

Yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa

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

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.

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.

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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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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