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Erityisasiat
Kuntavaalit 2012
Kuntavaalit käydään lokakuussa 2012. JYY suunnittelee ja toteuttaa iskevän ja kiinnostavan kuntavaalikampanjan. Tavoitteina on nostaa opiskelijoiden tavoitteita poliittisten ryhmien vaalitavoitteisiin, kannustaa ehdolle, saattaa huomioon sekä nostaa valtuustoon opiskelija- ja opiskelijamyönteisiä ehdokkaita, sekä nostaa JYYn tunnettuutta ja vaikuttavuutta kaupungissa. Poliittisten ryhmien tavoitteisiin
ja ehdokasasetteluun vaikutetaan alkuvuodesta. Syksyllä ennen vaaleja toteutetaan vaalitapahtumia
ja muuta kenttäkampanjointia. Vaalitoiminta pyritään toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä JAMKOn ja
mahdollisesti muiden opiskelijayhteisöjen kanssa. Vaalitavoitteissa tukeudutaan JYYn kuntapoliittiseen
ohjelmaan, JYYn ja JAMKOn joukkoliikenneohjelmaan sekä SYL:n koordinoimaan valtakunnalliseen yhteistyöhön. Vaalien päätavoitteena on opiskelijaystävällisempi joukko- ja kevyt liikenne.

Keski-Suomen kansanedustajien tapaaminen
JYY tapaa Keski-Suomen kansanedustajat ennen kuntavaaleja yhteistyössä JAMKOn ja mahdollisesti oppilaitosten (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) kanssa. Hallitus ottaa yhteyttä Keski-Suomen kansanedustajafoorumin koollekutsujaan ja sopii ajankohdan. Hallitus valmistelee yhden tai useamman esitelmän
ajankohtaisista opiskelijoita koskettavista teemoista. Tavoitteena on tehdä ylioppilaskuntaa ja ajankohtaisia opiskelijoita koskettavia kysymyksiä tutuksi. Tunnustellaan kansanedustajien näkemyksiä koulutuspolitiikasta ja opiskelijoita koskettavasta kuntapolitiikasta. Hallitus hyödyntää tapaamisesta saamaansa
kokemusta kuntavaalitoiminnassa.

Valiokuntien tekeminen lähestyttävimmiksi ja aktiivien sitouttaminen toimintaan
Valiokuntapuheenjohtajat valokuvataan ja käsite valiokunta avataan selkeämmin JYYn verkkosivuilla.
Järjestöjen valiokunta-aktiivisuudesta pidetään pitkin vuotta seurantaa kaikkien valiokuntien osalta.
Järjestöjen puheenjohtajat pidetään ajan tasalla siitä, kuinka aktiivisesti heidän toimijansa ottavat osaa
kokouksiin ja toimintaan. Kannustetaan uusia edustajiston jäseniä ja varajäseniä 2011 osallistumaan
valiokuntien toimintaan.

Valiokunnattomien järjestöaktiivien tukeminen
JYY järjestää keväällä vertaistapaamisen niille järjestötoimijoille, joiden vastuualuetta ei vastaa mikään
valiokunta. Näitä ovat mm. talous-, tapahtuma-, yritys- ja tiedotusvastaavat. Tapaamisten tavoitteena
on tarjota aktiiveille mahdollisuus vertaistukeen, eli tilaisuus vaihtaa ajatuksia vastuualueisiin liittyvistä
kysymyksistä ja kokemuksista.

Järjestötoiminnan helpottaminen
JYY vaikuttaa aktiivisesti niin Jyväskylän yliopiston hallitukseen, rehtoriin kuin yliopiston tiloista vastaaviin tahoihin, jotta yliopiston sisätilat vapautetaan niin ainejärjestöjen, Jyväskylän yliopistossa toimivien järjestöjen kuin poliittisten puolueidenkin käyttöön. Järjestötoiminnan tulee noudattaa mahdollisuuksien tasa-arvon periaatetta, jolloin kaikilla toimijoilla on samanlaiset mahdollisuudet mainostaa ja
kertoa omasta toiminnastaan tasapuolisesti yliopiston tiloissa. Yhteiset pelisäännöt sopimalla yliopiston
työntekijät, opiskelijat ja muut tahot eivät häiriinny toiminnasta ja kaikille tarjotaan samat lähtökohdat
toiminnan ylläpitämiselle.

Talous
Jatkuvat
Talousarvioesityksen tekeminen
Talousvastaava ja talouspäällikkö johtavat vuosittaisen talousarvion valmistelua. Talousarvioesitys koostetaan sektoreiden esityksen pohjalta hallituksen ja edustajiston hyväksyttäväksi.

Tulojen ja menojen seuranta
Talousvastaava seuraa ylioppilaskunnan taloustilannetta ja vastaa kuluvan vuoden talousarvion raameissa pysymisestä.

Järjestöjen talousosaamisen tukeminen
Talousvastaava tukee yhdessä järjestösektorin toimijoiden kanssa JYYn piirissä toimivien järjestöjen
talousosaamista. Talousvastaava huolehtii, että järjestökoulutuksissa on mukana perustason talouskoulutusta järjestöjen talousvastaaville.

Eettisen toiminta- ja hankintaohjeistuksen täydentäminen
Talousvastaava selvittää mahdollisuudet ylioppilaskunnan omistajaohjauksen selkeyttämiseksi ja yhdessä
edustajiston kanssa täydentää selvityksen pohjalta JYYn eettistä toiminta- ja hankintaohjeistusta lisäten
siihen osion ylioppilaskunnan omistajaohjauksesta.

Projektit
JYYn omistajaohjauksen vahvistaminen
Talousvastaava selvittää mahdollisuudet kehittää ylioppilaskunnan omistajaohjausta. JYY-konserniin
kuuluu varsinaisen toiminnan ohella sitä tukevia erillisiä palveluita, kuten JYYn tytäryhtiöt (esim. JYYpalvelut Oy, Asunto Oy Jyväskylän JYY-Asunnot sekä Kiinteistö Oy Jyväskylän ylioppilastalo). Tytäryhtiöille
valitaan vuosittain hallitukset ylioppilaskunnan jäsenistön ja/tai toimihenkilöiden keskuudesta. Hallituksen vuosittaisen vaihtumisen on kuitenkin todettu joissain tapauksissa hankaloittavan ylioppilaskunnan
pitkäjänteistä omistajaohjausta. Talousvastaava selvitää toimenpiteet, joilla JYYn omistajaohjausta voidaan tulevaisuudessa vahvistaa. Selvitystyön perusteella talousvastaava täydentää yhdessä edustajiston
kanssa JYYn eettistä toiminta- ja hankitaohjeistusta lisäten siihen osuuden omistajaohjauksesta.

Yritysyhteistyö
Jatkuvat
Yritysyhteistyön johtaminen
Hallituksen yritysyhteistyövastaava johtaa ja valvoo ylioppilaskunnan yritysyhteistyötä. Hallitusvastaava
hoitaa mm. vuosijuhlien yhteisyökumppaneiden hankkimisen ja toimii yleisenä yhdyshenkilönä ylioppilaskunnan ja yhteistyöyritysten kanssa. Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään yritysyhteistyötietoutta ainejärjestöissä.

Projektit
Yritysyhteistyösuunnitelman luominen
Ylioppilaskunnan yritysyhteistyötä tulee kehittää reaktiivisesta proaktiiviseksi luomalla realistinen suunnitelma yritysyhteistyön toteutuksesta. Suunnitelman tekeminen luo puitteet pitkäjänteisemmälle työlle
vaihtuvien toimijoiden organisatiossa ja toimii tärkeänä organisaatiomuistin välineenä. Suunnitelmassa
tulee selvittää yritysyhteistyön kehitysmahdollisuudet ja haasteet. Valmiin suunnitelman on tarkoitus
opastaa hallitusvastaavan työtä yritysyhteistyösuhteiden hoitamisessa. Pohjatyötä tehdessä on esimerkiksi selvitettävä, voidaanko JYYn kalenterista ja ylioppilaslehdestä saatavia mainostuloja kasvattaa.

Ylioppilaskunnan opiskelijaetujen kehittäminen
Yritysyhteistyövastaava jatkaa työtä JYYn opiskelijaetujen ja -alennusten hankkimisen ja ylläpitämisen
järkevöittämiseksi. Työ on ensiarvoisen tärkeää, koska erilaiset opiskelija-alennukset ovat suoraan opiskelijan arjessa tuntuvia etuja. hallitusvastaava toteuttaa yhteistyössä talous- ja viestintäsektorin kanssa
opiskelija-alennusten päivittämisen. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman yksinkertainen ja vähän
työresursseja kuluttava tapa hankkia ja viestiä alennuksista jäsenille. Olennainen rooli on JYYn uusilla
verkkosivuilla ja sen mahdollistamilla palveluilla.

Korkeakoulupolitiikka ja tutortoiminta
Jatkuvat
Työryhmät ja tapaamiset
Hallituksen kopon ja koposihteerin vaikuttamistyön perusta pohjautuu työryhmätyöskentelyyn ja yliopiston hallinnon kokouksissa asioiden edistämiseen. KOPO-sektorin arki koostuu koulutusneuvoston kokoontumisista, Student Life -alaryhmien kokoontumisista, opinto- ja tiedevaliokunnan kokoontumisista, rehtoritapaamisista, dekaanitapaamisista, kollegiotapaamisista, yliopiston hallituksen tapaamisista,
erillislaitosten tapaamisista, valintatoimikunnista, interaktiivisen opetuksen ja oppimisen -hankkeen tapaamisista sekä opintoasiainkokouksista. Olemassaolevien työryhmien määrä voi vaihdella. Työryhmiin
aktiivinen osallistuminen ja ennakkovaikuttaminen on KOPO-työskentelyn, opiskelijan edunvalvonnan ja
laadukkaan monialaisen korkeakoulutuksen turvaamisen edellytys.

Korkeakoulutettujen työllisyystilanteeseen vaikuttaminen
Koulutus ja työllisyys korreloivat toistensa kanssa voimakkaasti. Vuonna 2012 Student Life -hankkeen
teemaksi on tulossa opiskelijoiden työllisyys ja työllistyminen. JYY vaikuttaa yliopistoon muun muassa työllistymiskeskuksen suunnittelussa, jotta keskus olisi riittävästi resursoitu ja palvelisi opiskelijaa
monipuolisesti. Samalla kunta- ja taloussektorin kanssa kehitetään ideoita opiskelijoiden työllistymisen
parantamiseksi sekä vastuullistetaan yliopisto järjestämään laadukkaita työllistymispalveluita. Kysymys
ajankohtaistuu yliopiston uuden rahoitusjärjestelmän voimaantulon 2013 lähestyessä.

Yliopiston ohjauspalveluiden kehittäminen
Jyväskylän yliopisto pyrkii luomaan erillisen työllistymiskeskuksen FSU:n mallin mukaisesti. Työllistymiskeskuksen muodostamiseen pyritään vaikuttamaan niin, että sinne saadaan riittävästi laadukkaita ura- ja
opinto-ohjauspalveluita.

Uusien opiskelijoiden sisäänoton supistamiseen vaikuttaminen
Yliopisto sitoutui strategiassaan supistamaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa 10 % vuosikymmenen puoleen väliin mennessä mm. yksiköiden yhteisten kandidaatinohjelmien kautta. Pyritään saamaan sisäänottoihin opiskelijoiden kannalta järkevästi toteutetut supistukset huomioiden eri alojen työllisyystilanteet,
sekä seurataan opettaja-opiskelija suhdeluvun paranemista. JYY vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen
myös hallinnon opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen kautta.

Yliopistotasoisen kurssipalautejärjestelmän kehittäminen
Vaikutetaan siihen, että yliopistolle kehitettäisiin yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Tätä kautta
kursseista voidaan saada vertailukelpoista tietoa, jolla opetusta voidaan kehittää sekä laatua parantaa.
Koulutuksen laadunvalvontajärjestelmän arviointi järjestetään auditoinnilla vuonna 2014. Auditoinnin
ajankohtaisuus tarjoaa mahdollisuuden kurssipalautejärjestelmän kehitykselle. Lisäksi opiskelijat voivat
helpommin suoriutua velvollisuudestaan antaa kursseista palautetta.

EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun seuraaminen
Uusi yliopistolaki mahdollisti lukukausimaksukokeilun Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tilannetta seurataan tarkasti yhdessä kv-sektorin kanssa ja valvotaan erityisesti lukukausimaksujen edellytyksenä olevan stipendijärjestelmän kehittämistä. Yliopiston reuna-alueille syntyviin koulutusyrityksiin on saatava opiskelijaedustus. Yliopiston sisällä tapahtuvaa vieraskielisten maisteriopintojen
kokoamista Jyväskylä International Graduate Schoolin alle on seurattava.

eTentin kehittäminen ja e-kirjojen lisääminen
Sähköiset eTentit ovat lisääntyneet kampuksella vaikuttamistyön ansiosta. Useissa yksiköissä käyttö on
vielä luvattoman vähäistä. Vaikutetaan tietohallintoon ja opettajiin tenttien lisäämiseksi niissä yksiköissä, joissa eTenttejä ei vielä ole mahdollista suorittaa. Lisäksi parannetaan opiskelijoiden tietoisuutta eTenttimisen mahdollisuuksista. Seurataan eTenttimisen kapasiteetin tilaa ja lobataan eTenttitilan
laajennusta. Vaikutetaan uuden eTentti-softan kehittämiseen tietohallintopalvelujen kautta. Valvotaan,
ettei eTenttimisen käyttömahdollisuuksien kasvattamisen varjolla heikennetä perinteisten opintosuoritusmuotojen edellytyksiä. JYY vaikuttaa kirjaston kirjavalikoimiin, jotta kurssikirjoja on riittävästi saatavilla. JYY vaatii joko lisää paperisia tai sähköisiä kurssikirjoja, joista todetaan olevan jatkuva pula
etenkin massaluentojen aikana.

Projektit
Lokerikkojen hankkiminen kampuksille
JYY tunnistaa yliopisto-opiskelijoiden tarpeen saada säilyttää henkilökohtaisia tavaroitaan, kuten muun
muassa kannettavia tietokoneitaan turvallisesti esimerkiksi luennon tai ruokailun ajan. Moni opiskelija
kantaa mukanaan niin luento-, tentti-, opiskelu- kuin liikuntavarusteitaan pitkin päivää ja lisälokerikkojen saaminen opiskelijoiden käyttöön on akuutti ongelma. JYY toimii aktiivisesti saadakseen lukollisia
lokerikkoja eri puolille kampuksia ja selvittää mahdollisuuksia sijoittaa esimerkiksi pääkirjastoon tällaisia lokerikkoja, joissa opiskelija voisi turvallisesti säilyttää muun muassa kannettavan tietokoneensa.
Lokerikot olisivat tarkoitettu päiväkäyttöön ja toimisivat esimerkiksi panttia vastaan.

Opiskelijoiden oikeusturvan kehittäminen paikallisesti ja valtakunnallisesti
Opiskelijoiden oikeusturvaa on parannettava, sillä valtakunnallisesti SORA-laki mahdollistaa opiskelijan syyttämisen ilman, että opiskelijalla on taho, johon valittaa tarvittaessa. JYYn koulutuspoliittinen
sektori vaikuttaa yhdessä sosiaalisektorin kanssa oikeusturvalautakunnan perustamiseen kansallisesti ja
vaikuttaa sen toimivallan laajuuteen. Paikallisesti JYn tuleva vilppi- ja plagiointiohjesääntö tulee vaikuttamaan opiskelijoihin kohdistuviin sanktioihin. JYY vaikuttaa siihen, että opiskelijat saavat tarvitessaan
puolustuksen heitä kohdistuvissa syytöksissä. JYn eettisen ohjeen luonnokseen on kirjattu jokaiselle laitokselle erityinen oikeusturvahenkilö. Oikeusturvahenkilön työnkuvaan ja toimivaltaan vaikutetaan. Tä-

män lisäksi oikeusturvaprosessin käytänteet kirjataan ja vakinaistetaan koskemaan jokaista opiskelijaa.

Korkeakoulujen rahoituskriteereihin ja yliopiston sisäiseen rahanjakoon vaikuttaminen
Vaikutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistelussa oleviin, vuoden 2013 aikana voimaan astuviin
yliopistojen rahoituskriteereihin. JYYn tavoitteena on, että rahoituskriteerit kannustaisivat yliopistoja
panostamaan koulutuksen laatuun, opintojen ohjaukseen sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisäämiseen. JYY vaikuttaa myös yliopistojen sisäiseen rahanjakomalliin ja vaatii yliopistoa järjestämään
sisäisen rahanjakonsa niin, ettei sivuaineopintojen tarjoaminen ole yksiköille taloudellisesti kannattamatonta.

Joustava opiskelu -alaryhmän perustaminen osaksi Student Life -hanketta
Lähes 60 prosenttia yliopisto-opiskelijoista käy opintojensa ohella töissä. Luennoilla käymisen ja tentteihin osallistumisen sovittaminen työvuoroihin saattaa olla toisinaan todella haastavaa ja pitkittää opiskeluaikoja. Joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittäminen lieventäisi työssäkäyvien ja kesällä opiskelevien opiskelijoiden ahdinkoa. Joustavan opiskelun merkitys on korostunut nykymuotoisen opintotuen
hankaloittaessa opiskelua aiempaan verrattuna. Student Lifen yhteydessä on jatkuvasti tuotu esiin, ettei
konsepti ole nykymuodossaan valmis, vaan sitä voidaan edelleen kehittää. Joustavat opiskelumahdollisuudet eivät saa tarvittavaa määrää huomiota nykyisissä Student Lifen alaryhmissä (VeNe-, HyVo-, Osaajaksi- ja InnO-). Opiskelijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pyrittäessä niille on välttämätöntä perustaa
oma alaryhmänsä.

Tutorkoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen
Tutorit ovat olennaisimpia henkilöitä, jotka sitovat uudet opiskelijat yliopistoyhteisöön. Tutoreille järjestetään keväällä koulutus, jossa heitä opastetaan tutorina toimimiseen. Tutorkoulutusta kehitetään
aiemman vuoden koulutuksesta saadun palautteen perusteella. Selvitetään yliopistolta saatavan tutorkoulutuksen rahoituksen laajentamista, jotta tutorointia voitaisiin järjestää paremmin myös tammikuussa sekä pitkin lukuvuotta aloittaville ja maisterivaiheeseen tuleville opiskelijoille.

Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus ja yhteydenpito
Hallinnon opiskelijaedustajat ovat opiskelijoiden edunvalvonnan etulinjassa. JYY järjestää hallopedeille
koulutusta ja mahdollisuuksia vertaistukeen. Vuoden 2012 aikana järjestetään kaksi koulutustilaisuutta,
joista ensimmäinen kevät- ja toinen syyslukukaudella. Yhteydenpitoa korkeakoulupoliittisen sektorin ja
opiskelijaedustajien välillä pyritään tiivistämään.

Ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien koulutus
Ainejärjestön opinto- tai koulutuspoliittiset vastaavat ovat keskeisessä asemassa laitostason opiskelijoiden edunvalvonnassa. JYY tukee ja kouluttaa kopovastaavia molempina lukukausina sekä antaa verkostoitumismahdollisuuksia erityisesti opinto- ja tiedevaliokunnan kautta. Koulutustilaisuuksia järjestetään
lukuvuoden aikana kaksi kappaletta.

Valitusviikot
Perinteeksi muodostuneet valitusviikot järjestetään keväällä tarkoituksena kerätä opiskelijoilta kehitysideoita ja nostaa esille ongelmia, jotka liittyvät yliopiston, ylioppilaskunnan tai muiden opiskelijoita
lähellä olevien palveluiden toimintaan. Viikon palautteista kerätyllä koosteella saadaan annettua suoraa
palautetta ja kritiikkiä kehittämistä kaipaaville tahoille.

Maksuttoman koulutuksen päivä
Maksuttoman koulutuksen päivä järjestetään vuosittain loppuvuodesta yhdessä kv-sektorin kanssa ja yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Tapahtuman tarkoitus on nostaa esille maksullisen
koulutuksen tuomia ongelmia ja lisätä tietoisuutta maksuttoman koulutuksen tärkeydestä.

Hyvä opettaja -palkinto
Jyväskylän yliopistosäätiön lahjoittama Hyvä opettaja -palkinto jaetaan Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa maaliskuussa. Palkinnon saajan valitsee vuosittain JYYn opinto- ja tiedevaliokunta ainejärjestöjen
ehdotusten perusteella. Valiokunta päättää valinnan kriteereistä ja käytännöistä.

Maisteriohjelmien tutorointi
Maisteriohjelmiin tuleville opiskelijoille tulee saada omat tutorit. Yliopisto on tekemässä selvitystyötä
maisterivaiheeseen tulevien opiskelijoiden tutoroinnista. Ylioppilaskunta huolehtii edunvalvonnallaan,
että tavoite tutoreiden saamiseksi toteutuu.

Hallopedien tapaamiskierros
Ylioppilaskunnan edustajat (kopo-sektori) tapaa hallopedit kustakin tiedekuntaneuvostosta kerran vuodessa käymällä tiedekuntaneuvostojen kokousten yhteydessä keskustelemassa toiminnan onnistumisesta.

Sosiaalipolitiikka
Jatkuvat
Hyvinvointiviikko
Järjestetään syksyllä 2012 perinteinen hyvinvointiviikko yhteistyössä YTHS:n, Yliopistoliikunnan, Jyväskylän seurakunnan ja JYYn liikuntasektorin kanssa.

Hymyviikko
Järjestetään Hymyviikko, jonka tarkoituksena on kerätä positiivista palautetta liittyen yliopiston tai
ylioppilaskunnan tai muun yliopistoyhteisöön kuuluvan toimintaan. Tarkoituksena on tunnistaa toimenpiteitä ja toimintatapoja, joista on hyviä kokemuksia.

Verenluovutus
Järjestetään verenluovutustilaisuus keväällä 2012 yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun
kanssa. Haastetaan ainejärjestöt mukaan verenluovutuskampanjaan.

Toimeentuloinfo
Järjestetään toimeentuloinfo keväällä. Toimeentuloinfon tarkoituksena on antaa opiskelijoille tietoa kesän toimeentulomahdollisuuksista, esimerkiksi opintotuesta, yleisestä asumistuesta, toimeentulotuesta,
kesätöistä, kesäopinnoista ja muista tukipalveluista.

Tilapäismajoituksen järjestäminen
Tilapäismajoituksen käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tilapäismajoitus järjestetään syksyn
ruuhka-aikaan Kortepohjan ylioppilaskylän tiloissa. Rekrytoidaan tilapäismajoituksen hoitaja ja varataan
tilapäismajoitukselle tarvittavat tilat.

Sosiaalivastaavien koulutus
Järjestetään koulutus ainejärjestöjen sopovastaaville kerran vuodessa. Koulutuksessa keskitytään sopovastaavan tehtävänkuvan selkeyttämiseen ainejärjestössä ja vuonna 2011 valmistuneen JYYn tasa-arvoja yhdenvertaisuusoppaan toimenpide-ehdotusten jalkauttamiseen.

Opintotukivaikuttaminen
Opintotuki uudistui 1.8.2011. Osa opintotuen uudistuksen seurauksien vaikutuksista näkyy vasta vuonna
2012, joten asiaa seurataan myös jatkossa aktiivisesti. Osallistutaan keskusteluun opintotuen kehittämisestä myös jatkossa. Osallistutaan keskusteluihin opintotuesta yhtenä perusturvan kehittämisen osaalueena.

YTHS-vaikuttaminen
Osallistutaan YTHS:n valtuuskunnan, Jyväskylän terveyspalvelyksikön johtokunnan sekä terveystyöryhmän toimintaan. Seurataan erityisesti hoitotakuun toteutumista, YTHS-AMK pilottien edistymistä sekä

käynti- ja hoitomaksujen kehittymistä. Seurataan myös edelleen syksyllä 2011 käyttöönotettujen tilojen
toimivuutta.

Sosiaalisektoria koskettavat työryhmät
Sosiaalisektorin edustajat, hallitusvastaava sekä sosiaalisihteeri, edustavat ylioppilaskuntaa seuraavissa
työryhmissä: Savuton kampus -työryhmä, YTHS:n terveystyöryhmä, rehtoritapaamiset, yliopiston hallituksen tapaamiset, YTHS:n johtokunta, opintotukilautakunta, yliopiston tasa-arvotoimikunta, yliopiston
työsuojelutoimikunta, Student Life HYVO alaryhmä, sosiaalivaliokunta, valintatoimikunta, SYL:n tapaamiset, seminaarit ja koulutukset. Tarvittaessa osallistutaan aktiivisesti myös muiden työryhmien, toimikuntien ja ryhmien työskentelyyn.

Projektit
Opiskelijan oikeuksien englanninkielisen version päivittäminen
Yhteistyössä kansainvälisen toiminnan sekä koulutuspoliittisen sektorin kanssa. (Ks. Kansainvälinen toiminta).

Ainejärjestökiertue
Toteutetaan kiertue kaikkiin ainejärjestöihin, joissa ei vielä vuonna 2011 ole ollut sosiaalipoliittista
vastaavaa. Kiertueella kerrotaan sosiaalipoliittisen vastaavaan tehtävistä ja toimintamahdollisuuksista.
Tavoitteena on saada kaikkiin ainejärjestöihin sosiaalipoliittiset vastaavat.

Kampanja korkeakoulukiusaamisen vähentämiseksi
Korkeakoulukiusaaminen on ollut viime aikoina ollut yhä enemmän julkisen huomion kohteena ja keskustelunaiheena, joka on näkynyt myös lisääntyvinä yhteydenottoina JYYn häirintäyhdyshenkilöihin. Ylioppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa korkeakoulukiusaamisen ehkäisemiseen ja tunnistamiseen suuntautuvan kampanjan yhdessä sidosryhmien kanssa. Joidenkin luennoitsijoiden harjoittama opintosyrjintä on
vähintään yhtä vakava ongelma kuin akateeminen kiusaaminen. Kampanjan yhteydessä myös tähän olisi
hyvä puuttua.

Kriisisuunnitelman tekoon osallistuminen
Yliopistoyhteisöllä ei ole olemassa olevaa kriisisuunnitelmaa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä on
tullut aloite kriisisuunnitelman valmistelemiseksi. Kriisisuunnitelmalle olisi ollut tarvetta mm. keväällä
2011 Mattilanniemen ampumisepäilytilanteen vuoksi. Ylioppilaskunta osallistuu kriisisuunnitelman laatimiseen YTHS:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kansainväliset asiat
Jatkuvat
Kansainvälisten opiskelijoiden asumistilanteen parantaminen
Kansainvälisten opiskelijoiden asumistilanne oli Jyväskylässä syksyllä 2011 huonoin vuosiin. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) ilmoitti yllättäen, ettei se pystynytkään tarjoamaan asuntoa noin 55
kansainväliselle opiskelijalle, vaikka he olivat hakeneet asuntoa ajoissa. Tämän lisäksi myöhemmin hakeneille noin 40:lle etupäässä tutkinto-opiskelijalle ei ollut asuntoja tarjottavana. Suurin osa sai asuntonsa
lokakuun alkuun mennessä. Osalle on jouduttu tarjoamaan kalustamattomia asuntoja. Kansainvälisten
opiskelijoiden asumistilannetta seurataan tarkasti ja sitä pyritään parantamaan yhteistyössä yliopiston,
ylioppilaskylän ja KOAS:n kanssa.

Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen ylioppilaskunnan edunvalvonnassa
Kansainväliset opiskelijat ovat osallistuvat lukumääräänsä suhteessa vähän edunvalvontatoimintaan. Kehitetään ja sovelletaan keinoja kv-opiskelijoiden aktivoimiseksi edunvalvontatyöhön. Panostetaan erityi-

sesti suomalaisten opiskelijaedustajien koulutukseen kansainvälisistä asioista ja kv-opiskelijoiden eduista, koska he edustavat elimissä sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi selvitetään
tarpeet kv-vaikutusverkoston luomiselle yliopiston, ylioppilaskunnan ja kv-opiskelijoiden keskuuteen.

Projektit
Opiskelijan oikeuksien englanninkielisen version päivittäminen
Opiskelijan oikeudet ovat yliopisto-opiskelijan tärkein oikeusturva. Tällä hetkellä oikeudet ovat kattavasti ajantasalla ainoastaan suomeksi. Yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisten sektorien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden oikeudet tarkistaan ajantasalle ja käännetään englanniksi kansainvälisten opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Kansainvälisten opiskelijoiden oikeuksista tiedotetaan ylioppilaskunnan
sisällä mm. julkaisemalla ne JYY:n kalenterissa.

Englanninkielisen opetuksen laadun ja kontaktiopetuksen määrän tilanneanalyysi
Kansainvälisten opiskelijoiden opetuksen laatu on hyvin vaihtelevaa. Joissain tapauksissa opetus on järjestetty englanniksi ainoastaan niin pyydettäessä, vaikka alunperin kurssi olisi ilmoitettu englanninkieliseksi. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden kontaktiopetuksen opetuksen puutetta on kritisoitu paljon.
Vuonna 2011 JYY aloitti taustakartoituksen tilanteesta. Vuonna 2012 JYY tekee tilanneanalyysin kontaktiopetuksen määrästä ja opetuksen laadusta, sekä ryhtyy analyysin mukaisiin toimenpiteisiin.

Ainejärjestöjen kansainvälistymiskoulutuksen järjestäminen
Ainejärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen mahdollistajina
ja toimivat luonnollisina kohtaamispaikkoina suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan tehtävänä on kannustaa ja tukea järjestöjen kv-vastaavia kansainvälisen toiminnan järjestämisessä ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa suomalaiseen opiskelijayhteisöön. JYY järjestää
kansainvälistymiskoulutuksen ainejärjestöjen kv-vastaaville. Vuonna 2012 koulutukseen kutsutaan myös
valiokuntien ja muiden JYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajat ja kv-vastaavat, jotta kansainvälinen näkökulma tulisi huomioiduksi kaikessa ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvassa toiminnassa.
Ainejärjestöjen kv-vastaavat ja kv-tutorit pyritään sitouttamaan kv-valiokunnan toimintaan.

Viranomaiskyselytunnin järjestäminen kansainvälisille opiskelijoille
Kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole aina riittävästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan koskien
esimerkiksi kotikuntaoikeutta. Informative Eventissä tavoitteena on kutsua paikalle edustajat yliopiston
kv-palveluista, maistraatista, poliisista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Kelasta kertomaan keskeisistä palveluistaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Informative Event järjestetään osana kvopiskelijoiden syksyn orientaatioviikkoa.

Teacher of the Year 2012 in Intercultural Environment- kilpailun järjestäminen
Jyväskylän yliopisto pyrkii panostamaan yhä enemmän opetuksen laatuun. Opettajilla tulee olla tarvittavat taidot opettaa ja ohjata monikulttuurista ryhmää vieraallakin kielellä. Kilpailulla ylioppilaskunta
pyrkii kiinnittämään huomiota vieraskielisen opetuksen laatuun, opettajien kielitaitoon ja opetuksen
sisältöihin. Kilpailun palkinto luovutetaan näkyvästi. Kilpailulle pyritään saamaan näkyvyyttä medioissa
tavoitteiden edistämiseksi.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Suurin osa kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnatusta ohjelmasta keskittyy erityisesti vaihtoopiskelijoita kiinnostaviin teemoihin. JYY järjestää sekä syksyllä että keväällä Come Together -tapahtuman, jossa kansainväliset tutkinto-opiskelijat voivat tavata toisiaan ja verkostoitua vapaamuotoisessa
tilaisuudessa.

Uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioviikkoon osallistuminen
Saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio järjestetään tammikuussa ja syyskuussa. Ylioppilaskunta huolehtii siitä, että kaikki saapuvat kansainväliset opiskelijat saavat perustiedot JYYstä ja sen
jäsenyydestä sekä mahdollisuuksistaan osallistua ylioppilaskunnan tai muiden opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Kehitysyhteistyö
Jatkuvat
Reilu Yliopisto –kampanjan jatkaminen
Vaikutetaan aktiivisesti yliopistoon ja Sonaattiin, jotta Jyväskylän yliopisto saisi Reilun yliopiston arvonimen. Lisäksi seurataan Reilu Jyväskylä –hankkeen etenemistä ja edistetään reilun kaupan tunnettuutta
opiskelijoiden keskuudessa.

Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke
JYYn kehitysyhteistyövaliokunta toteuttaa yhteistyössä Bal Rashmi Societyn kanssa ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta Intiassa. JYY tiedottaa hankkeesta jäsenistöään sekä järjestää yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa Intia-iltoja. Hankekoordinaattorit tiedottavat hankkeen edistymisestä valiokunnalle sekä hankeseurantamatkasta edustajistolle. Vuonna 2012 suunnitellaan hankkeen
jatkon yksityiskohdat, tiedottamisstrategia ja haetaan lisärahoitusta ulkoasiainministeriöltä.

Ekokylätoiminnan jatkon tukeminen
JYYn kehitysyhteistyöhanke Intian Bharatpurin maaseutualueella jatkui vuoden 2010 loppuun. Hanke
kesti yhteensä 9 vuotta. JYY tukee yhä ekokylien kehittämistä mm. vapaaehtoisten kehymaksujen ja
vapaaehtoistyön avulla, jotta hankekumppani voi varsinaisen tuen loputtua jatkaa kehittymistään yhä
omavaraisemmaksi toimijaksi. JYYn tuen avulla turvataan ekokylien kestävä kehitys vielä varsinaisen
hankkeen loputtua vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeesta tiedotetaan ja sen tuloksia tuodaan opiskelijoiden tietoisuuteen.

Projektit
Kehitysyhteistyöstä tiedottamisen parantaminen
Aiemmin ylioppilaskunnan vanhat jäsenet ovat saaneet lukuvuoden alussa yliopistoon monistetun ilmoittautumiskirjeen. Vuonna 2011 yliopisto siirtyi sähköiseen kirjeeseen ja lähetti monistetut kirjeet ainoastaan uusille opiskelijoille. Sähköisissä kirjeissä kehitysyhteistyön kohdistuvat vapaaehtoiset maksut ovat
todella vaikeasti löydettävissä monien linkkien takana. Tämä johti merkittävään vapaaehtoisten maksujen määrän vähentymiseen. Vapaaehtoiset maksut ovat merkittävä osa JYYn kehyprojektien rahoitusta.
JYY parantaa vapaaehtoisten maksujen näkyvyyttä vanhojen opiskelijoiden keskuudessa, erityisesti vuosittaisessa sähköisessä kirjautumiskirjeessä.

Valtakunnallisen kehitysyhteistyöviikon järjestäminen
SYL koordinoi valtakunnallista kehyviikkohanketta, joka tehdään alkuvaiheessa yhteistyössä HYYn, TYYn,
Tamyn ja JYYn kanssa. JYY on mukana valtakunnallisen kehyviikon suunnittelussa sekä tukee ylioppilaskuntia, joissa kehyviikko on vielä uusi konsepti. JYYllä on pitkät perinteet kehyviikon järjestämisessä ja
JYY voi hankkeen avulla kehittää edelleen omaa kehyviikkoaan. Hankekoordinaattorin johdolla hallitusvastaava auttaa hankkeen toteuttamisessa vuonna 2012.

Kuntapolitiikka
Jatkuvat
Jatketaan ja syvennetään kummivirkamiesyhteistyötä sekä kuntavaikuttamista
Vuoden 2011 aikana JYY ja JAMKO jatkoivat kummivirkamiehensä Jyväskylän kehitysjohtaja Timo Rusasen tapaamista ja ideoiden vaihtoa. Tapaamisten kautta on saatu paljon hyviä kontakteja ja ideoita sekä
päästy vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuus on saanut positiivisen
vastaanoton kaupungin eri toimintasektoreilla. Tätä yhteistyön muotoja on siksi syytä jatkaa, jotta opiskelijat huomioidaan Jyväskylän kehittämisessä myös jatkossa.

Joukkoliikennevaikuttaminen
Yliopiston diaspora ei näytä loppuvan vuonna 2012. Päinvastoin, on todennäköistä, että tilaongelmat
jatkuvat, elleivät jopa pahene. Sekä opiskelijat että henkilöstö kärsivät muun muassa yhden, kaikki kampukset (ja opiskelija-asuntokeskittymät Kortepohjan ja Kuokkalan) yhdistävän bussilinjan puutteesta.
Vuoden 2011 JYYn ja JAMKOn joukkoliikenneohjelman tavoitteita on edelleen lobattava kuntapäättäjien
ja Jyväskylän liikenteen suuntaan, erityisesti Kampusbussi-hanketta. Keskustan liikennesuunnitelman
uudistukseen on vaikutettava niin, että suunnitelmat pyöräilyä ja kävelyä palvelevasta ruutukaava-alueesta toteutuvat ja, että liikennejärjestelyt saadaan mahdollisimman sujuviksi mm. Mattilanniemen ja
Ruusupuiston alueilla. JYYn tulee myös tehdä yhteistyötä samankaltaisten liikennepoliittisten haasteiden kanssa painivien ylioppilaskuntien kanssa. Joukkoliikenteeseen vaikuttaminen on JYYn kuntavaalitoiminnan kärkitavoite.

Keskustan liikennesuunnitelman uudistamiseen vaikuttaminen
Vaikutetaan yhteistyössä JAMKOn ja oppilaitosten kanssa Jyväskylän keskustan uuteen liikennesuunnitelmaan, jotta kävely- ja pyöräilymahdollisuudet olisivat entistä parempia kampusten, keskustan ja koko
kaupungin alueella.

Projektit
Kuntavaalit 2012
Ks. kohta Erityisasiat: Kuntavaalit 2012

Kuntavaikuttamisen työryhmä
Pyritään luomaan kuntavaikuttamisen työryhmä ja muodostaamaan työryhmälle säännöllisesti kokoontumisia. Työryhmän tarkoituksena on edistää opiskelijoiden ja toisen asteen oppilaiden kuntapoliittista
vaikuttamista kaupungin hallinnossa ja Jyväskylän alueella. Ryhmään järjestetään edustus ylioppilaskunnalta, JAMKO:lta, korkeakouluilta, kaupungilta, yksityiseltä sektorilta ja kolmannelta sektorilta ja
niitä edustavilta eturyhmiltä. Työryhmän vaikuttavuus kaupungissa pyritään järjestämään erillisellä kaupungilta saatavalla budjetilla, ottaen mallia Kuopiossa toimivasta Foorumi X:stä. Ryhmän tehtävänä on
osaltaan luoda Jyväskylästä Suomen toimivin ja paras opiskelijakaupunki. Ryhmä on tarpeellinen kummivirkamiesyhteistyön, oppilaitosyhteistyön ja muiden yhteistyömuotojen täydentäjä, jossa korkeakouluopiskelijoista ja toisen asteen oppilaista kasvatetaan kansalaisia ja jyväskyläläisiä.

Järjestöt
Jatkuvat
Järjestöjen neuvonta ja ohjaus
JYY tukee järjestöjä tarjoamalla neuvontaa ja ohjausta yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Järjestöt voivat kääntyä jäsenpalvelusihteerin puoleen mm. yhdistyslainsäädäntöön, sääntömuutoksiin ja
yhdistyksen hallintoon ja talouteen liittyvissä asioissa. Järjestöt voivat myös pyytää jäsenpalvelusihteeriltä ja hallituksen järjestövastaavalta apua ja tukea uusien hallitusten perehdyttämiseen. Tavoitteena
on, että jokaisessa JYYn piirissä toimivassa järjestössä ollaan tietoisia JYYn tarjoamista neuvontapalveluista ja muista tukimuodoista. Lisäksi jäsenpalvelusihteeri kutsuu jokaisen ainejärjestön puheenjohtajan tai muun vastaavan luottamushenkilön vähintään kerran vuodessa kahdenkeskiseen tapaamiseen.

Yhteydenpito järjestöihin
Neuvontapalveluiden ja koulutusten lisäksi JYYn järjestötoimintaan kuuluu jalkautuminen järjestöjen
tapahtumiin ja kokouksiin. Jalkautumisten yhteydessä tarjotaan tukea järjestöasioihin, avustusten hakemiseen ja kerrotaan esimerkiksi JYYn ajankohtaisia kuulumisia. Mikäli järjestöillä on ongelmia jollakin
toimintansa osa-alueella, kerrotaan keneltä JYYssa saa neuvoa. Kuullaan järjestöjen huolia ja palautetta.

Projektit
Järjestöklubit
Jatketaan järjestöklubien järjestämistä kahdesti kevätlukukauden ja kahdesti syyslukukauden aikana.
Kehitetään järjestöklubeja palautteen perusteella siten, että niissä keskitytään järjestöjen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, toimijoiden vertaistukeen ja kokemusten vaihtoon sekä vapaamuotoiseen
keskusteluun ja yhdessäoloon. Vahvistetaan viestiä siitä, että järjestöklubit ovat avoimia kaikille JYYn
piirissä toimivien järjestöjen aktiiveille.

Järjestösektorin kehittämissuunnitelman jalkauttaminen
JYYn järjestösektorin toimijat laativat syksyllä 2011 yhdessä järjestöaktiivien kanssa JYYn järjestösektorin kehittämissuunnitelman, joka sisälsi paljon ideoita toiminnan kehittämiseksi. Järjestösektorin toimijat käyvät läpi kehittämissuunnitelman toimikautensa alettua ja ottavat sen huomioon toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaa tehdessä. Kehitysideat ja resurssit arvioidaan ja toteuttamiskelpoiset
toimenpide-ehdotukset otetaan osaksi sektorin toimintaa.
Järjestökoulutukset
JYY haluaa tarjota piirissään toimivien yhdistysten luottamushenkilöille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset mm. järjestämällä monipuolisesti kohderyhmän tarpeet huomioivia järjestökoulutuksia.
Järjestetään ainakin yhdistystoiminnan perusteisiin, kokoustaitoon ja -tekniikkaan, yhdistyksen talouteen ja kirjanpitoon sekä tiedotukseen ja viestintään keskittyvät koulutusillat. Lisäksi puheenjohtajille
ja ainejärjestöjen kopo-, sopo- ja kv-vastaaville järjestetään omat koulutustilaisuudet. Resurssien puitteissa voidaan järjestää myös yhdistyskohtaisesti räätälöityä koulutusta.

Järjestötoimijoiden aamiaistapaamiset
Osallistetaan järjestöaktiiveja JYYn järjestösektorin yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Innostetaan kokeneita ja ehkäpä jo hieman sivuun siirtyneitä ainejärjestötoimijoita jakamaan kokemuksiaan, osaamistaan ja tietotaitoaan järjestöjen keskuudessa. Kerätään järjestöiltä säännöllisesti palautetta ja kehittämisehdotuksia sektorin toimintaan. Tiedotetaan aktiivisesti yleisavustusten hakuprosessista ja kehitetään ohjeistusta avustusten hakemiseen. Näitä tarkoituksia varten järjestetään neljä
(4) teemallista järjestötoimijoiden aamiaistapaamista, jotka ajoittuvat järjestöklubien kanssa limittäin
sekä kevät- että syyslukukaudelle.

Ainejärjestöjen ja yliopiston johdon tapaamiset
Järjestetään ainejärjestöjen ja yliopiston johdon tapaaminen vähintään kerran lukuvuoden aikana. Tapaamisen tarkoituksena on tarjota järjestöille tilaisuus keskustella heille tärkeistä ja ajankohtaisista
kysymyksistä yliopiston johdon kanssa.

Järjestöaktiivien palkitsemispäivä
JYY haluaa kiittää järjestöjä heidän tekemästään tärkeästä työstä erityisellä palkitsemispäivällä. Toiminnallinen palkitsemispäivä toteutetaan keväällä ja se tarjoaa osallistujille tilaisuuden rentoutua ja
verkostoitua samaa työtä tekevien kanssa.

Järjestöjen opastaminen JYYn uusien verkkosivujen järjestöpalveluihin
JYYn uusilta verkkosivuilta löytyy järjestöjä varten kehitettyjä ominaisuuksia. Kannustetaan ja opastetaan järjestöjä käyttämään niitä ja edesautetaan näin JYYn, järjestöjen ja jäsenten välistä tiedon
siirtymistä sekä tuetaan järjestöjen välistä tapahtumien suunnittelua.

Ainejärjestötilat
Ylioppilaskunnan pitää selvittää, miltä ainejärjestöiltä puuttuu kunnolliset ainejärjestötilat ja vaikuttaa
yliopistoon kunnollisten tilojen saamiseksi.

Liikunta
Jatkuvat
Osallistuminen Jyväskylän korkeakoululiikunnan alueelliseen kehittämiseen
Jyväskylän yliopistoliikunnan myötä yliopisto-opiskelijoilla on hyvät puitteet liikunnan harrastamiseen.
AMK-opiskelijoiden tilanne on kuitenkin toinen. Osallistutaan Jyväskylän korkeakoululiikunnan alueelliseen kehittämiseen tilanteen tasa-arvoistamiseksi niin, ettei yliopisto-opiskelijoiden saamien palvelujen
laatu ja määrä laske. Tämän lisäksi vaikutetaan yliopistoon hintatason kohoamisen estämiseksi.

Liikuntavastaavien koulutus
Ainejärjestöjen liikuntatoimijoiden koulutus antaa toimijoille tietoa JYYn, yliopistoliikunnan sekä kaupungin liikuntapalveluista. Koulutuksen tarkoituksena on levittää tietoutta liikuntapalveluista sekä liikunnan edunvalvonnasta ja kannustaa ainejärjestöjä liikkumaan ja järjestämään liikuntatapahtumia.

Liikuntaluotsi-hanke
YTHS:n yhteisöterveyden edistämishankkeena vuonna 2011 aloitettiin liikuntaluotsitoiminta JYYn, YTHS:n
ja Yliopistoliikunnan yhteistyönä. Vuonna 2012 arvioidaan liikuntaluotsi-vertaistukijärjestelmän ensimmäistä vuotta, toiminnan tuloksia sekä kertyneitä kokemuksia. Mikäli toiminta jatkuu, osallistutaan sen
kehittämiseen, koulutuksen järjestämiseen, sekä laajennetaan luotsitoiminta kaikkiin tiedekuntiin.

Yhteistyö Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) ja yliopistoliikunnan sekä Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa
Valtakunnallinen Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) on tärkeässä roolissa opiskelijoiden liikunta- asioiden
edunvalvojana ja mahdollisuuksien kehittäjänä. Yliopistoliikunta taas vastaa valtaosasta yliopisto-opiskelijoille tarjottavista liikuntamahdollisuuksista ja YTHS:llä on tärkeä rooli opiskelijoiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäjänä.

Yhteistyö Keski-Suomen Liikunta Ry:n (KesLi) kanssa
Jatketaan yhteistyötä Kesli Ry:n kanssa etenkin Finlandia-marathon-tapahtuman osalta.

Snowday 2012
Järjestetään alkuvuodesta 2012 yhdessä JAMKOn ja ESN-JYYn kanssa kaupungin korkeakouluopiskelijoille
suunnattu talviliikuntapäivä.

JYY-Cooper
Jatketaan suosittujen JYY-Cooper -tapahtumien järjestämistä syksyisin ja keväisin. Kehitetään tapahtumaa edelleen.

Liikuntasektoria liikuttavat työryhmät
Hallituksen liikuntavastaava sekä sosiaalisihteeri edustavat ylioppilaskuntaa seuraavissa työryhmissä:
liikuntavaliokunta, OLL-tapaamiset, korkeakoululiikunnan alueellisen kehittämisen työryhmä, OLL-liittokokous, Kesli Ry:n vuosikokous, YTHS:n terveystyöryhmä ja Snowday talviliikuntapäivän suunnittelutyöryhmä. Tarvittaessa osallistutaan myös muihin työryhmiin ja tapaamisiin.

Projektit
Järjestetään JYYn piirissä toimivien liikunta- ja urheiluseurojen tapaaminen
Opiskelijoiden liikunta- ja urheiluseura-aktiiveilta saadun palautteen perusteella liikuntavaliokunta keskittyy turhan paljon ainejärjestöjen ja ns. todella matalan kynnyksen liikuntatapahtumien ympärille.
Opiskelijoiden liikunta- ja urheiluseuroille saattaisi olla paljon hyötyä keskinäisestä yhteistyöstä.

Pyöränhuoltotapahtuma
Osallistutaan Jyväskylän Pyöräilyseuran (JYPS) pyöränhuoltotapahtuman järjestelyihin sekä tuetaan tapahtumaa liikuntasektorin varoista.

Ylioppilaskylä
Jatkuvat
Kylän eri toimijoiden yhteistyön tukeminen ja kehittäminen
Ylioppilaskylässä vaikuttaa joukko erilaisia toimijoita, kuten asukasneuvosto, Kortepohjan ylioppilaskylän vapaa-aikatoimikunta, JYY-Palvelut, rakennustoimikunta, Kortepohjan asukkaat ry, kyläsihteeri ja
hallituksen kylävastaava. Kaikkia toimijoita yhdistää halu tehdä Kortepohjan ylioppilaskylästä opiskelijalle paras mahdollinen koti. Tämän työn sujuvoittamiseksi kyläsektorilla on kiiinnitettävä erityistä huomiota eri toimijoiden välisen yhteistyön tukemiseen ja kehittämiseen. JYYn hallituksen kylävastaavan
vastuulla on kehittää toimijoiden välistä tiedonkulkua sekä tukea eri toimijoita päätösten valmistelussa,
toteutuksessa ja valvonnassa.

Ylioppilaskylän energiatehokkuuden edistäminen
Koko ylioppilaskylässä on panostettava energiatehokkuteen asukaviihtyvyyden parantamiseksi ja asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi. Viimeisin energiakatselmus toteutettiin kylässä vuosien 2010 ja
2011 aikana ja siitä saadut tiedot ja kokemukset on hyödynnettävä täysimääräisesti rahoitustilanteen
salliessa. Kyläsektorilla on kiinnitettävä erityishuomiota energiatehokkuuden kehittämisen suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen, jotta päätetyillä toimenpiteillä olisi tuntuvia vaikutuksia.

Projektit
Vapaa-ajan tilojen kehittäminen
Ylioppilaskylässä on tarjolla monenlaisia tiloja asukkaiden käyttöön. Erilaiset vuokra-, kerho-, liikuntasekä oleskelutilat ovat keskeinen osa kylän asukasviihtyvyyttä ja tilojen kysyntä on laajaa. Kuitenkin
tilojen käyttöä vaivaa käytännön järjestelyjen kirjavuus, pitkäjänteisyyden puute tilojen kehittämisessä

sekä käytössä olevien tavaroiden ja laitteiden huono kunto. Kyläsektorilla on pyrittävä yksinkertaistamaan palveluiden tarjonnan muotoja. Tavoitteena on yhden luukun periaate tilojen käyttäjän näkökulmasta. Samalla tilojen viihtyisyyttä on parannettava päivittämällä niiden perusvarustelua. Ylioppilaskylään on vaikea löytää, joten sinne on saatava paremmat opasteet.

Ylioppilaskylän liikenneturvallisuuden kehittäminen
Ylioppilaskylä on koti lukuisille opiskelijoille ja heidän perheilleen. Monenlaiset liikkujat ja ajoittain
ruuhkautuneet kulkuväylät tekevet kylästä haasteellisen liikenneympäristön. Ylioppilaskylä sektorilla on
kartoitettava kylän liikenteen potentiaaliset vaarapaikat ja ryhdyttävä yhdessä asukasneuvoston kanssa
toimenpiteisiin löytyneiden vaarapaikkojen poistamiseksi.

Veden ja sähkön säästäminen Vehkakujan asunnoissa
Vehkakujan vesimittarikokeilun perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteet vesimittarien hankkimisesta.
Sähkömittarien hankkimisen kannattavuutta ja uuden sähkösopimuksen tekemistä arvioidaan erikseen.
Arvioiden perusteella harkitaan Vehkakujan asuntojen vesi- ja sähkömaksun irrottamista vuokrasta. Vehkakujan vuokrat ovat jo selkeästi ylittäneet Kelan vuokrakaton, jolloin veden ja sähkön irrottaminen
vuokrasta ei vaikuta Kelan maksamaan tukeen. Tällä keinolla kuitenkin pienennetään veden ja sähkön
kulutusta Vehkakujalla.

Ympäristö
Jatkuvat
Järjestöjen ympäristökoulutuksen järjestäminen
JYYn piirissä toimii n. 40 ainejärjestöä sekä joukko muita järjestöjä, joilla on merkittävä rooli ympäristötietouden lisäämisessä opiskelijoiden keskuudessa. Järjestetään järjestöjen edustajille ympäristökoulutus, jonka avulla lisätään aktiivien ympäristötietoutta ja annetaan eväitä ympäristön huomioimiseen
käytännön toiminnassa. Koulutuksessa esitellään mm. järjestöjen ympäristökilpailu, tapahtuman ympäristövaikutuslomake, opiskelijan ympäristöopas sekä JYYn eettinen ohjeistus.

Järjestöjen ympäristökilpailu
Ympäristökilpailulla JYY kannustaa järjestöjään ympäristöystävälliseen toimintaan ja palkitsee parhaiten menestyneet järjestöt. Ympäristövaliokunta myöntää ympäristömerkit sekä valitsee ympäristökilpailun voittajan marraskuun kokouksessaan.

Yliopiston ympäristöryhmän työhön osallistuminen
Yliopiston ympäristötyötä koordinoiva ja linjaava ympäristöryhmä on aloittanut toimintansa 2010. Ryhmän tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden ja yliopiston ympäristötyön välillä yhdessä ympäristökoordinaattorin kanssa. Vaikutetaan parempien kierrätysmahdollisuuksien ja autottoman kampuksen puolesta.

Palstaviljelytoiminnan jatkaminen
Jatketaan vakiintunutta ja suosittua kesäkauden toimintaa Viitaniemen ja Kuokkalan palstoilla. JYY järjestää kesäkauden alussa palstaviljelytoiminnan perehdyttämispäivän, jossa neuvottaisiin ja opastettaisiin maanviljelyksen ja ympäristönhoidon asioista.

Energiaeksperttitoiminnan jatkaminen
Energiaeksperttitoiminta on asukaslähtöistä vertaisneuvontaa ja kiinteistöhuoltoa tukevaa toimintaa,
joka tähtää veden- ja energiankäytön vähentämiseen kiinteistöissä. Syksyllä 2011 toteutettiin energiaeksperttikoulutus yhteistyössä Keski-Suomen energiatoimiston, JVA:n ja KOAS:n kanssa. Toteutetaan
vastaava koulutus myös 2012.

Projektit
Eettisen ohjeistuksen jalkauttaminen
Eettinen toiminta- ja hankintaohjeistus antaa käytännön ohjeita ympäristön huomioimiseen ylioppilaskunnan arjen toiminnassa ja hankinnoissa. Suunnitellaan yhteistyössä hallitusvastaavan, ympäristökoordinaattorin ja kunkin JYYn sektorin toiminnasta vastaavan kanssa (pääsihteeri, pääsiivooja, kiinteistöpäällikkö), miten ohjeistusta parhaiten toteutetaan käytännössä. Kiinnitetään huomio erityisesti
hankintoihin. Eettinen ohjeistus osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä.

Opiskelijaravintoloissa tarjottavan ruoan ekologisuus ja laatu
JYY voi vaikuttaa Ilokivessä sekä edustajiensa kautta Sonaatissa tarjottavaan ruokaan. Raflaryhmissä
keskustellaan eettisten periaatteiden noudattamisesta opiskelijoille tarjottavassa ruoassa. Tavoitteena
lisätä kasvis-, lähi- ja luomuruoan tarjoilua. Suunnitellaan yhteistyössä ravintolan kanssa luomu- ja lähiruoan teemapäiviä.

Jätteiden vähentäminen ja lajittelun tehostaminen kampuksella
Tehostetaan kierrätystä kampuksella yhteistyössä yliopiston tilapalvelujen ja ravintoloiden kanssa. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän tulee vähentyä. Vaikutetaan tapaamisissa Sonaatin ja tilapalvelujen
kanssa monipuolisen kierrätyksen mahdollistamiseksi eri puolilla kampusta. Keräysastiat kertakäyttöisille pahvimukeille, muulle kartongille, paperille ja biojätteelle luentosalien ja ravintoloiden yhteyteen.
Vaikutetaan tapaamisissa pantillisten take away -mukien järjestelmän luomiseksi sekä yliopiston henkilökunnan ympäristötietouden parantamisen puolesta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilineutraali
kampus.

Ympäristökoordinaattorin perehdyttäminen
Perehdytetään ympäristökoordinaattori JYYn tarpeisiin ja tavoitteisiin ympäristön huomioimisen parantamiseksi arjen toiminnassa.

Luomuruokapiirien tapaaminen
Ylioppilaskuntien yhteistyön tiivistämisessä myös luomuruokapiirien yhteydenpito on tärkeää. Järjestetään tai osallistutaan muualla järjestettävään luomuruokapiirien tapaamiseen.

Kulttuuri
Jatkuvat
Kampus Kino ja Vapaa Kino
Kampus Kino näyttää elokuvia opiskelijaystävälliseen hintaan lukukausien aikana Ilokiven monitoimitilassa. Erikoisiltoja, joita ovat Night Visions sekä Rakkautta ja Anarkiaa, järjestetään jatkossakin. Kampus
Kinon markkinointiin, ohjelmistoon ja tiedottamiseen tulee panostaa jatkossa yhä enenevissä määrin
laskevien kävijämäärien takia. Vapaa Kino jatkaa toimintaansa kulttuurivaliokuntajohtoisesti esittämällä
tekijänoikeusvapaita ja Creative Commons -lisenssillä varustettuja elokuvia ilmaiseksi.

Rentukka ja Ilokivi
Pidetään yhteyttä Rentukan ja Ilokiven ravintoloitsijoihin ja tavataan heitä säännöllisesti. Toimitaan
tarvittaessa tiedonvälittäjänä ravintoloitsijan ja JYYn hallituksen välillä. Pidetään myös yhteyttä Ilokiven tapahtumanjärjestäjiin, ainejärjestöihin ja muihin kulttuuritoimijoihin sekä keskustellaan heidän
kanssaan Ilokiven vuoden 2015 remonttiin liittyvistä asioista ja toiveista. Päävastuussa hallitusvastaava.

Kukanpäivän perinne ja Isa Aspin haudalla käynti
Ylioppilaskunnan perinteisiin on kuulunut Isa Aspin haudalla käyminen kukanpäivänä 13. toukokuuta. Kukanpäivän perinteeseen on kuulunut kukkien vieminen haudalle ja joskus myös laulaminen sekä runojen
lausuminen. Toteutetaan yhteistyössä taidehistorian ja -kasvatuksen ainejärjestö Rana ry:n sekä kirjallisuuden ainejärjestö Opus ry:n kanssa, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua perinteen jatkamiseen. Selvitetään, kenen vastuulla haudan kunnossapito on ja miten se tulisi järjestää vastaisuudessa.
Keskustellaan asiasta tarvittaessa myös Jyväskylän seurakunnan ja Isa Asp -seuran kanssa.

Projektit
JYYn vuosijuhla
JYYn 78. vuosijuhla järjestetään 24.3.2012. Ohjelmaan on perinteisesti kuulunut illallinen, kansanjuhla
sekä seuraavana aamuna silliaamiainen. Vuosijuhliin kutsutaan vieraita JYYn jäsenistön lisäksi muista
ylioppilaskunnista sekä JYYn yhteistyötahoista. Tilaisuuden järjestäminen tulee aloittaa heti hallituskauden alussa. Päävastuu tapahtuman suunnittelussa on hallituksen kulttuurivastaavalla, hallituksen
puheenjohtajalla ja kulttuurisihteerillä sekä sponsorihankinnassa yritysyhteistyövastaavalla. Tapahtuman toteuttamisessa apuna toimii koko hallitus. Työtehtäviä ovat mm. ohjelman suunnittelu, esiintyjien
buukkaaminen, tapahtumapaikkojen varaaminen, budjetin laatiminen, kutsut, sponsorien hakeminen,
tiedottaminen ja mahdolliset koristelut.

JYYn vappu
JYYn vapun ohjelmaan ovat perinteisesti kuuluneet vapunaattona 30.4. Minna Canthin lakitus Kirkkopuistossa sekä vappupäivän 1.5. piknik Harjulla. Päävastuu tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa on
hallituksen kulttuurivastaavalla sekä kulttuurisihteerillä. Apuna toimii hallituksen jäsenistä ja muista aktiiveista koostuva työryhmä ja JAMKO. JAMKO on osallistunut muutamana vuonna Kirkkopuiston ohjelman
kustannuksiin ja ohjelmiston ideointiin. JAMKO on myös ilmaissut halukkuutensa osallistua mahdollisesti
vuoden 2012 vapun osalta myös Harjun ohjelman suunnitteluun ja kustannuksiin. Selvitetään JAMKOn
halukkuus osallistua Kirkkopuiston sekä Harjun ohjelmien laatimiseen, järjestelyihin ja kustannuksiin.

Jyrock 2012
Vuoden 2012 Jyrock järjestetään 20.-21.4 Ilokivessä. Tapahtuman käytännön järjestelyjen päävastuussa
on Jyrock-projektisihteeri. Projektisihteerin apuna käytännön järjestelyissä toimivat kulttuurisihteeri,
lähinnä kulttuurivaliokuntalaisista koostuva vapaaehtoistyöryhmä sekä hallituksen kulttuurivastaava.
Vuoden 2012 tapahtuman osalta tulee kiinnittää erityisesti huomiota tapahtuman taloudellisen puolen
huolelliseen rakentamiseen, markkinoinnin ja tiedottamisen tehostamiseen sekä etsiä aktiivisesti vaihtoehtoisia keinoja menestyvän tapahtuman rakentamiseen. Toteutetaan kävijäkysely Jyrockin kävijöille,
jossa selvitetään mm. tapahtuman onnistumisia ja heikkouksia. Järjestetään projektisihteerin, työryhmän, kulttuurisihteerin ja hallitusvastaavan kesken palautepalaveri, jossa kartoitetaan tapahtuman kehittämishaasteita. Projektisihteeri laatii tapahtuman jälkeen loppuraportin. Kävijäkyselyn, palautepalaverin ja loppuraportin pohjalta ilmenneet kehittämiskohteet pyritään korjaamaan seuraavan vuoden
tapahtumaa varten.

Kulttuurimatkat
Järjestetään kulttuurivaliokuntajohtoisesti matkoja kulttuurikohteisiin. Kulttuurimatkoja järjestetään
yleensä muutaman kerran vuodessa. Suunnittelu- ja toteutusvastuussa kulttuurisihteeri ja hallitusvastaava yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa.

Amazing Race Jyväskylä
JYYn ja JAMKOn yhteistyönä toteutettava leikkimielinen kaupunkisuunnistuskilpailu järjestetään vapunaattona. Tapahtuman järjestelyvastuussa ovat tapahtuman projektisihteeri, hallitusvastaava ja kulttuurisihteeri apunaan kulttuurivaliokunnan jäsenistä, JAMKOlaisista ja ainejärjestöjen edustajista koostuva
työryhmä. Selvitetään JAMKOn halukkuus osallistua vuoden 2012 tapahtuman järjestelyihin ja kustannuksiin. Projektisihteerin rekrytoinnissa tulee olla mukana edustus sekä JYYltä että JAMKOlta. JYYltä
rekrytointiprosessissa ovat mukana hallitusvastaava, kulttuurisihteeri ja kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Järjestetään projektisihteerin, työryhmän, kulttuurisihteerin, hallitusvastaavan ja JAMKOn kesken palautepalaveri, jossa kartoitetaan tapahtuman kehittämishaasteita. Projektisihteeri laatii tapah-

tuman jälkeen loppuraportin. Palautepalaverin ja loppuraportin pohjalta ilmenneet kehittämiskohteet
pyritään korjaamaan seuraavan vuoden tapahtumaa varten.

JYYn pikkujoulut
JYYn pikkujoulut järjestetään perinteisesti 6.12. Tapahtuman järjestelyvastuissa ovat hallitusvastaava
ja kulttuurisihteeri. Tapahtuman toteuttamisessa mukana ovat hallitus sekä kulttuurivaliokuntalaiset.

Laulukirja
JYYn oma laulukirja vihdoin!

Tapahtumaideakilpailu 2012
Järjestetään avoin tapahtumaideakilpailu keväällä 2012. Kilpailun voittanut tapahtumaidea toteutetaan
syksyllä 2012. JYY palkitsee parhaan idean tai parhaat ideat avustusrahalla tai tappiontakauksella sekä
tarjoaa tietotaitoaan ja tilojaan tapahtuman toteuttamisen avuksi. Voittajan valitsevat valiokunnan puheenjohtajasta, hallituksen kulttuurivastaavasta ja kulttuurivaliokunnan vapaaehtoisista koottu ryhmä.
Päävastuu kilpailun laatimisesta olisi hallituksen kulttuurivastaavalla.

Viestintä
Jatkuvat
Johdon kyselytunnit
Kyselytunnit tarjoavat suoran kanavan vuorovaikutukselle opiskelijoiden ja yliopiston johdon välillä.
Toteutetaan vuonna 2012 ainakin kaksi kyselytuntia. Opiskelijoiden ruohonjuuritason tulee yhdessä ylioppilaskunnan kanssa vastuullistaa yliopiston johto korjaamaan epäkohdat ja löytämään ratkaisut vuoropuhelussa opiskelijoiden kanssa. Kannustetaan ainejärjestöjä tuomaan laitosten epäkohdat keskusteluun
esimerkiksi Järjestöklubeilla ja valiokunnissa, joissa muotoillaan yhdessä kysymyksiä esitettäviksi kyselytunneilla. Järjestetään kyselytunnit myös kampuksittain ja kutsutaan niihin ko. kampuksen tiedekuntien
dekaanit, mikäli johdon kaksi kyselytuntia ovat ajallisesti riittämättömät.

JYYn vuosijuhla
JYYn vuosijuhla vaatii viestinnältä panostusta materiaalien toteuttamisessa: mm. kutsujen lähettämisessä, kutsuttavien listan ylläpidossa sekä ilmoittautumisten vastaanottamisessa. (Ks. kohta Kulttuuri:
JYYn vuosijuhla)

JYYn jäsenkalenteri
Jäsenkalenteri on yksi näkyvimmistä palveluista jäsenille. Sisältö tarjoaa paitsi apua ajanhallintaan myös
perustiedot JYYstä ja sen piirissä toimivista järjestöistä ja palveluista.

Järjestömessujen toteuttaminen
Järjestömessut ovat tärkeä syyslukukauden avajaisprojekti. Järjestömessuilla JYY ja sen piirissä toimivat
järjestöt esittäytyvät uusille opiskelijoille.

Yhteydenpito sidosryhmiin
Sidosryhmätiedotteilla pidetään yhteyttä sidosryhmiin ja viestitään JYYn ajankohtaisista asioista.

Projektit
JYY vaikuttaa aluemediassa
Vuonna 2011 JYYn, JAMKOn ja SYL:n edustajat kirjoittivat Keskisuomalaiseen sopimuksella kolumneja
joka toinen maanantai. Kolumnit käsittelivät opiskelijoille tärkeitä aiheita ja opiskelijoiden yhteiskun-

nallista vaikuttavuutta. Kolumnien kirjoitusvuorot vaihtelivat kirjoittajien sopimuksen mukaan ja syksyllä kaksi kolumnipaikkaa annettiin myös toisen asteen opiskelijoiden edustajille. JYYn ja muiden opiskelijajärjestöjen tulee neuvotella sopimukselle jatko joko kolumnien tai muun sisällöntuoton muodossa ja
säilyttää läheiset suhteet Jylkkärin lisäksi myös Keskisuomalaiseen.

JYYn verkkosivujen jatkokehittäminen
Seurataan tarkasti uusien verkkosivujen toimivuutta ja kehitetään niitä tarvittaessa käyttäjäystävällisemmiksi. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Jylkkärin, ylioppilaskylän, JYY-palveluiden ja muiden JYYn toimintojen verkkoviestintää.

Järjestöjen viestintäohjeiden päivittäminen ja viestintäkoulutuspaketti
Viestintäohjeet ja viestintäkoulutuspaketti on päivitettävä vastaamaan paremmin järjestöjen tarpeita.
Järjestöjen näkökulmasta JYYn viestintäkäytänteet muuttuvat hieman uusien verkkosivujen myötä.

Englanninkielisen viestinnän lisääminen
Englanninkielisen viestinnän merkitys kasvaa kansainvälisten opiskelijoiden lisääntyessä. Tehostamalla englanninkielistä viestintää palvellaan kv-opiskelijoita paremmin ja saadaan heidät tietoisiksi JYYn
toiminnasta, palveluista ja heidän omista oikeuksistaan. Erityishuomiota tarvitsevat internet-sivujen
aineistot, opiskelijan oikeudet, kannanotot ja puheet.

Kehitetään JYYn viestintää sosiaalisissa medioissa
JYYn viestintä sosiaalisissa medioissa organisoidaan paremmin sekä pyritään tavoittamaan suurempi
määrä opiskelijoita. Tavoitettavuuden parantaminen toteutetaan esimerkiksi välittämällä tutoreiden
kautta informaatiota uusille opiskelijoille sekä muiden JYYn piirissä toimivien organisaatioiden kautta.
Kootaan JYYn nettisivuille JYYn sosiaalisen median viestintäkanavia.

Kysely JYYn viestinnän saavuttavuudesta
Toteutetaan kysely, jolla selvitetään JYYn viestinnän (verkkosivut, Jyytiset / Byytiset, sähköpostilistaviestintä) tavoittavuutta ja tehdään sen pohjalta suunnitelma potentiaalisten ongelmien korjaamiseksi.
Varmistetaan, että JYYn viestintä vastaa tuoreen strategian kirjauksia.

Kehitetään viikkotiedotusta
Kootaan Jyytiset (tiedotussihteeri) ja Byytiset (sis. bileet, klubit ja keikat; hallitusvastaava) edelleen
viikottain lukukausien aikana. Laajennetaan paperi-Jyytisten jakelua ja parannetaan Byytisten tavoittavuutta.

Kampus Kustannus
Projektit
Ekskursio
JYY ja Kampus Kustannus järjestävät vuoden 2012 aikana yhden avoimen opintomatkan valittuun kustantamoon tai kustantamoihin. Opintomatka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman
muun JYYn toimintasektorin kanssa. Kustantamovierailu on joko yhteinen tai valinnainen osa opintomatkan ohjelmaa. Kampus Kustannuksen tunnettuutta opiskelijoiden piirissä on syytä lisätä, ja kaikille avoin
ekskursio lisää kustantamon tunnettuutta, tutustuttaa muilla sektoreilla toimivia Kampus Kustannukseen
sekä madaltaa kynnystä osallistua toimintaan.

Verkkosivujen kehittäminen
Kampus Kustannuksen olemassaolevat verkkosivut ovat vanhentuneet, eivätkä enää palvele tarkoitustaan. Sivujen siirtämistä JYYn verkkosivujen yhteyteen on selvitetty ja todettu, että parhaiten Kampus
Kustannuksen julkaisujen esittelyyn sopivat omat sivut, joissa on mahdollisuus tarvittavalle määrälle

alasivuja. Uudistetaan Kampus kustannuksen verkkosivut projektityönä. Verkkosivujen uudistamiseen on
osoitettu varat JYYn talousarviossa 2012.

Kampus Kustannuksen uusien julkaisujen 2011-2012 markkinointi
Kampus Kustannus julkaisee useita uusia kirjoja loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta 2012. Selvitetään,
minkä vuoden 2012 JYYn tapahtumien, JYYn piirissä toimivien järjestöjen tapahtumien sekä akateemisen yhteisön tapahtumien (esim. erilaiset oppialatapahtumat) ohessa Kampus Kustannus voisi täsmämarkkinoida julkaisujaan.

Ylioppilaslehti
Painatus
Lehden ilmestymisaikataulu tarkistetaan vuodelle 2012. Painosopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan.

Jakelu
Sekä tavalliset että abinumerot jaetaan kampuksilla ja kaupungilla sijaitseviin telineisiin sekä Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakujan postiluukkuihin. Abinumerot postitetaan lisäksi lähialueen lukioihin ja
oppilaitoksiin. Kaupunkinumeroa jaetaan niin kutsutulla vanhan Jyväskylän jakelualueella. Jylkkäri postitetaan myös uusien opiskelijoiden hyväksymiskirjeiden mukana. Selvitetään mahdollisuus jakaa lehtiä
ainejärjestötiloihin.

