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Erityisasiat
Sähköinen äänestys
Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään, Rotiin, myös
rajapintatyöskentely helpottuu. JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Rotin rajapinnan
kanssa. Järjestelmää kokeillaan kylävaaleissa 2014 (Rotin ja järjestelmän valmiuden mukaan) tai se on käyttövalmis
viimeistään edustajisto- ja kylävaaleissa 2015.

Valiokuntapuheenjohtajien vertaistukiryhmä
Jatketaan vuonna 2013 aloitettua vertaistapaamisten järjestämistä. Hallituksen puheenjohtaja vetää tukiryhmää.
Tapaamisten aikataulut ja sisällöt sovitaan ja järjestetään valiokuntapuheenjohtajien ehdoilla. Ryhmän tarkoituksena on antaa tukea valiokuntapuheenjohtajan tehtäviin sekä vahvistaa puheenjohtajien yhteydenpitoa.

Valintaohjesäännön uudistaminen
Edellisenä vuonna uudistettiin JYYn sääntöjä. Vuonna 2014 uudistetaan valintaohjesääntö. Uudistamisen yhteydessä
on syytä pohtia muun muassa valintatoimikuntien määrää, suuruutta ja roolia opiskelijaedustajien valinnassa.

Ilokiven peruskorjaukseen varautuminen
Hallitus seuraa vuonna 2013 valitun rakennustoimikunnan työtä ja tiedottaa siitä
edustajistolle. Hallitus pitää osaltaan huolen siitä, että ylioppilaskunnan työntekijöille,
luottamushenkilöille ja jäsenille tulee turvalliset ja toimivat tilat, esteettömyys, tasa-arvo
ja yhdenvertaisuus huomioiden. Kartoitetaan väistötiloja remontin ajaksi.

IT-infrastruktuurin nykyaikaistaminen
JYYn hallitus kokoaa JYYn henkilökunnasta, sekä edustajiston ja hallituksen jäsenistä työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää eri henkiöstöryhmien (sihteerit, taloustoimisto, yms.) ja hallituksen sekä muiden toimijoiden IT
tarpeet, sekä niiden pohjalta suunnitella JYYn IT-infrastuktuuri mahdollisesti ulkopuolisia tahoja konsultoiden tai
näiden toteuttamana. Selvityksen avulla pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan eri ryhmien jokapäiväistä
työskentelyä. Keskeinen teema projektissa on nettisivujen uudistus eri JYYn sektoreilla, mutta selvitettävänä on
myös mm. käytössä olevien työkalujen tarpeenmukaisuus, mahdollisten intra-sivujen luonti ja muun aiheeseen
liittyvän ajantasaistaminen.
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Järjestöt
Järjestösektori on vastuussa jäsenistön ja järjestöjen neuvonnasta ja kouluttamisesta. Lisäksi järjestösektori organisoi tapaamisia, kuten aamiaistapaamisia, järjestöklubeja ja vertaistapaamisia. Lisäksi sektori vuokraa tiloja ja
lainatavaroita ja huolehtii hallituksen järjestökummitoiminnasta. Järjestösektori vastaa myös yleis- ja projektiavustuksista.

PROJEKTIT
Palkitsemispäivä
JYY on viime vuosina järjestänyt palkitsemispäiviä aktiivisille toimijoille JYYssä ja sen piirissä toimivissa järjestöissä ja muokannut päivän konseptia. Vuonna 2014 palkitsemispäivän konseptia ja toteutusta on syytä tarkkailla ja
peilata menneiden vuosien onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

JYYn piirissä toimivan järjestön määritelmä
JYY teki vuonna 2013 kirjauksen järjestön määritelmästä ja yleisavustuskriteerien perusteista. Kriteeristön ja määritelmän onnistuneisuutta on syytä kuluvana vuonna tarkkailla erityisesti yleisavustuksia jaettaessa.

Kansainvälinen viestinnän kehitys
Englannin kieli pyritään tuomaan luonnolliseksi osaksi JYYn tarjoamia järjestöpalveluita vuonna 2014. Järjestösektori parantaa kansainvälisyyttä kouluttamalla siihen järjestöjä ja päivittämällä Järjestölle-osion verkkosivuista
englanninkielisen osan.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Koulutukset
Viikonloppuseminaarin lisäksi järjestösektori jatkaa koulutusten järjestämistä
järjestöiltä kerätyn palautteen myötä. Koulutuksia tarjotaan järjestöjen tarpeiden
mukaan JYYn eri sektoreilta ja yhdistystoiminnan eri osa-alueilta sekä keväällä että
syksyllä.

Tapaamiset
Koulutusten lisäksi järjestösektori toteuttaa lukuvuoden aikana aamiaistapaamisia ja järjestöklubeja. Aamiaistapaamisissa järjestösektori kerää toimijoilta ideoita ja
palautetta oman toimintansa kehittämiseen. Järjestöklubeilla vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista asioista asiantuntijan alustuksella.

Neuvonta
Järjestösektori neuvoo järjestöjä yhdistyksen käytännön toiminnassa ja toiminnan
suunnittelussa. Järjestösektori tarjoaa apua muun muassa yhdistyslain tulkitsemiseen ja sääntömuutosten tekemiseen sekä uusien yhdistysten perustamiseen.

Kummitoiminta
Järjestösektori koordinoi järjestökummit hallituksesta järjestöille. Sektori huolehtii ja kerää palautetta hallituksen
järjestökummitoiminnasta hallituksen sisällä sekä ainejärjestöiltä ja koordinoi kummien toimintaa ja tiedotusta.
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Viikonloppuseminaari
JYY kouluttaa keväällä 2014 JYYn piirissä toimivat järjestöt. Koulutettavat sektorit ovat kopo, sopo, kansainväliset
asiat, tapahtumat, talous, yritysyhteistyö, ympäristö, liikunta, hallinto, tiedotus ja kehy.

Kampuskehitys
JYY pyrkii kehittämään yliopiston kampusalueita yhteistyössä kopo-, sopo-, liikunta- ja ympäristösektoreiden sekä
Jyväskylän yliopiston tilapalveluiden ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. JYYn tavoitteena on tehdä kampusalueista monipuolisesti opiskeluja tukeva kestävä ja esteetön ympäristö, joka ottaa huomioon Esteetön yliopisto
-ohjeistuksen sekä pedagogisen, sosiaalisen, kulttuurillisen ja ekologis-taloudellisen näkökulman. JYY pyrkii myös
aktiivisesti parantamaan pyöräilyolosuhteita kampuksilla.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Korjaus- ja uudisrakennukset
Tavoitteisiin pääsemiseksi JYY vaikuttaa kampusalueiden korjaus- ja uudisrakennusten suunnitteluun ja toteutukseen tuomalla opiskelijoiden tahtotilan esille esimerkiksi yliopiston tilapalveluiden kanssa käydyissä säännöllisissä
palavereissa. JYY vaikuttaa, jotta rakennuksiin saadaan ryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn sopivia
tiloja, säilytyskaappeja sekä toinen eTentti-tila.

Suojelu
JYY pyrkii suojelemaan kampuksien kulttuuriympäristöä osallistumalla kampuksen suojelukeskusteluun sekä tarvittaessa maisemaselvitysten ja hoito-ohjelmien tekoon. JYY painottaa, että suojelusta ei tule koitua opiskelijoille tai
henkilökunnalle haittaa.

Opiskelu-, opiskelija- ja ainejärjestötilat
Joustavan ja esteettömän opiskelun takaamiseksi JYY ajaa erilaisiin oppimis- ja opiskelutapoihin sopivien tilojen
sekä opiskelijoiden ryhmäytymistä tukevien ainejärjestö- ja opiskelijatilojen riittävää tarjontaa myös kampusalueiden remonttien aikana.

Kampus Kustannus
JYYn julkaisusarja Kampus Kustannus julkaisee tiedekirjallisuutta, proosaa ja runoja. JYYn hallituksella on julkaisusarjan toimitusneuvostossa edustaja, joka seuraa, kommentoi ja auttaa Kampus Kustannusta toiminnassaan.
Hallituslainen varmistaa, että Kampus Kustannuksen markkinointi ja näkyvyys JYYn ja yliopiston tapahtumista on
riittävää.

PROJEKTIT
80-vuotisjuhlajulkaisu
Saatetaan JYYn 80-vuotisjuhlajulkaisu loppuun, järjestään teokselle julkistamistapahtuma, ja pidetään teosta esillä
juhlavuoden tapahtumissa.
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Nettisivu-uudistus
Kampus Kustannuksen verkkosivujen uudistustyö on vielä kesken, ja työn seuraaminen ja loppuunsaattaminen on
hyvin tärkeää Kampus Kustannuksen toiminnan kannalta.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Opintomatka kustantamoon
Kampus Kustannus järjestää mahdollisuuksien mukaan toimikautensa aikana yhden avoimen opintomatkan suomalaiseen kustantamoon. Opintomatka pyritään toteuttamaan yhteistyössä yhden tai useamman JYYn valiokunnan
kanssa.

Kansainväliset asiat
JYYn kansainvälisen toiminnan päämääränä on huolehtia kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisestä. KV-sektori pyrkii edistämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sekä
tukemaan kansainvälisiä opiskelijoita mm. opiskeluun, elämiseen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä
asioissa. KV-sektorilla seurataan kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyksiä, ja osallistutaan niistä syntyvään
keskusteluun. Kansainvälisen toiminnan valiokunnassa pohditaan koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä täällä kouluttautuviin kansainvälisiin opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun ja kotikansainvälistymiseen liittyen. KV-valiokunta
kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa keskustelemaan kansainvälisistä asioista. Valiokunta pyrkii
lisäämään eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kohtaamisia myös järjestämällä tapahtumia ja toimintaa.

PROJEKTIT
Kansainvälisten opiskelijoiden integraatio
Vuonna 2014 JYYn kansainvälinen sektori keskittyy erityisesti KV-opiskelijoiden integraation edistämiseen. JYY myös
jalkauttaa SYLin vuonna 2013 laatiman KV-opiskelijoiden kotoutumista edistävän keinopaketin soveltuvilta osin.
On tärkeää, että osana integroitumista KV-opiskelijat voivat osallistua omiin asioihinsa vaikuttamiseen. JYY pyrkii
edistämään KV-opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ylioppilaskunnassa sekä yliopiston hallinnossa, mahdollistamaan KV-opiskelijoiden osallistumisen järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön. JYY edistää myös hallopedien tietoutta
KV-opiskelijoita koskevissa erityiskysymyksissä, ja tuo esille, että he edustavat myös KV-opiskelijoita. Tarpeellinen
tieto liittyen sekä opetusohjelmiin, opinto-ohjaukseen, opiskelijoiden oikeuksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin
tulee olla tarjolla myös englanniksi.

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen
Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen vaikuttaminen on tärkeä osa integraatiota. JYY pyrkii vaikuttamaan
yliopistoon, kuntaan ja paikallisiin toimijoihin asenteiden ja olosuhteiden parantamiseksi. Tätä vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä JYYn työelämäsektorin, IDESCOn ja yliopiston työelämäpalvelujen kanssa. Kielen osaaminen
on olennaista työllistymisen kannalta. JYY pyrkii vaikuttamaan yliopistoon KV-opiskelijoiden kielenopiskelumahdollisuuksien parantamiseen.
Yhteistyössä: työelämäsektori

JYYn asuntopalstan kehittäminen KV-opiskelijoiden tarpeisiin
KV-opiskelijoiden asuntotilanne on syksyisin hankala. Vuonna 2014 selvitetään edellytyksiä muokata JYYn asuntopalstaa myös KV-opiskelijoiden käyttöön. Asuntopalstan kautta vaihtoon tänne tulevat sekä täältä vaihtoon lähtevät
opiskelijat voisivat vuokrata asuntojaan.
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Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymisen sujuvoittaminen
Ulkomailla suoritettujen opintojen tulisi olla entistä helpommin ja kattavammin hyväksyttävissä osaksi kotimaista
tutkintoa. Tämä parantaisi opintojen joustavuutta ja poistaisi esteitä kansainväliseen vaihtoon lähtemiseltä. JYY
pyrkii vaikuttamaan yliopistoon joustavuuden parantamiseksi tässä asiassa.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Yhteistyö muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa
JYYn kansainvälinen sektori toimii linkkinä ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen KV-vastaavien, Erasmus Student
Networkin (ESN), International Degree Student Community of Jyväskylän (IDESCO) sekä muiden paikallisten kansainvälisten toimijoiden välillä. KV-sektori toimii myös yhteistyössä SYLin kanssa valtakunnallisten kysymysten, kuten
lukukausimaksukokeiluun vaikuttamisen, yhteydessä.

Järjestöjen kv-toiminnan tukeminen
JYYn KV-sektori järjestää JYYn piirissä toimiville järjestöille koulutusta kansainvälisissä asioissa osana vuoden alussa
pidettävää järjestöseminaaria. Lisäksi ylläpidetään ja tarvittaessa päivitetään JYYn Ainejärjestöjen opasta kansainvälisyyteen sekä mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan järjestetään kv-toimijoille yhteisiä tapaamisia vertaistuen
tarjoamiseksi.

Kv-opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen
Osana kv-opiskelijoiden integraatiota on tärkeää, että he voivat itse osallistua omiin asioihinsa vaikuttamiseen. JYY
jatkaa työtään edistääkseen kv-opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ylioppilaskunnassa sekä yliopiston hallinnossa. Tuetaan IDESCOa toiminnassaan ja toimintansa jatkuvuuden turvaamisessa, sekä pyritään mahdollistamaan
kv-opiskelijoiden osallistuminen järjestötoimintaan ja -yhteistyöhön. Panostetaan myös hallopedien tietouteen kvopiskelijoita koskevissa erityiskysymyksissä esimerkiksi osallistumalla hallopedien koulutukseen, ja tuodaan esille,
että he edustavat myös kv-opiskelijoita.

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskilpailu
JYYn kv-valiokunta järjestää vuonna 2014 ainejärjestöille kansainvälisyyskilpailun. Kilpailun tavoitteena on tukea
ainejärjestöjen kansainvälistä toimintaa ja motivoida ottamaan kansainvälisyys ja kansainväliset asiat paremmin
huomioon ainejärjestön toiminnassa. Kilpailuun osallistuakseen järjestön on täytettävä tietyt kriteerit ja ansioitunein järjestö voittaa palkinnon. Kaikki kilpailun kriteerit täyttäneet järjestöt saavat ansioistaan kunniakirjan ja
kriteerien täyttämisestä on hyötyä myös yleisavustuksen saamisessa.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tapaaminen
Suurin osa kansainvälisille opiskelijoille suunnatusta ohjelmasta keskittyy erityisesti vaihto-opiskelijoita kiinnostaviin teemoihin. JYY järjestää sekä syksyllä että keväällä Come Together -tapahtuman, jossa kansainväliset tutkintoopiskelijat voivat tavata toisiaan ja verkostoitua vapaamuotoisessa tilaisuudessa. Järjestetään yhteistyössä mm.
IDESCOn kanssa.

KV-tutorinfot
KV-sektori järjestää informaatiotilaisuuksia kansainvälisestä tutoroinnista kiinnostuneille kevään tutorhaun yhteydessä. Tilaisuuksia pyritään järjestämään eri kampuksilla useampien opiskelijoiden tavoittamiseksi.
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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. Osana orientaatiota
järjestetään myös tietoisku pyöräilystä sekä kv-opiskelijoille räätälöityä pyöräilykoulutusta yhteistyössä JYPSin
kanssa. Lisäksi järjestetään kv-tutkinto-opiskelijoille suunnattu informaatio- ja keskustelutilaisuus, jonne kutsutaan
edustajat yliopiston kv-palveluista, maistraatista, poliisista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Kelasta kertomaan
keskeisistä palveluistaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin.

Teacher of the Year 2014 in Intercultural Environment- kilpailun
järjestäminen
Opettajilla tulee olla tarvittavat taidot opettaa ja ohjata ryhmää opetuskielestä riippumatta. Kilpailulla ylioppilaskunta pyrkii kiinnittämään huomiota vieraskielisen opetuksen laatuun, opettajien kielitaitoon ja opetuksen sisältöihin. Kilpailun voittaja julistetaan näkyvästi ja kilpailulle pyritään saamaan näkyvyyttä medioissa tavoitteiden
edistämiseksi.

Kehitysyhteistyö
JYYn kehitysyhteistyötoiminta pyrkii edistämään globaalia vastuuta lisäämällä opiskelijoiden tietoisuutta kolmannen maailman ongelmista sekä konkreettisesti toimimalla ongelma-alueilla. Kehitysyhteistyövaliokunta edistää
tietoisuutta kehitysyhteistyöstä järjestämällä erinäisiä tapahtumia ja tempauksia. Samoin JYY osallistuu SYLin kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen keräämällä vapaaehtoista maksua jäsenistöltään.

PROJEKTIT
Yhteistyöverkostojen kehittäminen
Pidetään yllä yhteistyösuhdetta JYYn ympäristövaliokuntaan, ja tehdään tapahtumakohtaista yhteistyötä myös muiden valiokuntien sekä Jyväskylässä toimivien järjestöjen kanssa. Vahvistetaan myös yhteyksiä ainejärjestöihin, ja
pyritään kanavoimaan tietoisuutta kehitysyhteistyötoiminnasta myös tätä kautta.

Varainkeruun kehittäminen
JYYn vastuulla on kerätä kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuus, joka on 7,5 % hankkeen koko budjetista.
Vuonna 2014 etsitään hankkeille uusia varainkeruumuotoja, ja pyritään kanavoimaan tietoisuutta kehitysyhteistyöstä myös tätä kautta.

Yliopistoyhteisön eettisen ja ekologisen kehityksen vahvistaminen
Reilu Yliopisto -projektikoordinaattorien johdolla edistetään eettistä ja ekologista kehitystä kampuksella. Tavoitteena on Reilu Yliopisto –sertifikaatti. Näiden kriteerien toteutumiseen myös JYYn omassa toiminnassa tulee aiempaa enemmän keskittyä.
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JATKUVAT JA TOISTUVAT
Kehitysyhteistyöhanke
JYY toteuttaa yhteistyössä Bal Rashmi Societyn kanssa ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta Intiassa. JYY tiedottaa hankkeesta jäsenistöään, sekä järjestää yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa Intia-iltoja.
Vuoden 2014 aikana tehdään Intian hankkeelle oma esite ja jatketaan hankkeen tiedotuksen kehittämistä.

Kehitysyhteistyöviikko
JYY järjestää vuosittain paikallisen kehitysyhteistyöviikon osana SYLin koordinoimaa valtakunnallista hanketta.

Korkeakoulupolitiikka ja tutorointi
Korkeakoulupoliittisella sektorilla tehdään töitä opiskelijoiden etujen ja oikeuksien eteen. Koposektori käy keskusteluja tiedekuntien johdon kanssa vuosittaisilla keskustelukierroksillaan, kouluttaa yliopiston tutorit, vaikuttaa Student Life -ohjausryhmässä sekä osallistuu koulutusneuvoston kokouksiin ja sen järjestämiin mahdollisiin työryhmiin.
Koposektori seuraa huolella esimerkiksi e-tenttijärjestelmän kehittämistä, joustavien opiskelumallien käyttöönottoa
ja plagiontijärjestelmän kehittymistä. Lisäksi hallituksen koposektori toimii opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtajan kanssa kehittäen valiokuntatoimintaa osallistujien toiveiden mukaisesti. Opiskelijoiden etujen ajamiseen
kuuluu lisäksi korkeakoulupolitiikan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen sekä koulutuksen maksuttomuuden puolustaminen. Koposektori pitää myös yhteyttä muiden ylioppilaskuntien kopoihin SYL:n kopotapaamisissa.

PROJEKTIT
Hallinnon opiskelijaedustajien työn viitoittaminen
JYY jakaa upouutta halloped-opasta. Kuullaan halloped-oppaasta saatuja kommentteja, ja tehdään tarvittavat muutokset seuraavaan painokseen. Opas on vielä uusi, ja hiottavaa varmasti löytyy. Halloped- ja kopotapaamiskierrosten jatkuvuuden takaaminen ja kopotoimintaan innoittaminen on varmistettava. JYY järjestää halloped-koulutusta
ja vertaistukitapaamisia tarpeen mukaan, ainakin kerran lukukaudessa. Kehitetään halloped-oppaasta myös helposti
lähestyttävä nettiversio. Kauden 2014-2015 halloped-haun ja siten uusien halloped-toimijoiden myötä koulutuksen
tarve on merkittävä.

Laatutyö ja palautejärjestelmät
Seurataan tarkkaan ja pyritään kommentoimaan yliopistossa kerättävien erilaisten opiskelijapalautteiden yleistä kehitystä sekä niiden kehitystä rahoitusmallin osana valtakunnallisesti ja yliopiston sisäisenä kehittämisen välineenä.
JY:n piirissä kerättäviä palautteita on monenlaisia: Kandipalaute (YOPALA) alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelijakysely 1., 3. ja 5. vuoden opiskelijoille. Näiden lisäksi JY:ssä on pilotoinnissa vastavalmistuneiden
maistereiden työnantajille toimitettava työnantajapalaute (TYÖPALA) ja kehitteillä on laaja kurssipalautejärjestelmän käyttöönotto.

Yliopiston strategiaan ja tutkintosääntöön vaikuttaminen
JYY vaikuttaa vuoden 2014 aikana valmistuvaan tutkintosäännön uudistukseen sekä vuoden 2014 aikana valmisteltavaan yliopiston uuteen strategiaan. JYY pyrkii saamaan tutkintosääntöön kirjauksen koulutettujen opinto-ohjaajien
minimimääristä sekä ohjaajaksi nimetyn henkilön ohjaukseen käyttämästä minimityöajasta. Strategiaan vaikuttaessa JYY kiinnittää huomiota etenkin koulutukseen ja ohjaukseen ja vaatii, että strategian edistymistä ja vaikutuksia
voidaan seurata luotettavilla mittareilla.
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Työharjoittelu
Työharjoittelusta saatava opintopistekorvaus on luvattu standardisoida 5 op / kk -tasolle koko yliopiston piirissä.
Tämän uudistuksen toteutumista on seurattava. JYY pyrkii myös yhdenmukaistamaan ja tasa-arvoistamaan yliopiston työharjoittelusta työantajalle maksamaa harjoittelutukea. Lisäksi JYY pyrkii vaikuttamaan siihen, että tehdystä
työstä saadaan pääsääntöisesti rahallinen korvaus. Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisen edesauttamiseksi on
tärkeää, että yliopistossa annetaan riittävä kannuste harjoittelun suorittamiseksi.
Yhteistyössä: työelämäsektori

Opiskelukykyprojekti
Tutustutaan soposektorin kanssa valtakunnallisen KYKY-projektista saataviin tuloksiin, ja hyödynnetään tuloksia
edunvalvontatyössä. Tulokset käsittelevät opintoinnostukseen ja opiskelijan motivaatioon liittyviä tekijöitä. Jatketaan vuoden 2013 kopoteemaa joustavasta opiskelusta kiinnittämällä huomioita opiskelijan omavastuuseen sekä
materiaalisiin ja henkisiin opiskelukykyosa-alueisiin. JYY pyrkii jalkauttamaan opiskelukykyajattelua vahvemmin
yliopistoon esimerkiksi kiinnittämällä huomiota opiskelukykyä parantaviin ehdotuksiin, niistä tiedottamiseen ja
innostavien tapahtumien järjestämiseen.

Elektroninen oppimisympäristö
Selvennetään ja jaetaan IT-asioiden vastuut JYYn sisällä, ja vakiinnutetaan IT-edunvalvonta osaksi JYYn muuta
edunvalvontatoimintaa. Seurataan IT-palveluiden kehittämistä ja erityisesti keskitytään JY:n sähköisen työpöydän
rakentamista. Kehityksessä otetaan huomioon myös mobiililaitteiden kasvava määrä. Kommentoidaan projektien kehittymistä IT-palveluiden yhteistyöryhmässä. Houkutellaan myös laajasti opiskelijoita työryhmään mukaan.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Tutortoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
JYY järjestää tutorkoulutusta yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutorsopimuksen uudistaminen yliopiston kanssa on suunnitteilla ja sopimuksen luomisessa tulee olla proaktiivinen. Koulutusta kehitetään konseptina
ja sisältöjen osalta aiempina vuosina saadun palautteen perusteella.

Hyvä opettaja -kilpailu
Järjestetään vuosittainen Hyvä opettaja -kilpailu yhteistyössä opinto- ja tiedevaliokunnan kanssa. Valiokunnasta
kootaan työryhmä valitsemaan yliopiston hyvä opettaja, jonka yliopistosäätiö palkitsee yliopiston vuosijuhlilla maaliskuussa.

Valitusviikot
Järjestetään perinteiset valitusviikot maaliskuussa yhdessä opinto- ja tiedevaliokunnan kanssa. Valitusviikkojen
tarkoituksena on kerätä rakentavaa kritiikkiä ja kehittämiskohteita opiskelijan arkea ja elämää koskevista asioista.
Kerätään ja ryhmitellään valitusviikoilla saatu palaute omiin osioihin ja lähetetään palaute eteenpäin yhteistyötaholle.

Maksuttoman koulutuksen päivä
Pidetään yllä tietämystä maksuttomasta koulutuksesta järjestämällä innostava tempaus maksuttoman koulutuksen
päivänä 28.11. Toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä kv-sektorin kanssa.
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Kulttuuri
Kulttuurisektorin, johon kuuluu kulttuurisihteeri, hallituksen kulttuurivastaava(t) ja kulttuurivaliokunta, vastuulla
on opiskelijakulttuurin ylläpitäminen tapahtumia järjestämällä ja opiskelijoiden kulttuurimahdollisuuksiin vaikuttamalla. Kulttuurisektori pitää huolta myös kulttuuriedunvalvonnasta mm. osallistumalla kuntapoliittisen ohjelman
tavoitteiden edistämiseen ja pitämällä huolta kulttuuritoimijoiden tarpeiden huomioimisesta Opinkiven kulttuuritilan suunnittelussa ja toteutuksessa. Hallitusvastaava selvittää minkälaista kulttuuriedunvalvontaa muissa ylioppilaskunnissa tehdään ja pohtii kulttuuriedunvalvonnan ulottuvuuksia ylioppilaskunnassamme. Hallitusvastaava
luo työryhmän tätä varten, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Kulttuurisektori rekrytoi mm. Jyrock ja Amazing race
-projektisihteerit.

PROJEKTIT
Opinkiven kulttuuritila
Ilokiven peruskorjauksen myötä JYYn kulttuuritoiminta siirtyy Ilokiven alakerrasta Opinkiven alakertaan. Kulttuurisektori tarkkailee suunnittelun etenemistä sekä informoi ja koordinoi muita kulttuuritoimijoita yhteistyössä rakennustoimikunnan kanssa.

JYYn 80. juhlavuosi
JYY täyttää 80 vuotta vuonna 2014. Juhlavuoden kunniaksi JYY järjestää vuosijuhlan 29.3. ja tämän lisäksi sitä
edeltävän juhlaviikon, jonka tapahtumilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä. Juhlallisuudet toteuttaa JYYn hallitus, JYYn kulttuurisihteeri ja erikseen koottava vuosijuhlatyöryhmä yhteistyössä vuosijuhlakoordinaattorin kanssa.

Laulukirja
JYYn kulttuurisektori on kerännyt kappaleita laulukirjaa varten vuonna 2013. Laulukirja taitetaan ja painatetaan
2014.
Yhteistyössä: Kampus Kustannus

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Kampus Kino ja Vapaakino
Kulttuurisektori on vastuussa Kampus Kinon toiminnasta ympäri vuoden tiistaisin, päättäen myös Kampus Kinon ja
Vapaa Kinon ohjelmasta. Lisäksi kulttuurisektori tekee yhteistyöstä Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kanssa.

JYROCK
JYYn perinteinen sisäfestari. Jyrockia tehdään yhteistyössä työryhmän, projektisihteerin ja kulttuurivaliokunnan
kesken, ja tapahtumaa pyritään taas vuoden aikana kehittämään seuraavalle vuodelle.

JYYn ja Jamkon Vappu
Vappuun kuuluu Minna Canthin lakitusjuhla Kirkkopuistossa vapunaattona 30.4. ja vapunpäivän piknik Harjulla 1.5.
Vapun ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä JAMKOn kanssa.

Amazing Race Jyväskylä
JYYn ja JAMKOn yhteistyönä toteutettava leikkimielinen kaupunkisuunnistuskilpailu järjestetään vapunaattona.
Tapahtuman järjestämisessä auttaa palkattu projektisihteeri.
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Lukuvuoden avajaisbileet
Kulttuurisektori järjestää avajaisbileet lukuvuoden alkamisen kunniaksi Ilokivessä.

Pikkujoulut
JYY järjestää pikkujoulut.

Kuntapolitiikka
JYY tekee kuntapoliittista vaikuttamista, jonka päämääränä on opiskelijan edun ajaminen Jyväskylän kaupungissa.
Tapaamalla kaupungin virkamiehiä sekä poliittisia päättäjiä pyritään parantamaan opiskelijoiden kannalta olennaisten palveluiden saatavuutta ja laatua sekä alentamaan opiskelijoille koituvia kustannuksia. Ylioppilaskunta tekee
kuntavaikuttamisessa yhteistyötä JAMKOn kanssa ja laatii säännöllisin väliajoin kuntapoliittisen vaikuttamisohjelman.

PROJEKTIT
Lisätään opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua kunnan työryhmiin
JYY pyrkii aktiivisesti osallistumaan kunnassa tapahtuvaan suunnittelutyöhön työryhmien kautta. Aktiivisella vaikuttamisella sekä yhteistyöllä kummivirkamiehen kanssa pyritään saamaan oma edustaja niihin työryhmiin, jotka
koetaan opiskelijan kannalta relevanteiksi.

Joukkoliikenteen edistäminen
Pyritään edistämään kuntapoliittisen ohjelman mukaisia joukkoliikennetavoitteita Jyväskylässä. Joukkoliikenteen
järjestämisvastuu siirtyy kunnalle ensi vuonna, joten aktiivinen osallistuminen joukkoliikenteen kehittämiseen ja
opiskelija-alennusten saamiseen on tarpeen. Lisäksi edistetään esteettömyysasioita joukkoliikennevälineiden käyttöön liittyen.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Kunnan toimielinten opiskelijajäsenten tapaaminen
Kuntapoliittisessa vaikutustyössä tavataan kaksi kertaa vuodessa kunnan toimielinten opiskelijajäseniä, ja keskustellaan opiskelijoille tärkeiden asioiden edistymisestä, sekä tuodaan esille uusia ajatuksia siitä, miten Jyväskylästä
voidaan luoda entistä parempi opiskelijakaupunki. Tämä voidaan järjestää yleisenä tapaamisena, jonne on vapaa
pääsy kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä.

Kansanedustajien ja kummivirkamiehen tapaaminen
Lisäksi tavataan Keski-Suomen kansanedustajia ja kummivirkamiestä yhteistyössä JAMKOn kanssa. Keskustellaan
sillä hetkellä opiskelijoiden kannalta ajankohtaisista asioista.
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Liikunta
Liikuntasektori vastaa liikuntaedunvalvonnasta ylioppilaskunnan piirissä. Sektorin ensisijaiseen edunvalvontatyöhön
kuuluvat erityisesti Korkeakoululiikunnan suositusten (OLL 2011) toteutuminen yliopiston ja korkeakoululiikunnan
liikuntapalveluissa, liikuntatutoroinnin jalkauttaminen ja kuntatasolla Jyväskylän kaupungin liikuntamahdollisuuksiin vaikuttaminen myös erityisliikuntapalvelut huomioon ottaen. Sektori tukee järjestöjen liikuntatoimintaa etenkin liikuntavaliokunna kautta.

PROJEKTIT
Saavutettavat ja yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet
Saavutettavuustyö näkyy liikuntasektorilla erityisesti esteettömien tapahtumien tukemisessa ja yhdenvertaisuusoppaan hyödyntämisenä myös liikunta- ja yleisavustusten myöntämisessä. Liikuntasektori vaikuttaa erityisesti korkeakoulujen liikuntapalveluihin, jotta liikuntatiloista saadaan mahdollisimman esteettömiä esimerkiksi kattavan tiedotuksen ja opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioimisen kautta. Liikuntasektori tekee työtä matalan kynnyksen
palveluiden toteutumiseksi korkeakoululiikunnassa etenkin aloittelijoille sopivan liikuntatarjonnan kasvattamiseksi.

Liikuntatilojen huomioiminen ylioppilaskylän uudisrakentamisessa
JYY pyrkii vaikuttamaan siihen, että uusia rakennuksia suunniteltaessa Ylioppilaskylässä huomioidaan myös liikuntapaikat. Vaikutetaan siihen, että uusiin taloihin rakennettaisiin tarkoituksenmukainen kuntosali ja muita liikuntaan
soveltuvia kerhotiloja. Vaikutetaan myös siihen, että kuntosalin ylläpidon ja järjestämisen kustannukset pysyvät
Yliopistoliikunnan/ Korkeakoululiikunnan vastuulla.

Korkeakoululiikunnan pilotin laajentaminen
JYY vaikuttaa ja osallistuu korkeakoululiikunnan pilotin laajentamiseen kaikkia JY:n ja JAMK:in liikuntapalveluita
koskevaksi. JYY pitää huolta etenkin jäsentensä edunvalvonnasta pilotin laajentuessa. JYY valvoo Korkeakoululiikunnan suositusten (2011) toteutumista etenkin korkeakoululiikunnan henkilöstöresurssien osalta.

Finlandia Marathon
Liikuntasektori jatkaa pitkään jatkunutta perinteistä yhteistyötä Finlandia Marathonin kanssa ja neuvottelee
opiskelija-alennuksista kuten vuonna 2013. JYY tarjoaa opiskelija-alennuksista vastineeksi viestintää esimerkiksi
liikuntavaliokunnan kautta.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Liikuntatutoroinnin jalkauttaminen
Edellisen vuoden hyvien kokemusten perusteella edelleen kehitetään ja jalkautetaan liikuntatutoroinnin konseptia
JYYssä.

Sidosryhmäyhteistyö
Liikuntasektori pitää tiivistä yhteyttä sidosryhmiinsä paikallisesti ja valtakunnallisesti osallistumalla sidosryhmätapaamisiin, esimerkiksi vaikuttamalla ja osallistumalla Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmään, OLL:n sektoritapaamisiin, YTHS:n ja KesLin toimintaan.

JYY-Cooper
Jatketaan JYY-Cooper -tapahtumien järjestämistä syksyisin ja keväisin. Kehitetään tapahtumaa edelleen.
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JYY-Puntti
Jo toista vuotta perinteinen JYY-puntti tapahtuma järjestetään jälleen. Tapahtumassa pidetään JYYn piirissä toimiville järjestöille kuntotestauspäivä, teemajumppia(yhteistyössä Yliopistoliikunnan tai Korkeakoululiikunnan kanssa) sekä tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua kuntosaliharjoitteluun ohjatusti ja turvallisesti esimerkiksi
Liikunnan tai Monitoimitalon kuntosalilla.

Snowday
Järjestetään alkuvuodesta 2013 yhdessä JAMKOn, ESN -Jyväskylän ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa kaupungin korkeakouluopiskelijoille suunnattu talviliikuntapäivä.

Sosiaalipolitiikka
JYYn sosiaalisektoriin kuuluu opiskelijoiden asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä edunvalvonta, tiedotus sekä erilaiset tapahtumat ja tempaukset. JYY pyrkii vaikuttamaan opiskelijoiden opintososiaalisiin olosuhteisiin, kuten toimeentuloon, mm. kirjoittamalla kannanottoja ja mielipidekirjoituksia, olemalla yhteydessä päättäjiin kunta- ja valtion tasolla sekä edustamalla opiskelijoita eri työryhmissä. JYYn
sosiaalivaliokunta on olennainen osa sektoria. Valiokunta kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa
keskustelemaan ajankohtaisista opintososiaalisista asioista. Valiokunta voi myös osallistua esimerkiksi lausuntojen
ja kannanottojen valmisteluun sekä tapahtumien, kuten Hymyviikon, järjestelyihin.

PROJEKTIT
REFLEKTOI!-projekti
Projektin tarkoitus on herätellä opiskelijoita ajattelemaan omaa rooliaan yliopistoyhteisössä, ehkäistä korkeakoulukiusaamista sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (ks. JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma). Projekti jatkaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön jalkauttamista. Projektiin kuuluu JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn (2013) tulosten analysointi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset ohjaavat projektin painopisteitä.
Projektia toteutetaan pitkin vuotta JYYn tapahtumien yhteydessä em. teemoja esille tuoden. Projektissa voidaan
hyödyntää YES-hankkeen oppilaitosten yhdenvertaisuusopasta, jota lobataan myös yliopistolle yhdenvertaisuustyön
työkaluksi. Projektin myötä kootaan jo olemassa olevaa ja resurssien mukaan tuotetaan lisää materiaalia JYYn korkeakoulukiusaamisen vastaiseen työhön ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä jaetaan heijastimia.

Kultainen Sopo
JYY palkitsee henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Vuonna 2014 laaditaan tarkemmat kriteerit, ja sovitaan muista palkinnon saamiseen liittyvistä yksityiskohdista, sekä annetaan sosiaalisektorin
historian ensimmäinen Kultainen Sopo -palkinto.

Opintopsykologit koordinoimaan ja tukemaan ohjausta
JYY vaatii yliopistoa palkkaamaan vähintään kaksi opintopsykologia, joiden työnkuvissa painottuvat ennaltaehkäisevä työ, erilaiset koulutus- ja työryhmätehtävät (kuten Hyvis-toiminnan koordinointi ja Hyvisten koulutus) sekä
ryhmätyöskentely opiskelijoiden kanssa. Lisäksi JYY vaikuttaa Student Life -työryhmässä siihen, ettei Voi hyvinsivun palveluita esitetä pelkästään palvelua tarjoavien tahojen mukaisessa järjestyksessä, vaan myös opiskelijoiden
tarpeista liikkeelle lähtien.
Yhteistyössä: koposektori

Poikkitieteelliset tipattomat tapahtumat
Ryhmän ja muiden opiskelijoiden luoma paine alkoholin juomiseen on suurimmillaan fuksiaisissa. Monelle raittiille
opiskelijalle fuksiaisista, joiden pitäisi olla mahtava tervetulotoivotus kanssaopiskelijoiden joukkoon, jääkin paha
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maku suuhun ja opiskelijatapahtuamia kohtaan. JYY vaikuttaa sidosryhmiin, kuten Nyyti ry:hyn, houkuttelevien
tipattomien tapahtumien lisäämiseksi.
Yhteistyössä: järjestösektori

Verenluovutuskampanjointi
SPR:n liikkuvan veripalvelun toiminnan vähentyessä kehitetään uusia tapoja kannustaa opiskelijoita ja kokonaisia
ainejärjestöjä luovuttamaan verta.
Yhteistyössä: järjestösektori

Tilapäismajoituksen kehittäminen
JYY järjesti syksyllä 2013 tilapäismajoitusta yhteistyössä JAMKOn, yliopiston ja Gasthaus Laajiksen kanssa. Tilapäismajoituksen järjestämisen mahdollisuuksia ja vastuutahoja tulee arvioida syksyn 2013 kokeilun perusteella tavoitteena mahdollisimman edullinen tilapäismajoitus opiskelijalle.

Selvitys perheellisten opiskelijoiden asemasta ja heidän tarvitsemastaan tuesta
Perheelliset opiskelijat ovat yksi heikosti tunnettu opiskelijaryhmä Jyväskylässä. Voidakseen tarjota tukea ja toimia
uskottavana edunvalvojana, JYYn tulee tietää millaisia tarpeita perheellisillä opiskelijoilla on ja mitä perheelliset
opiskelijat toivovat ylioppilaskunnalta. Tehdään selvitys perheellisten opiskelijoiden asemasta yliopistossa ja pidetään teema esillä relevanteissa tapahtumissa.
Yhteistyössä: kuntasektori

Selvitys opiskelijoista toimeentulotuen asiakkaina
Myös opiskelijat joutuvat toisinaan turvautumaan toimeentulotukeen, kun ensisijainen sosiaaliturva, opintotuki, ei
riitä. Tukiaikoja ja opiskelutahtia koskevien rajoitusten kiristyessä yhä useampi opiskelija voi joutua toimeentulotuen varaan. JYYn edunvalvontatyön tueksi tehdään selvitys siitä, kuinka monet opiskelijat joutuvat turvautumaan
toimeentulotukeen ja millainen ryhmä opiskelijat ovat sosiaalitoimen asiakkaina Jyväskylässä.
Yhteistyössä: kuntasektori

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Sidosryhmävaikuttaminen
JYYllä on edustus seuraavissa työryhmissä, joihin JYY osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti: YTHS:n terveystyöryhmä,
YTHS:n johtokunta, YTHS:n valtuuskunta, opintotukilautakunta, yliopiston tasa-arvotoimikunta, yliopiston työsuojelutoimikunta, JYYn yleinen valintatoimikunta ja Kortepohjan asukkaidenottolautakunta. Tarvittaessa osallistutaan
aktiivisesti myös muiden työryhmien, toimikuntien ja ryhmien työskentelyyn. Lisäksi JYYn sosiaalisektori osallistuu
Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittiseen toimintaan mm. vastavuoroisella yhteydenpidolla ja SYLin tapaamisiin ja koulutuksiin osallistumalla.

Opiskelijan toimeentuloon vaikuttaminen
Toimitaan aktiivisesti opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi. Osallistutaan toimeentulovaikuttamiseen ottamalla kantaa SYL:n linjauksiin ja seurataan opintotuen ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä. Edistäessään
opiskelijoiden toimeentuloa JYY tekee vaikuttamistyötä riittävän suuren opintorahapainotteisen opintotuen puolesta, pitkän aikavälin tavoitteena perustulo. Perustulovaikuttamisessa vahvistetaan opiskelijoiden perustulomyönteisyyttä ja tietoisuutta perustulosta esimerkiksi keskustelutilaisuuksilla ja tiedottamalla mm. toimeentuloinfon
yhteydessä.
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Opiskelija-asumiseen vaikuttaminen
Vaikutetaan opiskelija-asumiseen Jyväskylässä asumispoliittisen linjapaperin toimenpide-ehdotusten ohjaamana.
Vaikuttamistyössä tehdään yhteistyötä KOAS:n valtuuskunnan, KOAS:n hallituksen, Kortepohjan asukasneuvoston ja
JYYn asukastoimiston kanssa.
Yhteistyössä: kuntasektori ja kyläsektori

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

Hymyviikko
Järjestetään Hymyviikko syksyllä 2014, jossa kerätään positiivista palautetta erityisesti liittyen yliopiston, ylioppilaskunnan tai muun yliopistoyhteisöön kuuluvan tahon toimintaan. Samalla jaetaan esimerkiksi purukumeja, ehkäisyvälineitä tai heijastimia. Tarkoituksena on tunnistaa, edistää ja vahvistaa hyviä käytänteitä.

Hyvinvointiviikko
Järjestetään hyvinvointiviikko syksyllä 2014 yhteistyössä YTHS:n, Yliopistoliikunnan, Jyväskylän seurakunnan ja
JYYn muiden sektoreiden kanssa. Hyvinvointiviikon teema sovitaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Talous
PROJEKTIT
Pitkän aikavälin taloussuunnitelma
Vuonna 2013 (ja 2014) korotettiin jäsenmaksuja. Jotta vuosittaisilta jäsenmaksun korotuksilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä, on JYY-konsernin sisällä tutkittava mahdollisuuksia järjestää varsinaisen toiminnan rahoituspohjaa
niin, että löydettäisiin vastuullisia vaihtoehtoja jäsenmaksun korottamiselle tulevina vuosina. JYYn taloussektori
laatii toimitusjohtajan kanssa yhteistyössä pitkän aikavälin taloussuunnitelman aikajänteellä 10 vuotta.

Selvitys Ilokiven tilanteesta
JYY tekee edustajistolle vapaamuotoisen selvityksen Ilokivessä myytyjen lounaiden määrästä ja niiden vaikutuksesta ravintolan tekemään voittoon. Selvityksessä arvioidaan myös Ilokiven peruskorjauksen myötä kasvavan ravintolapaikkojen määrän vaikutus myytävien lounaiden ja voittojen määrään. Selvityksessä arvioidaan myös miten paljon
voitot vähenisivät, mikäli aterian hintaa alennettaisiin esimerkiksi 20 sentillä.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Talousarvioesityksen tekeminen
Taloussektori johtaa 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
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Työelämä
Työelämäsektorille kuuluu opiskelijan työelämään, työllistymiseen ja muihin työvoimapoliittisiin asioihin, kuten
eläkkeisiin, liittyvä edunvalvonta. Työelämäsektori toimii tiiviissä yhteistyössä muiden hallituksen sektoreiden kanssa. Lisäksi vuoden aikana kerätään kokemuksia tästä uudesta sektorista ja niiden perusteella vakiinnutetaan sektorin sisäinen työnjako hallituksen ja sihteerien kesken toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

PROJEKTIT
ELY-keskuksen yhteistyöryhmä
JYY on mukana ELY-toimiston yhteistyöryhmässä, johon kuuluu yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen edustaja sekä
monipuolisesti toimijoita ELY-keskuksesta. JYYn työelämävastaava osallistuu ryhmän toimintaan sekä pyrkii vaikuttamaan opiskelijan parempaan työllistymiseen Jyväskylässä.

Opinnäyteyhteistyö
Kartoitetaan olemassa olevia tiedekuntien opinnäyteyhteistyökäytäntöjä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Lisäksi otetaan selvää opinnäytetyön suoritusmuodoista ja tällä hetkellä tehtävän yhteistyön lähtötilanteesta. Vaikutetaan siihen, että opiskelijoilla olisi enemmän mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä osana
työelämään liittyviä projekteja ja kehitystoimia. Kartoitetaan toimintaympäristön (julkinen sektori, kolmas sektori
ja yritysmaailma) yhteistyötarpeita ja -muotoja. Vaikutetaan myös siihen, että opiskelijoille luodaan tilaustyötä
varten ohjeistus, joka neuvoo esimerkiksi työn hinnoittelussa sekä työn eettisten periaatteiden noudattamisessa.
Akateemisen opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena on aina oltava tieteellisen tiedon lisääminen.

Työelämäpoliittinen linjapaperi
Opiskelijan työllistyminen ja työelämään suuntautuminen on tärkeä ja moniulotteinen asia, minkä vuoksi JYYn
kanta pitää määritellä tarkkaan demokraattisen prosessin kautta. Tätä varten perustetaan työryhmä, joka tekee
linjapaperin, jonka edustajisto hyväksyy. Linjapaperi toimii jatkossa JYYn työelämätoiminnan ohjenuorana.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Sidosryhmävaikuttaminen
Työelämävastaava pitää yhteyttä muun muassa yliopiston, ura- ja rekrytointipalvelujen sekä paikallisen TE-toimiston kanssa opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi. Lisäksi työelämävastaava
pitää yhteyttä paikallisen ja valtakunnallisen Akavan opiskelijoiden edustajan kanssa. Työelämävastaava osallistuu
myös aktiivisesti SYLin työelämätapaamisiin ja -projekteihin. Yhteyttä pidetään myös paikallisiin järjestöihin, kuten
JES JKL:ään.

JYYn toimintasuunnitelma 2014 | 15

Viestintä
PROJEKTIT
Sosiaalisen median kehittäminen
Sosiaalisen median käyttöön panostetaan, esimerkiksi Twitterin tai Flickrin käyttöönottoa harkitaan. Pohditaan,
kuinka visuaalista aineistoa voisi käyttää paremmin hyödyksi erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Englanninkielisen viestinnän kehittäminen
Englanninkielisen viestinnän kehittäminen eri viestintäkanavia hyödyntäen on erittäin tärkeää, jotta kansainväliset
opiskelijat saavat tiedon heille tärkeistä asioista kuten JYYn toiminnasta ja heidän oikeuksistaan.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Kyselytunnit
Viestintäsektori järjestää kahdesti vuodessa johdon kyselytunnin, jossa opiskelijat saavat esittää kysymyksiä yliopiston johtohenkilöstölle heitä askarruttavista asioista. Sektori järjestää kahdesti vuodessa myös hallituksen kyselytunnin, jossa opiskeiljat saavat esittää kysymyksiä ylioppilaskunnan hallitukselle. Kyselytuntien tavoitteena on tuoda
yliopiston ja JYYn hallituksen toimintaa näkyvämmäksi opiskelijoiden keskuudessa.

Sähköiset viestintäkanavat
Sektori huolehtii siitä, että tieto kulkee niin opiskelijoiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan eri viestintäkanavissa. Perustoimintaan kuuluvat nettisivujen ylläpito, sähköpostilistojen moderointi ja viestintä sosiaalisessa mediassa.

Tiedotteet ja materiaalit
Viestintäsektorin vastuulle kuuluvat niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän koordinointi ja kehittäminen. Päätöksistä
ja toiminnasta tiedottaessa käytetään erilaisia tiedotteita ja materiaaleja, esimerkiksi teemaviikkojen materiaalit.
Toimintaan kuuluvat tiedotteiden laatiminen, viikkotiedote Jyytisten koostaminen ja jakelu sekä ylioppilaskunnan
printtimateriaalien laatiminen.

Lukuvuoden avajaismessut
Avajaismessut ovat tärkeä syyslukukauden avajaisprojekti. Avajaismessuilla JYY ja opiskelijajärjestöt sekä yliopisto
esittäytyvät uusille opiskelijoille. Järjestetään avajaismessutapahtuma yhteistyössä yliopiston kanssa.

JYYn lukuvuosikalenteri
Kaikille opiskelijoille jaettava JYYn lukuvuosikalenteri on yksi näkyvimmistä palveluista jäsenille. Sisältö tarjoaa paitsi apua ajanhallintaan myös perustiedot JYYstä, JYYn palveluista ja JYYn piirissä toimivista järjestöistä
sekä tärkeää informaatiota esimerkiksi opiskelijoiden oikeuksista ja yliopiston tarjoamista palveluista. Kalenteria
kehitetään jatkossakin, jotta sen sisältö vastaa opiskelijoiden tarpeita.

Aluemediassa vaikuttaminen
JYY ja JAMKO ovat kirjoittaneet Keskisuomalaiseen kolumneja vuorotellen noin joka toinen viikko. Kolumnit ovat
käsitelleet opiskelijoita koskettavia aiheita ja tämä väylä on ollut erittäin hyvä mahdollisuus viestiä JYYn kantoja
laajemmin yleisölle. JYYn tulee neuvotella jatko sopimukselle yhteistyössä JAMKOn kanssa sekä säilyttää läheiset
välit Keskisuomalaiseen.
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Ylioppilaskylä
Ylioppilaskunta omistaa Kortepohjan Ylioppilaskylän ja pyrkii tämän avulla tarjoamaan jäsenilleen sekä edullisen
että asianmukaisen opiskelija-asunnon. Hallitusvastaava toimii linkkinä asukasneuvoston, kylän toimihenkilöiden
sekä hallituksen välillä. Vuonna 2014 tulee ajankohtaiseksi Kortepohjan II -alueen (K, L, M, N, O, P-talot) tulevaisuus, sekä mahdollisen T-talon sekä parkkikannen rakennustyön aloittaminen. Hallitusvastaava toimii vuorovaikutuksessa rakennustoimikunnan kanssa ja osallistuu aktiivisesti Ylioppilaskylän suunnittelutyöhön.

PROJEKTIT
Ulkoasun kunnostusprojektin loppuun saattaminen
Saatetaan loppuun edellisenä vuonna alkanut pihaistutusten ja ulkoasun kunnostus.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Esteettömyyteen vaikuttaminen
Vaikutetaan esteettömyysasioiden huomioimiseen suunnitteilla olevissa rakennuksissa sekä parannetaan jo olemassa
olevien rakennusten esteettömyyttä.

Ylioppilaslehti
PROJEKTIT
Paikallinen mainosmyynti
Mainosmyynti on laskenut viime aikoina ja jotta mainostulojen määrä saadaan kasvamaan, paikalliseen mainosmyyntiin täytyy panostaa. Toimivan ratkaisun etsiminen ja paikallisen mainosmyynnin kehittäminen ovat ylioppilaslehden taloudellisen tilanteen kannalta erittäin tärkeitä.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Ylioppilaslehden taloudellista tilannetta seurataan, varsinkin sen mainosmyynnin kehitystä. Hallitusvastaava pitää
yhteyttä lehden toimitukseen ja toimii Jylkkärin johtokunnassa.

Ympäristö
JYYn ympäristösektori pyrkii kehittämään ylioppilaskunnan ympäristöystävällisyyttä sekä tiedottamaan yleisesti
ympäristöasioista. Pitkän tähtäimen tavoitteena ympäristösektorilla on hiilineutraali kampus. Ympäristösektorin
säännölliseen toimintaan kuuluu olennaisena osana myös ympäristövaliokunnan toiminta. Valiokunta kokoontuu
noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana keskustelemaan alaan liittyvistä mielenkiintoisista asioista ja osallistuu
sektorin säännölliseen toimintaan. Lisäksi valiokunta järjestää lukuvuoden aikana kirpputoreja, tavaranvaihtotoreja
sekä useita vaihtuvia tapahtumia, kuten lintu- ja sieniretkiä.
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PROJEKTIT
Ympäristöohjelman toteuttamissuunnitelma
Vuonna 2014 otetaan käyttöön ympäristöohjelman toteuttamissuunnitelma. Pyritään lisäämään JYYlle Green Office
- käytäntöjä, esimerkiksi ottamalla käyttöön mittareita, joilla voidaan seurata veden- tai energian kulutusta.

Ympäristövastaavien vertaistapaamisten kehittäminen
Kehitetään JYYn piirissä toimivien järjestöjen ympäristövastaavien vertaistoimintaa. Yhteisissä tapaamisissa voidaan jakaa tietoa ja ideoita ympäristötoiminnasta ja esimerkiksi kehittää yhteisten tavaroiden lainaamisen käytäntöjä.
Yhteistyössä: järjestösektori

Ympäristöviikko
Panostetaan vuoden 2014 ympäristöviikkoon palkkaamalla tähän ympäristöviikon koordinaattori. Ympäristöviikko
voidaan toteuttaa jonkin teeman, esimerkiksi ilmastoneutraaliuden, ympärille. Toteutetaan eettisen ruoan päivä(t)
osana ympäristöviikkoa.

Ilokiven ruokakoulutuksen jatkaminen
Pyritään ruokalahenkilökunnan koulutuksen jatkuvuuteen, jolloin tiedot ja taidot esimerkiksi kasvisruoasta lisääntyvät koulutusten myötä. Tavoitellaan tätä kautta etenemistä Portaat luomuun -ohjelmassa. Otetaan Ilokivessä myös
käyttöön kalaruokien yhteydessä MSC-sertifikaatti, joka kertoo kalojen pyydystämisen ekologisuudesta. Lopetetaan
”punaisen listan” kalojen käyttö kokonaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Ympäristöasioissa tehdään yhteistyötä myös yliopiston, erityisesti ympäristöryhmän, Sonaatin sekä Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa yliopiston ympäristöasioihin vaikuttamiseksi. Ympäristövaikuttamista Jyväskylän kaupungin
suuntaan tehdään yhteistyössä kuntavastaavan kanssa. Ympäristösektori tekee yhteistyötä Jyväskylän pyöräilyseuran, JAPA ry:n ja Jyväskylän opiskelijoiden luomuruokapiirin kanssa. Myös kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa
järjestetään joitakin yhteisiä tapahtumia, kuten elokuva- ja keskusteluiltoja.

Ympäristöasioista tiedottaminen
Tiedottamiseen käytetään muun muassa ympäristövaliokunnan Facebook-ryhmää, Opiskelijan ympäristöopasta ja
kansainvälisille opiskelijoille suunnattua Green Guidea.

Veden- ja energiankulutuksen vähentäminen
Keskitytään vähentämään veden- ja energiankulutusta sekä ylioppilaskylässä että muissa ylioppilaskunnan tiloissa.
Projektissa tehdään yhteistyötä energiaeksperttien kanssa.

Jätteiden vähentäminen
Pyritään vähentämään jätteiden syntyä ja lisäämään lajitteluastioiden määrää kampusalueella. Tehdään yhteistyötä
kuntavastaavan kanssa energiajätteen keräämisen aloittamiseksi.

Opiskelijaravintoloiden ruoan tarjontaan vaikuttaminen
Ympäristösektori järjestää Sonaatin ja Ilokiven kanssa lukukausittain yhteisen teemapäivän, jossa eettisen ja ekologisen ruoan tarjoamisen lisäksi tiedotetaan ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Korostetaan myös teema18 | JYYn toimintasuunnitelma 2014

päivien ulkopuolella kasvisruoan merkitystä, ja pyritään vähentämään pois heitetyn ruoan määrää. JYY kiinnittää
erityisesti huomiota Ilokiven kasvisruoan tasoon. Myös raflaryhmissä keskustellaan ruoan ympäristövaikutuksista
sekä eettisten periaatteiden noudattamisesta opiskelijoille tarjottavassa ruoassa. Vegaanivaihtoehto tulee saada
näkyviin ruokaloiden ruokalistalle. JYY vaikuttaa samaan asiaan Sonaatissa.

Palstaviljelytoiminta
Palstaviljely on ekologinen vaihtoehto saada pötyä pöytään. Jatketaan vakiintunutta ja suosittua kesäkauden toimintaa Viitaniemen ja Kuokkalan palstoilla. JYY järjestää kesäkauden alussa palstaviljelytoiminnan perehdyttämispäivän, jossa neuvotaan ja opastetaan maanviljelyksen ja ympäristönhoidon asioissa.

Energiaeksperttitoiminta
Energiaeksperttitoiminta on asukaslähtöistä vertaisneuvontaa ja kiinteistöhuoltoa tukevaa toimintaa, jolla tähdätään kiinteistöjen energian- ja vedenkäytön vähentämiseen sekä jätteiden tehokkaampaan lajitteluun ja kierrätykseen. Aiemmin energiaeksperttikoulutus on järjestetty yhteistyössä Keski-Suomen energiatoimiston ja JVA:n kanssa.
Vastaava koulutus toteutetaan myös vuonna 2014.

Siivouspäivä
Osallistutaan JYYn jäsenjärjestöjen kanssa JAPA ryn Sotkutonta päivää -kampanjaan. Siivotaan kampuksen roskat
talven jäljiltä talkoovoimin jakamalla koko kampus alueittain eri ainejärjestöporukoiden kesken. Eniten roskia kerännyt ainejärjestö palkitaan ja järjestetään lopuksi piknik talkooväelle kiitokseksi.

Ympäristökilpailu JYYn piirissä toimiville järjestöille
Ympäristökilpailulla JYY kannustaa järjestöjään ympäristöystävälliseen toimintaan. JYYlle on tärkeää, että ympäristötavoitteet ja niiden edistäminen huomioidaan opiskelijoiden järjestötoiminnassa. Kilpailussa kannustetaan
ainejärjestöjä huomioimaan ympäristökysymykset toiminnassaan entistä paremmin.

Yritysyhteistyö
PROJEKTIT
Järjestöjen koulutus yritysyhteistyön kehittämiseksi
Yritysyhteistyövastaava toimii läheisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen kanssa tavoitteena saada yritysyhteistyö
alulle tai kehitettyä sitä järjestön ja yritysten välillä. Yleiset koulutukset ovat tärkeässä roolissa, mutta erityisesti
järjestökohtainen neuvonta ja ohjaaminen järjestön tilanteen mukaan ovat suuressa roolissa.

JATKUVAT JA TOISTUVAT
Yritysyhteistyön johtaminen
Yritysyhteistyö keskittyy yritysten ja ylioppilaskunnan väliseen yhteistyöhön. Hallitusvastaava toimii yleisenä yhdyshenkilönä yritysten ja ylioppilaskunnan välillä. Hän ohjaa ja valvoo yritysyhteistyötä ylioppilaskunnassa. Tehtävänkuvaan kuuluvat niin sponsorien hankinta yksittäisiin tapahtumiin kuin myös laajemmat yhteistyöprojektit yritysyhteistyösuunnitelman puitteissa. Yritysyhteistyövastaava tiedottaa opiskelija-alennuksista ja seuraa etupalvelu
Frankin kehitystä.
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