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MISSIONA OPISKELIJAN SUJUVAMPI ARKI
Vuoden kenties merkittävin toimintasuunnitelmaprojekti oli uuden 
strategian luominen. Edellinen ja ilmeisesti JYYn historian ensim-
mäinen strategia oli luotu kymmenen vuotta aikaisemmin, joten oli jo 
korkea aika suunnata katse tulevaisuuteen uuden strategian muodossa. 
Keväällä useampaan kertaan kokoontunut parlamentaarinen työryhmä 
pääsi käymään syvällisiä keskusteluja ylioppilaskunnan olemuksesta ja 
perimmäisestä tarkoituksesta. Tämän pohjalta hallitus laati pohjaesi-
tyksen, jonka edustajisto hyväksyi syksyllä. Strategia tiivistää hyvin sen, 
miksi ylioppilaskunta on olemassa ja miksi se on nykypäivänäkin rele-
vantti –  strategiassa määritellyt arvot yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, 
vaikuttavuus ja vastuullisuus kuvaavat erittäin hyvin ylioppilaskunnan 
ydintä ja henkeä.

Merkittävä osa strategiaprosessista kietoutui keskusteluun siitä, 
miten JYYn toiminta on lähtökohtaisesti laajaa ja laadukasta, mutta jä-
senet eivät aina osaa yhdistää toimintaa tekijään – esimerkiksi kuinka 
moni Kortepohjan ylioppilaskylässä asuva opiskelija ymmärtää hyvän 
ja edullisen asuntonsa yhteyden kesäisin maksettavaan jäsenmaksuun? 
Tämä on toki ikuisuusongelma, mutta yhtenä toimenpiteenä asian edis-
tämiseksi vuoden 2017 aikana ylioppilaskunnalle luotiin uudet nettisi-
vut. Kerrankin astetta konkreettisempaa viestinnän kehittämistä!

HALLINTO ON SITÄ PARASTA HAUSKAA
JYYn hallinto on vuosikymmenten aikana kehittynyt orgaanisesti pala 
palalta ilman, että sitä on juurikaan tarkasteltu kokonaisuutena. Tä-
män seurauksena organisaatiomalli ja päätöksentekojärjestelmät ovat 
jokseenkin epäselviä sekä täynnä poikkeuksia ja puutteita. Tämän on-
gelman korjaamiseksi hallitus ryhtyi selvittämään perin pohjin, miten 
JYYn hallinnon voisi rakentaa uusiksi siten, että se palvelisi parem-
min kaikkia toimijoita ja olisi helpommin ymmärrettävissä. Tämän 
mittakaavan projektit eivät tule koskaan täysin valmiiksi (vuodessa 
ainakaan), mutta vuoden 2017 hallitus voi nukkua yönsä hyvin siihen 
ajatukseen nojaten, että tulevien toimijoiden on helpompi viedä asioita 
eteenpäin meidän työmme pohjalta. Jokainen toimintavuosi ja hallitus 
on oma linkkinsä pitkässä ketjussa.

Vuoden 2017 syksyllä järjestettiin edustajistovaalit. Jälleen kerran 
innokkaat aktiivit rantautuivat vaalikojuille pitkin kampuksia kerto-
maan itsestään ja omasta ryhmästään. Tällä kertaa poikkeuksellista oli 
lähihistorian selkeästi suurin äänestysprosentti: vuonna 2017 äänensä 
käytti 28,96 % jäsenistä, kun taas vuonna 2015 vastaava luku oli vain 
20,41 %. Osan tästä huimasta parannuksesta selittää varmasti sähköi-
sen äänestysjärjestelmän käyttöönotto. Töitä äänestysaktiivisuuden pa-
rantamiseksi edelleen on toki tehtävä.

Hallituksen
puheenjohtajalta
Vuosi 2017 oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 83. toimintavuosi. Vuodessa 2017 
korostui poikkeuksellisen paljon ylioppilaskunnan sisäinen kehittäminen ja perimmäisten 
kysymysten äärellä oleminen: ylioppilaskunnalle tehtiin uusi strategia, uudet nettisivut, ja 
sen lisäksi hallintoa ja organisaatiomallia pohdittiin kovemmalla kädellä kuin pitkään aikaan 
aikaisemmin. Vuoden aikana määriteltiin JYYn suunta vuosiksi eteenpäin.
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VISIONA JYVÄSKYLÄN NÄKYVIN, TUNNETUIN 
JA VAIKUTTAVIN OPISKELIJAJÄRJESTÖ
Koko vuotta ei suinkaan käytetty pelkästään oman organisaation kehit-
tämiseen, vaan myös edunvalvonnan puolella tapahtui paljon. Jyväs-
kylän yliopistolle valittiin uusi rehtori, Keijo Hämäläinen, joka aloitti 
toimikautensa vuoden 2017 elokuussa. Samalla valmistauduttiin uuden 
yliopiston hallituksen, kollegion ja tiedekuntien dekaanien valintaan. 
JYYn on erittäin tärkeää pitää hyviä suhteita yllä yliopiston toimijoi-
hin myös ja erityisesti silloin, kun henkilöt vaihtuvat. Kuntavaaleissa 
tehtiin hartia- ja ämpärivoimin työtä, jotta jyväskyläläisen opiskelijan 
ääni kuuluisi myös kaupungin päätöksenteossa kirkkaana. Vaikkei JYY 
missään nimessä kaikkea kunniaa voi itselleen ottaa, oli tulos joka ta-
pauksessa erinomainen, sillä valtuustoon valittiin ennätysmäärä opis-
kelijoita. Vuoden aikana olivat vahvasti läsnä myös sosiaalipoliittiset 
teemat, kun opintorahan leikkaus ja opiskelijoiden siirtyminen yleiseen 
asumistukeen astuivat voimaan, ja YTHS:n laajentumista AMK-opiske-
lijoille valmisteltiin.

JYYn omassa ylioppilaskylässä Kortepohjassa puhalsivat muu-
toksen tai tarkemmin peruskorjausten tuulet. Sekä keskusrakennus 
Rentukan että A-talon peruskorjaukset aloitettiin loppukeväästä 2017. 
A-talon peruskorjaus aloittaa viiden tornitalon peruskorjausputken, jo-
ten työmaasta tulee moniksi vuosiksi tuttu näky kylässä. Rentukkaan 
saadaan pitkän odotuksen jälkeen opiskelijaravintola sekä kuntosali, 
jotka tulevat varmasti olemaan ylioppilaskylän asukkaiden keskuudes-
sa suosittuja ja kaivattuja palveluita. Tämän lisäksi katse suunnattiin 
huomattavasti pitemmälle tulevaisuuteen, kun JYY pani yhdessä kau-
pungin ja muiden toimijoiden kanssa alulle Kortepohjan keskustan ke-
hittämishankkeen, jonka on tarkoitus taata kaupunginosan vetovoimai-
suus vuosikymmentenkin kuluttua.

LOPUKSI HALUAISIN KIITTÄÄ
Tämän toimintakertomuskatsauksen kirjoittaminen on viimeisiä asi-
oita, joita JYYn eteen teen hallituslaisen ominaisuudessa. Vuosi 2017 
hallituksen puheenjohtajana sekä sitä edeltänyt vuosi hallituksen vara-
puheenjohtajana ovat antaneet ja opettaneet minulle niin paljon, että 
en sitä lähde tähän edes tiivistämään. Voin kuitenkin sanoa, että yliop-
pilasliike on tehnyt minusta sen, mitä olen – ja siitä olen rakkaalle JYYl-
le ikuisesti kiitollinen. Oma polkuni liikkeessä ei kuitenkaan aivan vielä 
lopu, sillä minulla on kunnia toimia vuosi 2018 Suomen ylioppilaskun-
tien liiton hallituksessa. Suuret kiitokset haluan esittää sekä omalle 
hallitukselleni JYYH17:lle että varapuheenjohtamalleni JYYH16:lle ja 
tietenkin kaikille muille JYYn toimijoille, joiden kanssa olen päässyt 
tekemään yhteistyötä. Erityisen suuri kiitos kuuluu puheenjohtajakau-
teni kolmelle toiminnanjohtajalle: Mari Krögerille, Eetu Kreiville sekä 
Minna Oinaalle, jotka ovat jokainen omalla ainutlaatuisella tavallaan 
näyttäneet esimerkkiä siitä, millainen on hyvä johtaja.

Kun osana strategian valmistelua pohdimme JYYn arvoja, yksi niis-
tä harvoista sanoista, jotka saavuttivat hyvin selkeän yksimielisyyden, 
oli yhteisöllisyys. Se on myös asia, jonka olen omakohtaisesti ja vahvasti 
näinä vuosina kokenut. Yhteisöllisyys tekee JYYstä sen, mikä me olem-
me. Antakaamme sen siis vastaisuudessakin kukoistaa!

 
JYYstä rakkaudella, 
Teemu Vasama
Hallituksen puheenjohtaja
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Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta eli JYY on Jy-
väskylän yliopiston opiskelijoiden oma järjestö, joka 
valvoo opiskelijoiden etuja ja järjestää monipuolista 
toimintaa keskustelutilaisuuksista bileisiin ja kirppu-
toreista liikuntatapahtumiin.

Muuna toimintana JYY muun muassa pyörittää 
elokuvateatteri Kampus Kinoa, julkaisee Jyväskylän 
ylioppilaslehti Jylkkäriä ja tarjoaa yli 2000 opiskeli-
jalle kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omistamassaan 
Kortepohjan ylioppilaskylässä.

Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään 
perustetussa Kasvatusopillisen korkeakoulun yliop-
pilaskunnassa. Nimi muuttui nykyiseen muotoonsa 
vuonna 1966 samalla, kun Kasvatusopillisesta korkea-
koulusta tuli Jyväskylän yliopisto.

Mikä JYY?
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EDUSTAJISTO
Edustajisto vuosiksi 2016-2017 valittiin vaaleissa loka-marraskuussa 
2015. Alla lista edustajiston jäsenistä vaalikauden alussa ennen 
hallituksen valintaa ja muun muassa valmistumisen tai vaihto-
opiskelun johdosta myönnettyjä eroja.

Edustajiston jäsenet
Pörssi & Dumppi: Hirsimäki, Renne; Viitamäki, Mikko; Turunen, 
Samu; Luukko, Jasmin; Yilmaz, Eyup; Haapakoski, Siiri; Järvikangas, 
Juho-Tuomas; Luoma, Heidi; Seppänen, Santtu; Uotila, Vesa; Änäk-
kälä, Tuomas. 

JYYn vihreät opiskelijat: Forsgren, Bella; Kärkinen, Juuli; Tuokko, 
Irina; Oksanen, Joni; Kortelainen, Katri; Lakka, Laura; Kumpulainen, 
Sami; Vitikainen, Teemu.

Alvarin unioni: Ahola, Emmi; Rajala, Emmi; Vasama, Teemu; Närhi, 
Juha; Nykänen, Suvi-Tuulia; Marjanen, Sanni; Stranius, Susanna

Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto: Huttunen, Marjukka; 
Heikkinen, Rosa; Lindholm, Samuel; Karppinen, Sonja; Etelämaa, 
Olli; Salo, Kirsi.

Luonnontieteilijät: Lammi, Laura; Lamminaho, Toni; Rasilainen, Maj; 
Alsila, Terhi; Siitari, Otto.

Jyväskylän keskustaopiskelijat: Karila, Joonas; Kiikkala, Meri.

Jyväskylän kokoomusopiskelijat: Temonen, Jonna; Hirvonen, Maiju.

Jokainen perustutkintoa suorittava Jyväskylän yliopiston opiskelija on JYYn jäsen, ja myös vaihto- ja 
jatko-opiskelijat voivat liittyä JYYhyn. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on kutsunut kunniajäsenikseen 
professori Kaarlo Oksalan, professori Aarni Penttilän, professori Eero Tommilan, professori Niilo 
Mäen, varatuomari Erkki Rutasen, agronomi Wilhelm Schildtin, tekniikan tohtori Veikko Häyhän, 
kansanedustaja Mauri Pekkarisen, isännöitsijä Osmo Kääriäisen, kiinteistöneuvos Leo Kamusen, 
rakennusmestari Pentti Lemisen, rakennuskonsultti Pekka Ihatsun, insinööri Esko Erikssonin, johtaja 
Seppo Naumasen, talouspäällikkö Maija Saarniston ja toimistosihteeri Mirja Ritvosen.

Ylioppilaskunnan jäsenet

Ylioppilaskunnan organisaatio
Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä yleisillä 
vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41-jäseninen edustajisto. Ylioppilaskunnan hallinto- ja 
toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja 
ja 7-9 jäsentä. Hallituksen apuna toimivat asioiden valmistelua, ideointia ja toimeenpanoa varten 
valiokunnat. Valiokuntien toimintaan voivat osallistua kaikki opiskelijat.
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Edustajiston toiminta

Vuonna 2017 edustajisto kokoontui kymmenen kertaa ja päätti muun muassa seuraavista asioista:

1/2017
• valitsi ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja hallituksen

• nimitti julkaisusarjan toimitusneuvoston, Jylkkärin johtokunnan ja yleisen valintatoimikunnan

2/2017
• valitsi ylioppilaslehti Jylkkärin uudeksi päätoimittajaksi Jaana Kankaan.

• käsitteli vuoden 2017 hallitusohjelman

3/2017
• päätti ansio- ja harrastemerkkien jakamisesta

• valtuutti hallituksen toimenpiteisiin Ilokiven ravintolan melutason laskemiseksi

4/2017
• vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille

5/2017
• päätti Rentukan ja Kortepohjan A-talon peruskorjaushankkeen investoinnista ja kokonaisurakoitsijasta

• päätti vuokrata Rentukan lounasravintolatilat Sonaatti Oy:lle

• päätti syksyn edustajistovaalien vaalilautakunnan puheenjohtajan ja äänestyspäivät

6/2017
• päätti ottaa käyttöön syksyn edustajistovaaleihin sähköisen äänestysjärjestelmän

• päätti osallistua Kortepohjan aluekehityshankkeen suunnitteluun enintään 30 000 eurolla

7/2017
• päätti valita toiminnanjohtajan sijaiseksi Eetu Kreivin

8/2017
• päätti nimetä Teemu Vasaman JYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen

• päätti sopimuksesta Rentukan liikuntatilojen käytöstä korkeakoululiikunnan kanssa

• valtuutti hallituksen selvittämään, miten JYY voisi tukea piirissään toimivia järjestöjä 

muutenkin kuin rahallisesti

9/2017
• valitsi Jyväskylän yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi kaudelle 2018-2019 Arttu Karilan

10/2017
• hyväksyi JYYn strategian vuosille 2018-2022

• hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman

• päätti seuraavan lukuvuoden jäsenmaksusta

• hyväksyi talousarvion vuodelle 2018

• valitsi opiskelijajäsenet yliopistokollegioon ja tiedekuntaneuvostoihin
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PUHEENJOHTAJAT
Ylioppilaskunnan puheenjohtajana toimi Eyüp Yilmaz (Pörssi & Dump-
pi) ja varapuheenjohtajana Irina Tuokko (JYYn vihreät opiskelijat).

HALLITUS
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston 
valitsema hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 22 kertaa.

Hallituksen jäsenet ja vastuualueet
Teemu Vasama (Alvarin unioni): hallituksen puheenjohtaja
Bella Forsgrén (JYYn vihreät opiskelijat): hallituksen varapuheenjoh-
taja, sosiaalipolitiikka, järjestöt, kulttuuri
Siiri Haapakoski (Pörssi & Dumppi): järjestöt, työelämä, tutorointi
Irina Hasala (Alvarin unioni): kulttuuri, Jylkkäri, kansainväliset asiat 
(hallituksessa 10.05.2017 saakka)
Ronja Karkinen (JYYn vihreät opiskelijat): ympäristö, kehitysyhteistyö
Samuel Latvanen (Pörssi & Dumppi): yritysyhteistyö, kuntapolitiikka
Aatu Puhakka (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto): ylioppilas-
kylä, sosiaalipolitiikka, liikunta
Riikka Rintala (Alvarin unioni): korkeakoulupolitiikka, työelämä, 
Kampus Kustannus, Jylkkäri
Klaara Tapper (Keskustaopiskelijat): kuntapolitiikka, korkeakoulupo-
litiikka, kansainväliset asiat
Jaska Vepsäläinen (Pörssi & Dumppi): konserni, viestintä

Hallituksen valiokuntien kokoonpano
Hallituksen alaisina toimeenpano- ja valmistelueliminä toimivat 
seuraavat valiokunnat: opinto- ja tiede-, sosiaali-, liikunta-, kulttuuri-, 
kehitysyhteistyö-, kansainvälisen toiminnan sekä ympäristövaliokunta.
Kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voivat osallistua näiden 
valiokuntien toimintaan.

Hallitus asetti keskuudestaan hallintovaliokunnan, jonka 
toimialaan kuuluvat varsinaisen toiminnan talous, muiden 
sektoreiden talouden seuranta ja organisaatio- ja sääntökysymykset. 
Hallintovaliokunnan jäsenet: Teemu Vasama, (Bella Forsgrén), Riikka 
Rintala (Samuel Latvanen) ja Jaska Vepsäläinen (Siiri Haapakoski).

YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖKUNTA
Varsinaisen toiminnan henkilökunta
Toiminnanjohtaja Minna Oinas 12/2017-, vs. Mari Kröger 1-8/2017 

ja Eetu Kreivi 9-12/2017
Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil
Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Asta Järvinen 10/2017 alkaen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa
Kulttuurituottaja Anniina Hartikainen 1-9/2017, Teemu Rahikka 

9/2017 alkaen
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Ágnes Stojcsics
Tiedottaja Oskari Rantala, sijaisena Maj Rasilainen 3-5/2017 

ja Anniina Ihamäki 8/2017 alkaen
Jäsenpalvelusihteeri Maija Valkeapää, sijaisena Eetu Heiska 1-12/2017

Ylioppilaslehti
Päätoimittaja Jaakko Kinnunen 1/2017, Jaana Kangas 2/2017 alkaen
Toimittaja Ilona Pesu 1-5/2017, Laura Kangas 8/2017 alkaen
Siviilipalvelushenkilö Matti Parkkinen, 2/2017 alkaen Aleksi Tolppi

Liiketoiminnan henkilökunta 
Toimitusjohtaja Marko Huttunen

Talouspalvelut
Talouspäällikkö Anssi Kuivisto 1-6/2017
Palkanlaskija Kirsi Jussila
Ostoreskontran ja maksuliikenteenhoitaja Tiia-Silvia Ahonen

Asukaspalvelut
Palveluvastaava Jenni Kirkkomäki
Asukasisännöitsijä Mari Lähteenmäki
Asukassihteeri Sari Korhonen
Asukassihteeri Anni Pajari 3/2017 alkaen
Vuokrasihteeri Teija Leppänen

Lounasravintola Ilokivi
Ravintolapäällikkö Arja Harju
Elisa Aarnio 9/2017 alkaen
Eeva Klemm
Kari Minkkinen
Marika Minkkinen 1- 9/2017
Maili Pärnänen 6/2017 alkaen
Ali Salaoudji 2/2017 alkaen
Mikko Salminen 1-6/ 2017
Monika Tolvanen 10/2017 alkaen
Tuija Vesterinen
Arja Yläjärvi



8 Q JYYn toimintakertomus 2017

TOIMINTA
Korkeakoulupoliittisen toiminnan puitteissa JYY valvoo jäsentensä 
etuja ja oikeuksia koulutukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi 
korkeakoulupoliittisen sektorin vastuulla on järjestää yliopiston 
opiskelijatutoreiden koulutus. Sektorilla toimivan opinto- ja 
tiedevaliokunnan kautta opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella 
ajankohtaisista koulutuspoliittisista aiheista ja osallistua opiskelijoiden 
edunvalvontaan.

Vuonna 2017 korkeakoulupoliittisessa toiminnassa keskityttiin 
yliopiston rakenteellisen kehittämisen seurauksien valvontaan, 
mistä tuloksena laadittiin yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen 
korkeakoulupoliittisten vastaavien kanssa yhteistyönä kannanotto 
liittyen ohjausresursseihin. Myös Vaasan kieltenopiskelijoiden 
siirtyminen Jyväskylään puhutti.

Hallinnon opiskelijaedustajat
Vuoden 2017 keväällä jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua ensimmäistä 
kertaa järjestettyä kopo-cocktail -tapahtumaa, jossa koulutettiin 
hallinnon opiskelijaedustajia ja  ainejärjestöjen koulutuspoliittisia 
vastaavia. Loppuvuodesta 2017 järjestettiin vastavalituille hallinnon 
opiskelijaedustajille omiin tehtäviin rakennettu koulutus.

Edunvalvonta ja kannanmuodostus
Opiskelijoiden edunvalvonta on korkeakoulupoliittisen sektorin 
keskeinen tehtävä, jota toteutetaan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti 
yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton 
kanssa. Osana edunvalvontatehtävää sektori tarjoaa ylioppilaskunnan 
jäsenistölle tuki- ja neuvontapalveluja opintoihin liittyvissä asioissa 
ja opiskelijan oikeusturvakysymyksissä. Tarvittaessa sektorin toimijat 
puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja ovat yhteydessä yliopiston opetus- 

ja hallintohenkilökuntaan. Korkeakoulupoliittinen sektori vastaa 
osaltaan JYYn kannanmuodostuksesta valmistelemalla hallitukselle 
lausuntoja, kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia. Lisäksi sektorin 
toimijat edustavat opiskelijoita useissa toimielimissä ja kokouksissa 
kuten yliopiston koulutusneuvostossa, Student life -konseptissa ja 
yliopiston laadunhallinnassa.

Vuonna 2017 vaikutettiin erityisesti yliopiston tiedekuntien 
ja laitosten rakenteelliseen kehittämiseen, Vaasan yliopiston 
ylioppilaskunnan kanssa teimme yhteistyötä liittyen Vaasan yliopiston 
kielten opiskelijoiden siirtymiseen Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi. 
Sektori myös haastatteli yliopiston sisäisiä rehtorihakijoita.

Edunvalvontaa tehtiin myös suhteessa EduFutura-hankkeessa, jossa 
asiantuntija oli mukana Nopeiden starttien -projektissa. 

Valiokuntatoiminta
Opinto- ja tiedevaliokunnassa kävi vuoden 2017 aikana useita 
ulkopuolisia puhujia, kuten palautejärjestelmästä vastaava Terhi 
Skaniakos, yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Jani Kykkänen ja 
yliopiston uusi rehtori Keijo Hämäläinen. Valiokunta kokoontui vuoden 
2017 aikana 9 kertaa. Kokouksiin osallistui puheenjohtajan ja sihteerin 
lisäksi 79 henkilöä eri oppiaineista ja taustaryhmistä. Kävijämäärä 
yhteensä oli 188.

Valiokunnassa käsiteltiin vuoden mittaan erityisesti yliopiston 
rakenteellista kehittämistä, opiskelijapalautetta ja uuden rehtorin 
valintaa. Valiokuntatoimintaa kehitettiin niin, että siellä oli mahdollisuus 
keskustella muun muassa yliopiston edustajien, opintotietojärjestelmien 
kehittäjien tai yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen kanssa. Facebook-
ryhmä on osa jatkuvaa viestintää ja siellä oli 298 jäsentä. Ryhmä kasvoi 
viime vuonna noin 30 jäsenellä.

Edellisistä vuosista poiketen valitusviikkoja ei pidetty ajan puutteen 
vuoksi.

Korkeakoulupoliittinen
toiminta
Korkeakoulupoliittisen sektorin toimijoita ovat hallitusvastaavat, sektoriasiantuntija sekä 
valiokunnan puheenjohtaja. Hallituksessa korkeakoulupoliittisista asioista vuonna 2017 
vastasivat Riikka Rintala ja Klaara Tapper. Korkeakoulupoliittisena asiantuntijana toimi 
Joachim Kratochvil ja lokakuusta lähtien hänen osa-aikaisena sijaisenaan Asta Järvinen. 
Opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtajana toimi Asta Järvinen.
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Hyvä opettaja
Opinto- ja tiedevaliokunnan muodostama raati valitsi Yliopistosäätiön 
lahjoittaman vuoden 2017 Hyvä opettaja -palkinnon saajaksi musiikin, 
taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen yliopisto-opettajan Esa 
Viirretin. 

Opiskelijatutoreiden koulutus
JYY järjesti aikaisempien vuosien tapaan yliopiston opiskelijatutoreiden 
koulutuksen. Pääasiallisina tutorkoulutuksen osioina järjestettiin 
keväällä viikonlopun mittainen tutorleiri ja alkusyksystä juuri 
ennen uusien opiskelijoiden saapumista koulutuspäivä. Lisäksi 
syyslukukaudella järjestettiin välitapaaminen ja kiitostilaisuus. 
Kouluttajina toimi ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja asiantuntijoita 
sekä leirillä oppilaitospappi ja senioritutoreita. Muutoin tutoreiden 
työtä tuettiin koko koulutusjakson ajan neuvontapalveluilla ja tiiviillä 
viestinnällä. Facebook-ryhmä vakiintui osaksi viestintää. Palaute 
tutorkoulutuksesta oli hyvin positiivista. Tutoreiden kiitostilaisuus 
järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä järjestösektorin kanssa ravintola 
LeQulkurissa ja SPRParkissa.

VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 18.1., 14.2., 15.3., 4.4., 2.5., 19.9., 10.10., 7.11. 
ja 5.12.
27.1.-28.1. Järjestöseminaari
7.2. Kopo-cocktailit
21.-23.2. Tutorinfot
20.3.-21.3. SYL:n korkeakoulupoliittisen sektorin tapaaminen
22.-23.4. Tutorleiri Vesalassa
16.8.-17.8. Peda-Forum -päivät Vaasassa
28.8. Tutorien syksyn koulutuspäivä
5.-6.9. Dare to Learn -tapahtuma Helsingissä
15.9. Tutorien välitapaaminen
25.-26.9. SYL:n syysseminaari
22.11. Tutorien kiitostilaisuus

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhdistyttyä ja resursseja 
vaatineen ops-prosessin myötä YFI-laitoksen opiskelijoille jäi vahvasti 
tunne siitä, että heille ei riitä ohjausresursseja. Lisäksi heillä oli huoli, että 
opintojen vastaavuustaulukot vanhojen ja uusien opetussuunnitelmien 
välillä eivät olleet tehty vaikka syksy oli jo pitkällä sekä harjoittelutukien 
riittävyys ja kohdennukset olivat jälleen esillä. JYYn koposektori teki 
pohjatekstin kannanottoon, joka lähetettiin ainejärjestöjen hallituksille 
kommentoitavaksi. Ainejärjestöjen hyväksyttyä kannanoton, levitettiin 
sitä sekä opiskelijoille, henkilöstölle että rehtoraatille. Kannanotto 
sai laajan tuen ja siitä syntynyt keskustelu loi uuden ohjauskioski-
toimintatavan YFI-laitokselle.

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Valiokunnan kokouksissa kävivät: Asta Järvinen, Nikolas Bursiewicz, 
Janica Järvinen, Julia Huovila, Lilli Tiainen, Kimmo Jantunen, 
Reetta Ronkainen, Antti Louko, Leo Toiminen, Aleksi Eskelinen, 
Santeri Palomäki, Anna Jäntti, Ilona Uusitalo, Anni Toivanen, Reetta 
Koskelo, Anita Pajunen, Jenna Niemi, Miro Keränen, Valtteri Eskola, 
Ville Härsilä, Veera Veikkolainen, Elisa Kärki, Pauliina Hutka, Riikka 
Vaittinen, Akseli Ekola, Antti Löppönen, Jonas Hammarström, 
Marjaana Kujamäki, Teemu Vasama, Hanna Muroma, Viivi 
Kaikkonen, Marianna Suokas, Saimi Valtamäki, Ida Hyvärinen, Suvi 
Ryynänen, Anna Penttilä, Inka-Milla Ahonen, Emma Laakkonen, 
Kiia Hakkala, Joonas Heinonen, Jaakko Havela, Jenna Grundström, 
Juho Vehkakoski, Aleksi Kivelä, Katariina Saarinen, Maija Varpula, 
Heidi Rättyä, Olli Tamminen, Juha Närhi, Lasse Karjalainen, Perttu 
Rautaniemi, Vilma Viitasaari, Emmi Ahola, Anssi Rajala, Niko Sihvo, 
Ida Rintala, Sanna Mattila, Tiina Autio, Jenna Hintsala, Jyri Jalo, 
Miika Korpi, Kari Suomalainen, Aino Rytkönen, Petteri Särmälä, Elli 
Karppinen, Vilma Aaltonen, Laura Tikkanen, Katarina Mustonen, 
Elina Manninen, Jani Tanskanen, Sohvi Kalaja, Roosa Berg, Satu 
Häkkinen, Karendeep Sidhi, Mena Pursiainen, Taru Aalto, Johannes 
Teittinen, Fanni Hollström
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TOIMINTA
JYYn sosiaalipoliittisen toiminnan tehtävänä on seurata, ottaa kantaa, 
tiedottaa sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin opintososiaalisissa ja 
sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvonnan kohteina 
ovat opiskelijoiden asumis-, toimeentulo-, tasa-arvo- ja terveysasiat. 
Osana sosiaalipoliittista edunvalvontaa toimii myös sosiaalivaliokunta, 
jossa JYYn jäsenillä on mahdollisuus keskustella opiskelijoita 
koskettavista sosiaalipoliittisista kysymyksistä.

Vuonna 2017 sosiaalisektorin toiminnassa valtakunnallisesti 
näkyivät vahvasti opintotukiuudistuksen viestintä, sote-uudistuksen 
vaikutukset YTHS:n tulevaisuuteen ja tähän vaikuttaminen sekä 
yhdenvertaisuusasiat. Paikallisesti JYYn sosiaalisektori toimi etenkin 
syksyllä #metoo-kampanjan kannustamana aktiivisesti häirinnän 
ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvissä tehtävissä järjestäen koulutusta 
ja tiedotusta aiheesta opiskelijoille ja ainejärjestöille. Sosiaalisektorin 
aihepiireihin liittyviä koulutuksia (esimerkiksi hyvinvointiin ja 
jaksamiseen ja JYYn sosiaalipoliittiseen edunvalvontaan liittyen) 
järjestettiin vuoden 2017 aikana ainejärjestötoimijoille, JYYn 
hallitukselle, opiskelijatutoreille, KV-tutoreille ja opiskelijoiden 
ohjausverkostolle.

JYYn sosiaalisektori edusti opiskelijoita vuoden aikana seuraavissa 
työryhmissä: YTHS Jyväskylän yhteisöterveyden työryhmä, YTHS 
Jyväskylän johtoryhmä, YTHS valtuuskunta, JYUn tasa-arvotoimikunta, 
JYUn sisäilmatyöryhmä, JYUn opintotukilautakunta, KOAS hallitus, 
JYYn rakennustoimikunta. JYY on lisäksi perehdyttänyt erikseen 
opiskelijaedustajat yliopiston eettiseen toimikuntaan ja tasa-
arvotoimikuntaan sekä YTHS Jyväskylän johtokuntaan. 

Asuminen ja tilapäismajoitus
Tilapäismajoitus järjestettiin Jyväskylän Forenom Apartments:n kautta 
21.8.-17.9. Käytännön järjestelyistä majoituksen osalta vastasi JYYn 
ruuhka-apulainen Katri Saariaho. Yhteistyö Forenomin kanssa sujui 
hyvin vaikka kysyntää tilapäismajoitukselle syyskuussa oli todella vähän. 
Tilapäismajoitusta tarvitsi yhteensä 22 korkeakouluopiskelijaa (JY:n 
opiskelijoita 16).

JYY valmisteli opiskelijoille kyselyn lukuvuoden alun orientaation 
aikaistetun aloituksen vaikutuksista asumisjärjestelyjen ja toimeentulon 
osalta. Kyselyyn tuli yhteensä 657 vastausta. Kyselyn tulokset esiteltiin 
yliopiston johdolle, koulutuspalvelujohtajalle ja opintohallintopäällikölle. 
Yliopisto päätti aloittaa syksyllä 2018 uusien opiskelijoiden orientaation 
syyskuun puolella.

JYYn sosiaalisektori teki yhteistyötä Kortepohjan asukaspalveluiden 
kanssa sosiaaliseen asumiseen liittyen ja yhteistyössä järjestettiin 
Kortepohjan uusien asukkaiden infoilta syyskuussa. JYY osallistui myös 
asumistoimijoiden verkoston toimintaan. Verkostossa keskusteltiin 
asumisen haasteista ja niihin puuttumisesta yhdessä sisä-suomen 
poliisin edustajan kanssa sekä jaettiin hyviä käytäntöjä. Mukana 
verkostossa oli työntekijöitä KOASilta, ylioppilaskylästä, JVA:lta, 
JNP:lta, Jyväskylän kaupungilta sekä muilta nuorisoasumisen kanssa 
töitä tekeviltä toimijoilta. 

Sosiaalipoliittinen 
toiminta
Vuonna 2016 sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana toimi Sonja Karppinen. Sosiaalipoliittisena 
asiantuntijana toimi Jonna Varsa. Ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisista asioista 
vastasivat Aatu Puhakka ja Bella Forsgrén. 
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Toimeentulo
Opintotukileikkausten varmistuttua JYY viesti tulevista muutoksista 
opiskelijoille. Aihetta käsiteltiin paljon sosiaalivaliokunnan kokouksissa 
ja JYY järjesti muutoksiin liittyen kaksi toimeentuloinfoa opiskelijoille 
huhti-toukokuussa yhteistyössä yliopiston opintotukiyksikön kanssa. 
Jälkimmäinen info videoitiin ja videotallenne laitettiin yliopiston 
moniviestimeen saataville.

Syksyllä 2017 pian opiskelijoiden yleisen asumistuen piiriin 
siirtymisen jälkeen Suomen hallitus esitti leikkauksia yleiseen 
asumistukeen. Tässä yhteydessä esitetty osa-asunnon normi olisi 
kohdistunut erityisesti pienissä ja jaetuissa asunnoissa usein asuviin 
opiskelijoihin. JYYn sosiaalisektori oli aktiivisesti mukana SYL:n 
kautta vaikuttamassa osa-asunnon normia vastaan. Hallituksen Aatu 
Puhakka kritisoi osa-asunnon normia Keskisuomalaisen kolumnissaan 
lokakuussa. Suomen hallitus perui lopulta osa-asunnon normin 
marraskuussa, yhdeksi syyksi esitettiin opiskelijaliikkeen aktiivista 
asian vastustamista.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
#metoo-kampanjan herättämän tärkeän keskustelun kannustamana 
JYY toimi aktiivisesti seksuaalisen häirinnän puuttumisen ja 
ehkäisyn puolesta syksyllä 2017. Erityisesti ainejärjestötoimijoille 
suunnatulla luennolla seksuaalisesta häirinnästä ja siihen 
puuttumisesta olivat puhumassa Raiskauskriisikeskus Tukinaisen 
psykologit. JYYn sosiaalisektori myös kokousti aiheeseen liittyen sekä 
ainejärjestötoimijoiden että yliopiston henkilökunnan kanssa.

Toinen näkyvä aihe yhdenvertaisuuteen liittyen olivat 
esteettömyysasiat. JYY oli mukana vaikuttamassa siihen, että yliopiston 
kirjastoon saatiin kurssikirjoille pidennetyt laina-ajat opiskelijoille, 

joilla on lukihäiriö tai muu oppimisvaikeus. JYY oli mukana myös 
laatimassa sisäilmaongelmia ja korvaavia opetus- ja opiskeluratkaisuja 
koskevaa toimintasuositusta. Toimintasuunnitelma esiteltiin yliopiston 
sisäilmatyöryhmän kokouksessa marraskuussa.
JYYn sosiaalivaliokunta osallistui monen ainejärjestön tapaan Corpus 
ry:n aloitteeseen sukupuolinetraalien pukuhuonetilojen saamisesta 
yliopiston Liikunta-rakennukselle. Aloite esiteltiin JYYn ja Corpuksen 
toimesta yliopiston johdolle joulukuussa. JYY edusti yliopiston tasa-
arvotoimikunnassa läpi vuoden ja otti aktiivisesti kantaa kokouksissa 
opiskelijoiden tasa-arvoasioihin. 

Terveys ja hyvinvointi
JYY on seurannut aktiivisesti YTHS:n asemasta käytyä keskustelua 

tulevassa sote-uudistuksessa ja pyrkinyt vaikuttamaan siihen muiden 
ylioppilaskuntien kanssa SYL:n kautta. Opiskeluterveydenhuoltoon 
liittyvää lakiesitystä valmisteli viime vuoden virkamiestyöryhmä, jossa 
SYL:on asiantuntija toimi asiantuntijajäsenenä. 

Yhteistyössä YTHS:n ja yliopiston kanssa järjestettiin vuonna 2017 
ensimmäistä kertaa erilaiset hyvinvointitoimijat kokoava tapahtuma 
Hyvinvointihulinat huhtikuussa. Hyvinvointihulinoilla erilaiset 
hyvinvointia tukevat toimijat oppilaitospapista etsivään nuorisotyöhön 
ja liikuntapalveluihin esittelivät toimintaansa omilla messupisteillään. 
Hulinat keräsivät hyvin opiskelijoita ja olivat erinomainen tapahtuma 
myös hyvinvointitoimijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle. 
Maailman AIDS-päivän lähettyvillä järjestettiin maksutonta hiv-
testausta Ilokivellä SPR:n ja YTHS:n kanssa.

JYY osallistui uudenlaisen vastavuoroisen tiedekuntakohtaisen 
hyvinvointityön suunnitteluun yhdessä YTHS:n ja Student Lifen kanssa. 
Yhdessä yliopiston kanssa myös viimeisteltiin JYUn opiskelijoiden 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallia.
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JYYn toimeentuloinfo
Vuonna 2017 JYY järjesti keväällä kaksi toimeentuloinfoa, jotka kes-
kittyivät etenkin elokuussa voimaan tulleisiin opintotuen muutoksiin. 
Ensimmäisen toimeentuloinfon yhteydessä kerrottiin myös kesä-
opintomahdollisuuksista sekä annettiin vinkkejä työnhakuun. Toinen 
toimeentuloinfo videoitiin mahdollisimman laajan kuulijakunnan 
saavuttamiseksi, tallenne löytyy yliopiston moniviestimestä.

Valiokuntatoiminta
Sosiaalivaliokunta kokoontui vuonna 2017 kahdeksan kertaa. JYYn 
sosiaalivaliokunta käsittelee opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä sosiaalipoliittisia kysymyksiä, 
kiinnittää erityistä huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin 
yliopistoyhteisössä, järjestää muun muassa erilaisia sosiaalisektoriin 
liittyviä tapahtumia, teemapäiviä ja keskustelutilaisuuksia sekä pyrkii 
edistämään opiskelijoiden hyvinvointia.

JYYn sosiaalivaliokunta lähti myös monien ainejärjestöjen 
kanssa mukaan Corpus ry:n aloitteeseen sukupuolineutraaleista 
pukuhuonetiloista liikunnalle. Aloite esiteltiin rehtoraatille JYYn 
tapaamisessa joulukuussa.

JYYn Hyvinvointiviikko
Hyvinvointiviikko järjestettiin marraskuussa yhteistyössä YTHS:n, 
JAMKOn, Jyväskylän yliopiston Student Lifen, HUMAKin, HUMA-
KOn, Korkeakoululiikunnan, Jyväskylän kaupungin opiskeluterveyden-
huollon ja Jyväskylän seurakunnan oppilaitostyön kanssa. Ohjelmassa 
oli muun muassa luentoja, Friend dating -tapahtuma, mielenterveyden 
ensiapu MTEA2 -kurssi opiskelijoille ja henkilökunnalle, Audit-testejä 
ja liikuntatapahtumaa. Hyvinvointiviikon teemana vuonna 2017 oli 
Kuule mua, kuulen sua. 

JYYn, KOASin ja JNP:n Naapuriviikot
Naapuriviikot järjestettiin yhteistyössä keväällä 18.4-14.5 ja syksyllä 
2.10.-29.10. Naapuriviikoilla yhteistyökumppaneiden asukkaille jaettiin 
naapuriviikkojen tarroja, joihin asukkaat saivat kirjoittaa terveisensä 
naapureilleen ja liimata omaan ulko-oveen merkiksi halusta tutustua 
omiin naapureihin. Kevään naapuriviikkojen lopputapahtumana 
järjestettiin KOAS:n, Kortepohjan ja JNP:n asukkaille yhteiset 
naapuritanssit toukokuussa.

Vuonna 2017 Naapuriviikkojen konsepti levisi Jyväskylästä myös 
TOAS:lle, POAS:lle ja TYS:lle.
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VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 2.2, 28.2, 28.3, 20.4, 13.9, 3.10, 
31.10, 29.11.
13.-14.3 SYL sopo-tapaaminen
25.4 Hyvinvointihulinat ja JYYn toimeentuloinfo
3.5 JYYn toimeentuloinfo vol. 2
26.4 Sopo-munkit Ilokiven aulassa
2.6 Ylioppilaskuntien sosiaalipoliittisten työntekijöiden 

tapaaminen Helsingissä
5.9 Kortepohjan uusien asukkaiden infoilta
13.-19.11 Hyvinvointiviikko
5.12 Maailman AIDS-päivän tapahtuma 

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
JYY julkaisi opiskelijoille teettämänsä kyselyn perusteella kantansa 
lukuvuoden aloituksen aikaistamisesta ja sen aiheuttamista haasteista 
opiskelijoille. JYYn kanta julkaistiin opiskelijoille ja lähetettiin 
yliopiston johdolle.

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
JYYn häirintäyhdyshenkilöt: sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna 
Varsa ja tiedottaja Oskari Rantala alkuvuodesta, Eetu Heiska hänen 
jälkeensä ja loppuvuodesta Teemu Rahikka.

Valiokunnan kokouksissa vuoden aikana kävivät: Sonja Karppinen, 
Jonna Varsa, Aatu Puhakka, Bella Forsgren, Teemu Vasama, Veera 
Veikkolainen, Hilda Järvinen, Ina Laukkanen, Juho Vehkakoski, 
Irina Tuokko, Juulia Keskikuru, Aleksiina Raja, Anni Junkkarinen, 
Vilja Sipilä, Alli Pikkuvirta, Axel Silventoinen, Emma Laakkonen, 
Anna Jäntti, Aleksi Eskelinen, Kiia Hakkala, Perttu Rautaniemi, 
Maria Palmu, Piia Suoranta, Liisa Hämäläinen, Timo Karla, Heidi 
Myllymäki, Niko Sihvo, Henrik Korhonen, Sari Hietamäki, Karo 
Hämäläinen, Topi Kytölehto, Marjaana Kujamäki, Johanna Hakala, 
Liisa Grönvall, Aate Autio, Petri Laaksonen, Valtteri Kettunen, Roosa 
Berg, Tinja Vaskelainen, Anita Pajunen, Toni Lemmetyinen, Milla 
Patrikainen, Henna Forsman, Minna Kangaspuoskari, Josefiina 
Hukari, Jaska Vepsäläinen.
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TOIMINTA
JYYn kansainvälisen toiminnan päämääränä on huolehtia kansainvä-
listen opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä suomalaisten opiskelijoiden 
kansainvälistymisestä. Kv-sektori pyrkii edistämään kulttuurienvälistä 
vuorovaikutusta sekä tukemaan kansainvälisiä opiskelijoita mm. opiske-
luun, elämiseen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä asiois-
sa. Kansainvälisten asioiden asiantuntija työskentelee 50 % työajastaan 
yliopiston kansainvälisissä palveluissa vastuualueenaan kv-opiskelijoi-
den tutorointi ja saapumispalvelut.

Kansainvälisen toiminnan valiokunnassa pohditaan kansainvälisiä 
koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä täällä kouluttautuviin kansainväli-
siin opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun ja kotikansainvälistymi-
seen liittyen. Kv-valiokunta pyrkii lisäämään eri kulttuuritaustan omaa-
vien ihmisten kohtaamisia myös järjestämällä tapahtumia ja toimintaa 
sekä tukemalla ainejärjestöjen kv-toimintaa.

Vuonna 2017 tärkein aihe kv-sektorilla oli EU- ja ETA-maiden ul-
kopuolelta tulevia opiskelijoita koskevien lukukausimaksujen ja apura-
hajärjestelmän käyttöönotto ja sen seurauksien seuraaminen. Tärkeitä 
aiheita olivat myös kuntavaalit, edustajistovaalit, kv-opiskelijoiden va-
kuttamismahdollisuuksien parantaminen ja kansainvälisten opiskelijoi-
den integraatio.

Edunvalvonta
Kv-sektori vastaa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyyteen sekä 
kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvästä edunvalvonnasta. Sektorilla an-
netaan myös neuvontaa ja tukea opiskelijoille näihin aiheisiin liittyen. 

Kv-sektorilla seurataan kansainvälisiä sosiaali- ja koulutuskysymyk-
siä ja osallistutaan niistä syntyvään keskusteluun. Kv-sektori tiedotti kv-
opiskelijoita 2017 kevään kuntavaaleista ja järjesti  Let’s go vote! -tapah-
tuman äänioikeutetuille kansainvälisille opiskelijoille. 

Alkusyksyllä kv-sektori keskittyi tuleviin edustajustovaaleihin: sek-
tori kannusti edustajistoryhmiä ottamaan kv-opiskelijoita entistä enem-
män huomioon ja tuki niitä heidän englanninkielisessä viestinnässään. 
Samalla sektori tiedotti  kv-opiskelijoita edustajistovaaleista, ja kannusti 
heitä asettumaan ehdolle ja äänestämään vaaleissa. 

Vuoden 2017 aikana kansainvälisten maisteriohjelmien opiskeli-
joiden ääni on tullut entistä paremmin kuuluviin. Sektori on tavannut 
säännöllisesti näiden ohjelmien opiskelijoita ja on vienyt heidän kehitys-
ideoita eteenpäin. Kv-sektori ja IDESCO on pitänyt palaverin yliopiston 
kansainvälistymispäällikön kanssa noin kuukauden välein. Palavereissa 
tärkeimmät teemat ovat olleet kv-opiskelijoiden vaikuttamismahdolli-
suuksien kehittäminen, integraatio ja yliopiston kansainvälistyminen.

Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi ja orientaatio
Tutorpalvelut kansainvälisille opiskelijoille organisoitiin vakiintunee-
seen tapaan yhteistyössä yliopiston kansainvälisten palvelujen kanssa. 
Kv-tutorkoulutus uudistettiin. Kv-tutoreita rekrytoitiin kahdesti vuoden 
aikana ja, toisin kuin ennen, haku oli auki uusille hakijoille myös syksyl-
lä. Kevään koulutus pidennettiin ja koulutuksiin kutsuttiin ensimmäistä 
kertaa myös oppilaitospastori, JYYn sosiaalisten asioiden asiantuntija, 
JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija, JYYn järjestö- ja tutorvas-
taava, esteetön yliopisto -hankkeen suunnittelija ja Goodiesia. Ennen 
uusien opiskelijoiden saapumista JYY järjesti suomalaisten ja kansain-
välisten opiskelijoiden tutoreille yhteisen tutortapaamisen Ilokivellä. Kv-
asiantuntija toimi kv-tutorien tukena ja yhteyshenkilönä. 

Uusille kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin tutoroinnin lisäksi 
orientaatio lukukausien alussa. Orientaatiossa kv-sektori esitteli JYYn 
toimintaa sekä syksyn orientaatiossa järjesti kv-tutkinto-opiskelijoille 
keskustelutilaisuuden keskeisten viranomaistahojen kanssa. JYYn hal-
lituksen puheenjohtaja piti tervetuliaispuheen uusien kv-opiskelijoiden 
orientaatiossa.

Kansainvälinen 
toiminta
JYYn hallituksessa kansainvälisistä asioista vastasi Klaara Tapper ja Irina Hasala (kevät). 
Kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtajana toimi Maisa Kolehmainen ja sihteerinä 
Emmi Ahola (syksy). Kansainvälisten asioiden asiantuntijana toimi Ágnes Stojcsics.
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Valiokuntatoiminta
Kv-valiokunnassa keskustellaan kansainvälistymistä ja kansainvälisiä 
opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista sekä järjestetään 
kansainvälisyyteen liittyviä tapahtumia. Valiokunta toimii englannin 
kielellä ja toimintaan osallistuu sekä suomalaisia että kansainvälisiä 
opiskelijoita. Vuonna 2017 valiokunta kokoontui yhdeksän kertaa 
ja puheenaiheita olivat mm.  lukukausimaksujen käyttöönotto, 
ainejärjestöjen kv-toiminta, edustajistovaalit, kv-opiskelijoiden 
työllistyminen, International Degree Student Community of Jyväskylän 
(IDESCO) tukeminen, kv-opiskelijoiden integraatio ja erilaisten 
viranomaisten ja pankkien palvelut kansainvälisille opiskelijoille. Kv-
valiokunta, yhteistyössä IDESCOn, ESN:n, AIESEC:n ja JAMKOn 
kanssa, järjesti ensimmäistä kertaa Autumn Semester Kick-off 
programin elokuussa, jonka tarkoituksena oli tarjota tekemistä 
opiskelijoille, jotka saapuivat reilusti ennen orientaatiota ja tutustuttaa 
heidät yliopistoyhteisön kv-toimijoihin. Lokakuun toisessa kokouksessa 
osallistujat tutustuivat New Horizons – peliin,  joka on suunniteltu 
auttamaan eri kulttuurien kanssa toimivia ja jonka tavoitteena on  
auttaa ymmärtämään eri kulttuureja. 

Excellence in International Affairs Award
Uudistettu Excellence in International Affairs Award Outstanding 
Student ja Outstanding Association -kategoriassa järjestettiin toista 
kertaa. Kilpailun tavoite on tukea ainejärjestöjen kansainvälistä 
toimintaa ja motivoida sen kehittämiseen sekä kannustaa kansainvälisiä 
opiskelijoita ottamaan osaa heitä koskeviin asioihin ja huomioida 
heidän aktiivisuutta. Kilpailun voittaja oli Outstanding Student 
kategoriassa Gonneke Van Luttikhuizen ja Outstanding Association 
kategoriassa Magna Carta ry.

VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 25.1., 22.2., 21.3., 11.4., 11.5., 20.9., 
11.10., 31.10. ja 28.11.
Kv-tutoreiden koulutukset: 5-6.5., 31.7., 1.8., 25.8.  ja 30.11.-1.12.

3-5.1. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio
28.1. Kansainvälisyys koulutus ainejärjestöille
7.2. Kiitosilta kv-tutoreille
1.2.- 1.3. Syksyn kv-tutorhaku
16.2. ja 22.2. Kv-tutorinfot
13.3. Kv-tutorhaastattelut
23.3. Infopiste kuntavaaleista kv-opiskelijoille
30.3. Let’s go vote 
9.-10.5. Kv-hallinnon kevätpäivät
8-25.8. Autumn Semester Kick-off program
25.8. Tutortapaaminen suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden 
tutoreille
29.8.-1.9. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio
31.8. Keskustelutilaisuus viranomaisten ja kv-opiskelijoiden välillä
2.10. Kv- ja ympäristövaliokunnan yhteinen sieniretki kv-opiskelijoille
10.10. Kiitosilta kv-tutoreille
1-15.10. Kevään kv-tutorhaku
24.10. Kv-tutorhaastattelut

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Valiokunnan kokouksissa kävivät: Aapo Reuter, Aatu Puhakka, Agnes 
Stojcsics, Anamika Gowthaman, András Milnár-Varga, Angeliina 
Kuokkanen, Arus Suhakyan, Benjamin Kruid, David Campert, 
Emmi Ahola, Enni Kuusela, Erno Merenko, Fath-e-Mubeen, Gonneke 
van Luttikhuizen, Irina Hasala, Janica Järvinen, Jonna Varsa, 
Joonas Mannonen, Karendeep Sidhu, Kiia Hakkala, Klaara Tapper, 
Laura Niemeläinen, Lauri Voitilainen, Lisa-Sophie Tornier, Maisa 
Kolehmainen, Michaela Peters, Mika Vehmas, Nabin Aryal, Nadezhda 
Zubova, Naren Koju, Nelli Hanhineva, Niina Sarén, Niko Sihvo, Oleksiy 
Kovalenko, Peter Arndt, Purnachand Valluru, Rajani Prakath Naik, 
Reetta Karjalainen, Ronan Browne, Roosa Frantsi, Rubin Fnancois, 
Sabrina Tdh, Sanna Mäkiö, Sini Lahti, Steve Crawford, Taru Kalvi, 
Teemu Vasama, Tomas Varcok, Vahan Alaverdyan, Ville Dinh, Ville 
Veijalainen, Vilma Mäenpää, Vilma Torppala.
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TOIMINTA
Kehitysyhteistyösektori vastaa JYYn kehitysyhteistyöstä ja lisää 
opiskelijoiden tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Sektorilla toimii 
valiokunta, jossa keskustellaan kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista, 
järjestetään tapahtumia ja tiedotetaan JYYn kehitysyhteistyöstä. 

JYYn Intia-projektin eli kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeen 
toinen vaihe päättyi vuoden 2016 alussa. JYY haki uudestaan rahoitusta 
exit-hankkeelle mutta joulukuussa 2016 Ulkoasiainministeriö päätti 
olla myöntämättä sitä. JYY päätti jatkaa hankkeen parissa vielä vuoden 
2017 ajan ja samalla kartoittaa kehitysyhteistyön tulevaisuuden suuntaa. 
Hanke päättyi viimeiseen Intia-iltaan 14.11., jossa muisteltiin projektin 
vaiheita, sen aikana saavutettuja tavoitteita ja lähetettiin terveisiä 
Intiaan. Lähes kahdeksan vuotta kestänyt hanke oli onnistunut. Sen 
aikana lasten koulunkäynti nousi kylissä 50%:sta 90%:iin, koulutuksen 
tasa-arvo lisääntyi, naiset ja nuoret kuulivat oikeuksistaan ja naisten 
mikrolainat sekä keskinäinen pankkitoiminta paransivat naisten asemaa 
kyläyhteisöissä ja sitä kautta koko yhteisöjen toimintaa.

JYYn kehitysyhteistyövuotta 2017 kuvaa uuden suunnittelu. 
Sektorilla pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia kehitysyhteistyölle on ja 
millaisten yhteistyökumppaneiden kanssa JYY voisi tehdä töitä. Sektorin 
jäsenet kouluttautuivat esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen 
järjestämissä tapahtumissa kehitysyhteistyöprojektin suunnittelusta, 
aiheesta puhuttiin yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa SYL:n 
tapahtumissa ja SYL:n kehitysyhteistyösektorin kanssa ja sektori tapasi 
paljon eri tahojen kehitysyhteistyötoimijoita suunnittelun avuksi. 

Vuoden loppuun mennessä sektorilla valmistui kolmenlaiset aihiot 
mahdollisesta tulevaisuuden kehitysyhteistyöstä ja niihin mahdolliset 
yhteistyökumppanit. Mallit sisältävät tärkeiksi nähtyä tekijöitä: 
opiskelijuuden tukemista, opiskelijavaikuttamista ja yhdessä muiden 
kanssa toimimista. Projektisuunnittelua jatketaan vuonna 2018 
konkreettisista lähtökohdista.

Sektorilla järjestettiin myös kehitysyhteistyöviikko osana Eettistä 
lokakuuta omin voimin, sillä myös tältä hankkeelta poistui ulkoministeriön 
myöntämä tuki kehitysyhteistyöleikkausten seurauksena. Viikko 
kuitenkin toimi hyvin myös pienempänä versiona. Lisäksi sektorilla 
työskenneltiin Reilu yliopisto -arvonimen säilyttämiseksi Jyväskylän 
yliopistossa.

Valiokuntatoiminta
Valiokunta toimii pääasiassa englannin kielellä ja toimintaan 

osallistuu sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. 
Kehitysyhteistyövaliokunnassa keskusteltiin kehitysyhteistyöhön 
liittyvistä asioista, järjestettiin tapahtumia ja pohdittiin yhdessä JYYn 
kehitysyhteistyön tulevaisuutta. 

Valiokunta teki ahkerasti työtä päättyvän Intia-projektin eli 
kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeen eteen. Varainkeruutavoite 
asetettiin 5500€:n, mutta tämä saatiin vuoden lopussa yli tuplattua 
reiluun 11 000€:n. Ahkeran varainkeruutapahtumien järjetämisen 
lisäksi panostettiin Ilokiven kehy-lounaslippujen markkinointiin ja 
yritysyhteistyöhön. Lisäksi haettiin ja saatiin 2500€:n lahjoitus TYY:ltä, 
joka lahjoittaa vuosittain 0,7% tuloistaan kehitysyhteistyöhön.

Reilu-yliopisto hanke
Hankkeen tavoitteena on pitää yllä vuonna 2014 saavutettu Reilun 

korkeakoulun arvonimi noudattamalla Reilu kauppa ry:n jatkuvan 
parantamisen vaatimusta. Hankkeen koordinaattorin tehtävänä on 
pyrkiä lisäämään hankkeeseen sitoutuneiden tahojen määrää, pyrkiä 
laajentamaan Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden tuotevalikoimaa 
ravintoloissa ja kahviloissa sekä lisätä tiedotusta ja hankkeen näkyvyyttä 
kampuksella. 

Hankkeen koordinointiryhmä kokousti säännöllisesti, ensin Eerika 
Häyrisen ja myöhemmin Riitu Pirkkalaisen johdolla koordinaattorin 
pestin vaihtuessa. Hanke sai 500€ lisärahoituksen yliopistolta, jolla 
kehitysyhteistyösektori saattoi järjestää enemmän Reilun kaupan 
tuotteiden esittelytilaisuuksia. Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi 
säilyi yliopistolla neljättä vuotta. Keväällä osallistuttiin banaaniviikolle 
banaanien jakotempauksella, Sotkutonta päivää -tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin Reilun kaupan piknik -tapahtuma ja Reilun kaupan viikko 
järjestettiin osana Eettistä lokakuuta viikolla 43.

Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyöasioista JYYn hallituksessa vastasi Ronja Karkinen. Kehyvaliokunnan 
puheenjohtajana toimi Ira Vainikainen ja sihteerinä Jenna Soikkeli (kevät) ja Phuong 
Do-Salenius (syksy). Kehitysyhteistyöstä vastaavana sektoriasiantuntijana toimi Ágnes 
Stojcsics. Kehitysyhteistyöviikon koordinaattorina toimi Piia Suoranta.
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VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 26.1., 13.2., 16.3., 3.4., 3.5., 14.9., 9.10., 
8.11., 5.12.

28.1. Kehykoulutus ainejärjestöille
14.2. Ystävänpäivän leivosmyyjäiset
8.3. Kehitysyhteistyön tulevaisuuden suunnittelu -workshop
28.3. Popcornin myyntiä Ilokiven elokuvassa
4.4. Reilun kaupan banaanitempaus Ilokivellä, kirjastolla 
ja T-rakennuksella
5.4. Pääsiäisen leivosmyyjäiset
19.4. JyYKin Charity Runiin osallistuminen
26.4. The true cost -elokuvanäytös ja keskusteluilta 
5.5. Osallistuminen Students art Festivalille 
16.5. Intia-kokkauskurssin järjestäminen
4.10. Ilokiven kehy-lounaslippujen myyntitilaisuus
16.-20.10. Kehitysyhteistyöviikko
23.-27.10. Reilun kaupan viikko
26.9. Uusien ilta
24.10. Urbaani basaari yhdessä kulttuuri- ja ympäristövaliokuntien 
kanssa
14.11. Intia-ilta
1.12. Joulumyyjäiset
5.12. Joulumyyjäiset
10.12. Joulukorttien kirjoitustalkoot yritysyhteistyöhön

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Kehitysyhteistyökoordinaattorit: Tiia Pitkänen ja Tesfaye Nigusu
Kehitysyhteistyöviikon koordinaattori: Piia Suoranta
Reilu yliopisto -koordinaattorit: Eerika Häyrinen (kevät) ja 
Riitu Pirkkalainen (syksy)

Valiokunnan kokouksissa kävivät: Ira Vainikainen, Agnes Stojcsics, 
Ben Wandivinit, Daniel Nyarko-Afriyie, D.G. Yintiso, Elina Lammi, 
Janina Ranta, Jenna Soikkeli, Joonas Mannonen, Minjee Kim, Milja 
Rauhansalo, Ndouu Quivine, Ronja Karkinen, Tiia Pitkänen, Veera 
Lähde, Eerika Häyrynen, Mika Vehmas, Piia Suoranta, Samuel 
Latvanen, Tesfaye Nigusu, Anni Junkkarinen, Ville Varpunen, Laura 
Koskinen, Simo Oikarinen, Sabrina Tan, Pilar Cardenas, Jasmien 
Braes, Purnachand Valluru, Maarit Mesiniemi, Phuong Do-Salenius, 
Kaisa Kärki, Timo Närhi
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TOIMINTA
JYYn ympäristötoiminnan tavoite on parantaa JYYn ja Jyväskylän 
yliopiston ympäristöystävällisyyttä ja lisätä JYYn jäsenten tietoisuutta 
ja kiinnostusta ympäristöasioista. Vuoden 2017 toimintaan kuuluivat 
monipuoliset tapahtumat, joista monet toteutettiin yhteistyössä toisten 
valiokuntien kanssa. Näin saimme tapahtumista suurempia - esimerkiksi 
kansainvälisen valiokunnan kanssa toteutetulle sieniretkelle osallistui yli 
70 ihmistä. 

Yhteistyön lisääntymisen lisäksi vuoteen kuului nettisivu-uudistus, 
jossa JYYn sivuille lisättiin valiokuntalaisen Cornelia Smallegangen 
luoma Sustainability map -kartta, josta voi tarkastella kestävään 
elämäntapaan kuuluvia kohteita Jyväskylässä. Samalla kehitettiin myös 
JYYn ympäristöpalveluiden, kuten kesäisen viljelypalstatoiminnan, 
Kortepohjan ekologisen kehityksen ja lainatavaroiden näkyvyyttä. 
Lainatavaratoimintaa kehitettiin myös uusien tavaroiden hankinnalla. 
Ympäristöviikko jatkoi osana Eettistä lokakuuta, jonka markkinointia 
kehitettiin.

Valiokuntatoiminta
Ympäristövaliokunnan tehtävänä on toimia keskustelu- ja 
vaikuttamiskanavana ympäristöön liittyvistä kysymyksistä, lisätä 
tietoisuutta ympäristöasioista sekä kannustaa JYYn jäseniä ja 
jäsenjärjestöjä ympäristöystävälliseen toimintaan ja hyvään 
luontosuhteeseen. Valiokunta järjestää itse tapahtumia ja toimii 
järjestöjen ympäristövastaavien verkostokanavana. Valiokunta kokousti 
yhdeksän kertaa ja järjesti paljon erilaisia tapahtumia. Näihin kuuluivat 
monet yhteistyössä eri valiokuntien kanssa järjestetyt tapahtumat, 
vuosittain toistuvat perinteiset tapahtumat sekä erilaiset luontoretket. 
Valiokunta jatkoi vaelluskurssin toiminnan tukemista.

Järjestökoulutukset 
JYYn järjestöseminaarissa koulutettiin osallistujia ympäristökilpailussa 
pärjäämisen edellytyksistä sekä ainejärjestöjen erilaisista 
tavoista olla mukana ympäristötoiminnassa. Lisäksi järjestettiin 
ainejärjestövastaavien vertaistapaaminen keväällä. Tapaamisessa  
kokkailtiin yhdessä helppoja vegaanisia reseptejä, joita voi myös 
monistaa ainejärjestön käyttöön. 

Ympäristökilpailu 2017
Ympäristökilpailun vuonna 2016 uusittua kaavaketta muokattiin vielä 
hiukan saadun palautteen pohjalta. Kilpailussa pisteytään ainejärjestöt 
niiden muun muassa niiden kierrätyksen, tapahtumien ekologisuuden ja 
ympäristöllisen harrastuneisuuden perusteella. Kilpailuun osallistui 20 
järjestöä ja sen voittosumma oli 300€, tsemppipalkinto oli 50€. 

Kilpailun voitti jo toista vuotta peräkkäin Corpus ry, joka on todella 
panostanut ekologisuuteen kaikessa toiminnassaan. Tsemppipalkinto 
jaettiin Pörssi ry:lle, joka oli parantanut toimintansa ekologisuutta 
huomattavasti edeltäneestä vuodesta eikä jäänyt enää kauas 
Corpuksestakaan. Kaikille osallistujille jaettiin ympäristökilpailun 
diplomi.

Ympäristö
JYYn hallituksen ympäristövastaavan toimi Ronja Karkinen ja ympäristövaliokunnan 
puheenjohtajana Oula Palttala. Sihteerinä toimi Helmi Aarnio. Ympäristöviikon 
koordinaattorina toimi Anne-Mari Koivisto.
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VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 1.2., 21.2., 14.3., 5.4., 27.4., 12.9., 3.10., 2.11. 
ja  28.11. 

28.1. Järjestöseminaariin osallistuminen
24.2. Kaupungin Circ-Waste -ideointikilpailuun osallistuminen 
24.3. Linnunpönttöjen puhdistustalkoot yliopiston ympäristövastaavan 
kanssa
29.3. Chasing Ice -dokumentti-illan järjestäminen liikuntavaliokunnan 
kanssa 
1.5. Siisti vappu -tapahtuman järjestäminen 
9.5. Japa ry:n Sotkuttomaan päivään osallistuminen
8.5. Kevätretki Laajavuoreen
2.10. Sieniretki yhdessä kansainvälisen valiokunnan kanssa
24.10. Urbaani basaari -kirpputorin järjestäminen yhdessä 
kehitysyhteistyö- ja kulttuurivaliokuntien kanssa sekä 
9 - 15.10. Ympäristöviikko
17.10. Kortepohjan vedenkulutuksen teemapäivä yhdessä 
asukastoimikunnan kanssa. 

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Teemu Pynnönen, Minna Selkälä, Jonna Jokinen, Janina Ranta, 
Mika Vehmas, Ronja Karkinen, Helmi Aarnio, Oula Palttala, Helmi 
Möttönen, Laura Hildén, Mikko Heikkinen, Jani Repo, Iida Pulkkinen, 
Hanna-Kaisa Paananen, Martti Rajamäki, Silja Peltola, Milka Schuler, 
Benjami Laine, Krista Rannikko, Anne-Mari Koivisto, Piia Suoranta, 
Pauliina Oiva, Elina Yli-Nikkola, Tiia Pitkänen, Neeta Murtomäki, 
Salla Törölä, Hilla Hoskonen, Perttu Rautaniemi, Riku Lehtoranta, 
Ira Vainikainen, Jasmine Nystedt, Oona Hallasaari, Maria Palmu, 
Cornelia Smallegange, Ella Jokela, Oskari Hakala, Laura Huhta
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TOIMINTA
JYYn liikuntasektorin tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden 
liikuntatoiminnan järjestelyistä yhteistyössä JYYn piirissä 
toimivien järjestöjen, Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan ja 
Korkeakoululiikunnan sekä muiden liikunnan sidosryhmien kanssa, sekä 
järjestää yliopistoliikunnan tarjontaa täydentäviä liikuntatapahtumia. 
Lisäksi liikuntasektori seuraa ja osallistuu valtakunnalliseen sekä 
paikalliseen liikuntakeskusteluun. JYYn liikuntasektori edustaa 
JYU:n opiskelijoita korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmässä sekä 
Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamisissa.
Vuonna 2017 JYYn liikuntasektorin työssä painottui liikkumiseen 
innostaminen ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet. 

Toimintavuonna jatkettiin järjestelyä, jossa valiokunnalle 
valittiin oma sihteeri sen sijaan, että sihteerinä olisi toiminut JYYn 
sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Toimintavuoden aikana liikuntasektori järjesti erilaisia 
liikuntatapahtumia. Yhteistyötä tehtiin eri tahojen kanssa tapahtumien 
järjestämisen muodossa. JYY avusti rahallisesti syksyn opiskelijoiden 
retkeilykurssin järjestämistä sekä JYPS:n järjestämää opiskelijoiden 
pyöränhuoltotapahtumaa. 

Snowday
Korkeakouluopiskelijoiden yhteinen talviliikuntapäivä Snowday 
järjestettiin yhteistyössä JAMKOn ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa helmikuussa. Ohjelmassa oli muun muassa lumifutis- 
ja lumisählyturnaukset, Korkeakoululiikunnan lumijoogaa, 
pilkkimistä sekä makkaranpaistoa. Snowday keräsi paikalle noin 200 
korkeakouluopiskelijaa.

JYY-Cooper
JYY-Cooper Cooperin testipäiviä järjestettiin vuoden aikana kaksi: 
yksi keväällä ja toinen syksyllä. Tapahtumissa soitettiin musiikkia 
urheilutunnelman luomiseksi sekä alkuverryttelyt vedettiin 
yhdessä ohjatusti ennen jokaista lähtöä. JYYn liikuntatutorit 
ja liikuntavaliokunnan aktiivit olivat tapahtumissa laskemassa 
juoksijoiden kierroksia. Tapahtuma järjestettiin molemmilla kerroilla 
kampuksen kentällä ja siihen osallistumalla sai opintoihin liittyvän 
liikuntakurssi YLIY:n merkinnän. JYY-Cooperin suosio on säilynyt 
vuodesta toiseen.

JYYn Liikunta-appro
Liikunta-appro järjestettiin yhteistyössä opiskelijakunta JAMKOn 
kanssa ja se keräsi yhteensä yli 250 osallistujaa. Liikunta-
approssa opiskelija kiersi appropassin kanssa ennalta sovittujen 
yhteistyökumppaneiden tarjoamilla tunneilla ympäri kaupunkia ja sai 
tarran passiin jokaisesta suorituksesta. Päivän päätteeksi passia vastaan 
sai haalarimerkin lopputapahtumassa, jossa osallistujat pääsivät 
osallistumaan yhteiselle rentoutustunnille. Yhteistyökumppaneita 
tapahtumassa oli 15. Tapahtuman palaute oli erittäin hyvää.

Valiokuntatoiminta
Liikuntavaliokunta kokoontui vuonna 2017 kahdeksan kertaa. JYYn 
liikuntavaliokunta toimii aine- ja harrastejärjestöjen tiedotus- ja 
verkostoitumiskanavana liikunta-asioissa. Liikuntavaliokunnassa myös 
ideoidaan ja järjestetään yliopistoliikunnan palveluita täydentävää 
liikuntatoimintaa sekä organisoidaan liikuntavastaavien koulutuksia.

Liikunta
Vuonna 2017 liikuntavaliokunnan puheenjohtajana toimi Tiia Nurminen ja sihteerinä 
kevätlukukauden Alma Rinta-Pollari ja syyslukukauden Venla Kärkimaa. Ylioppilaskunnan 
hallituksen liikuntavastaavana toimi Aatu Puhakka.
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Liikuntatutorointi
JYYllä oli vuonna 2017 yhteensä 9 liikuntatutoria neljästä eri tiedekunnasta. 
Liikunta-tutoreille järjestettiin koulutusta sekä keväällä että syksyllä 
yhdessä JAMKOn hyvinvointitutoreiden kanssa. 

Avustukset
Liikunta-avustuksia jaettiin monipuolisesti eri järjestöille sekä kilpailuihin 
osallistumiseksi että liikuntatapahtumien järjestämiseksi toimintavuoden 
aikana yhteensä 1231,35€.

VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 25.1., 23.2., 16.3., 11.4., 8.9., 3.10., 2.11., 12.12.

18.2. Snowday
3.5. JYY-Cooper
5.10. JYY-Cooper
6.10. JYYn Liikunta-appro
10.10.-14.10. Hyvinvointiviikko

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
7.8. Kommentit Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liikuntapoliittiseen 
linjapaperiin
29.9. Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) 
liittokokousmateriaaleista

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Valiokunnan kokouksissa kävivät: Joonas Haggren, Topi Kytölehto, Oona 
Ståhle, Jonna Varsa, Mikko Viitamäki, Tiia Nurminen, Santtu Mantsinen, 
Mikki Leppä, Aatu Puhakka, Alma Rinta-Pollari, Henrik Hietamäki, 
Anneli Mörä-Leino, Roosa Kuhna, Jussi Kotila, Henna Törmänen, Hanna-
Kaisa Paananen, Teemu Pynnönen, Teemu Tenhunen, Olli Tamminen, 
Kristiina Simula, Markus Puoskari, Kaisa Anttila, Johan Jauhiainen, 
Roosa Kuhna, Toni Lemmetyinen, Heidi Erkinheimo,Hilda Lundsteadt, 
Laura Suomalainen, Petra Peltonen, Teemu Vitikainen, Henri Hätönen, 
Heikki Puskala, Alina Piilonen, Matti Laukkarinen,
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TOIMINTA
Kulttuurivaliokunnan toiminnan tavoitteena on tarjota JYYn jäsenille 
ja muille jyväskyläläisille monipuolista kulttuuria. 

JYYn kulttuuritoiminnan pääpaino on opiskelijalähtöisen ja 
monipuolisen kulttuurin tuottaminen ja kulttuuriedunvalvonta. 
Kulttuuritoiminta tuo yhteen eri aineiden opiskelijoita yhteisen 
tekemisen äärelle ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa 
itseään.

Valiokuntatoiminta
Kulttuurivaliokunta kokoontui virallisesti kuusi kertaa. Valiokunnan 
toiminta painottui Kampus Kinon, Ilokiven avajaisbileiden, kurssien 
ja kirpputorien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Suurimpana 
valiokunnan toteuttamana tapahtuman vuonna 2017 oli JYYn 
edustajistovaalivalvojaiset ja sen ympärille rakennettu Syysjyystö-
tapahtuma. 
Valiokunnan ulkopuoliseksi, kulttuurituottajan, projekti-
koordinaattoreiden ja erityistyöryhmien pääasiallisesti toteutettaviksi 
jäivät Jyrock, Amazing Race ja JYYn juhlatapahtumat.

Kampus Kino
Kampus Kinon esitykset järjestettiin ylioppilastalo Ilokiven 
monitoimitilassa pääsääntöisesti tiistaisin klo 18. Liput maksoivat 6 
euroa opiskelijoilta ja 8 euroa. Erikoisiltoina olivat Night Visions -ilta 
syksyllä sekä Rakkautta ja Anarkiaa -ilta keväällä.

Kevät 23.1.-30.4.: Valkoinen peura & Ruamjai (yhteistyössä KSEKin 
kanssa), Isäni Toni Erdmann, Arrival, ABBA the Movie - Sing Along, 
Viattomat, T2 Trainspotting, Valmistujaiset, Matka merelle, Neruda, 
Manchester By The Sea, Yön eläimet, Elle, Life Animated, Ghost in the 
Shell, Oi, aika vanha, kultainen…!

Syksy 12.9.-21.11.: Dunkirk, Lauluja utopiasta, Your Name, Aistien 
valtakunta, Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset, Get Out, Saamelaisveri, 
The Big Sick, Lumotut, Bladerunner 2049, Lumiere!, Oliivipuu, 
Yösyöttö (yhteistyössä KSEKin kanssa), Once I Was a Dragonfly, 
Hobbyhorse Revolution, Mansfield 66/67, Return to Return to Nuke 
‘Em High a.k.a VOL. 2, Abkhazia

JYYn vuosijuhlat 25.3.
JYYn vuosijuhlat järjestettiin ravintola Albassa illallisen merkeissä. 
Jatkot järjestettiin Ilokivessä, jossa esiintyivät Meiju Suvas, Toistuvat 
Yllätykset ja DJ This Charming Man. Silliaamiainen pidettiin 
sunnuntaina 26.3. Opinkiven saunalla.

Jyrock 21.-22.4.
Edellisenä vuonna Ilokiven peruskorjauksen vuoksi Katseessa järjestetty 
Jyrock palasi vuonna 2017 Ilokivelle. Ohjelmisto jatkoi edellisten 
vuosien linjaa esitellen monipuolisesti uutta vaihtoehtomusiikkia. 
Järjestelyistä päävastuussa olivat promoottori Ville Koivisto ja 
kulttuurituottaja Anniina Hartikainen sekä tuotantoharjoittelija Henri 
Tuunanen. Tapahtumaa oli toteuttamassa lisäksi opiskelijoista koottu 
työryhmä.

Esiintyjät
3.4. Jyrock Preheat’17: Atomirotta, Nieminen & Litmanen, Lazards, 
Jyrock DJs
22.4. Päiväklubi: Pekko Käppi & K:H:H:L, Hulda Huima, Hear DJ:t
21.-22.4. Jyrock 2017: Huoratron, Iisa, Kauriinmetsästäjät, The Holy, 
Nelson Can (DK), SUAD, Rainbowlicker, Horte, Musta huone, HANG 
the DJ, Menkkaklubi, Gals Dem Sound, View, Töölön Ketterä, The 
Entrepreneurs (DK), Burning Hearts, Tre-Funk III, Vesta, Echo Is Your 
Love, Ghots World, Moly, DJ Skenikswee ja Hear DJ’t.

Kulttuuri
Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Elisa Huttu. Kulttuurituottajana 
toimi lokakuuhun asti Anniina Hartikainen. Lokakuun jälkeen kulttuurituottajana toimi Teemu 
Rahikka. Hallituksen kulttuurivastaavana toimi alkuvuodesta Irina Hasala. Loppuvuodesta 
hallituksen kulttuurivastaavana toimi Bella Forsgrén ja häntä avusti tehtävässä Rosa 
Heikkinen.
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Amazing Race Jyväskylä 30.4.
Vappuaattona järjestettiin Amazing Race Jyväskylä 
-kaupunkisuunnistuskilpailu. Projektikoordinaattori Iisak Vataja 
vastasi tapahtuman koordinoinnista. Joukkueet kisasivat neljän hengen 
joukkueissa ympäri Jyväskylää eri rastipisteissä, joissa joukkueiden 
piti suorittaa tehtäviä tai he saivat vihjeen seuraavalle rastille. Kisaajat 
saivat liikkua jalan sekä Jyväskylän liikenteen linja-autoilla. Kilpailuun 
osallistui 150 joukkuetta.

JYYn vapputapahtumat 30.4. ja 1.5.
Minna Canthin patsaan lakitus järjestettiin Kirkkopuistossa 30.4. yhteis-
työssä JAMKOn kanssa. Ohjelmassa oli Puhkupillien keikka, vappupu-
heita ja Minna Canthin lakitus. Vappupäivänä Harjulla ohjelmassa oli 
Kulttuuriyhdistys Karkeen katrillin esiintyminen. Grooven tarjonnasta 
vastasi DJ SoulKemia.

Syysjyystö 8.11.
Vuonna 2017 järjestettiin JYYn pikkujoulujen sijaan Syysjyystö-minifes-
tivaali. Syysjyystön ohjelmaan kuului musiikkia, elokuvia, taidetyöpaja, 
päiväkirjaklubi sekä edustajistovaalivalvojaiset. Esiintymässä olivat Nin-
ni Forever Band, Hear DJ:t, DJ Jese ja Kalevauva.fi.

VUODEN 2016 TAPAHTUMIA
Valiokunnan kokoukset: 7.2., 7.3., 5.4., 9.5., 11.9., 30.11.

6.9. JYYn avajaisbileet
25.3. JYYn synttäribileet
21.-22.4. Jyrock 2017
30.4. Amazing Race JKL
30.4. JYYn ja JAMKOn vappu
1.5. JYYn vappupiknik Harjulla
30.11. JYYn perinteinen räkäläkierros

TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA
Päävastuussa kulttuurisektorin toiminnasta vuonna 2017 olivat Elisa 
Huttu (pj.), Irina Hasala (hallituksen kulttuurivastaava, alkuvuosi), Bel-
la Forsgrén (hallituksen kulttuurivastaava, loppuvuosi), Rosa Heikki-
nen (valiokunnan kulttuurivastaava, loppuvuosi), Anniina Hartikainen 
(kulttuurituottaja 30.9. saakka) ja Teemu Rahikka (kulttuurituottaja 
1.10. alkaen). Palkattuina suurempia kulttuuritapahtumia tuottivat Ville 
Koivisto (Jyrock-promoottori) ja Iisak Vataja (Amazing Race Jyväskylä 
-projektikoordinaattori).

Valiokunnan kokouksissa kävivät puheenjohtajan, kulttuurituot-
tajan ja kulttuurivastaavan lisäksi: Katri Saariaho, Ilona Suviranta, 
Onni Niemi, Milla Hankonen, Veera Veikkolainen, Kristiina Kronholm, 
Sini Viander, Henna-Mari Koskela, Tero Uuttana, Joni Oksanen, Art-
tu Sjöblom, Sampo Tervomaa, Emilia Tilli, Emma Kolehmainen, Anni 
Räsänen, Anna Forsstedt, Atte Orädd, Juuso Aumala, Elina Jäntti, Os-
kari Rantala, Teemu Kauppi, Rosa   Heikkinen, Antti   Martikainen,   Katri   
Kortelainen, Maarit   Mesiniemi,   Aleksi   Palos ,  Reetta   Koskela, Tuomas 
Luoma, Kyösti Yli-Kulju, Wilma Jyrkinen, Iida Kultamaa.
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TOIMINTA
JYYn piirissä toimii yli kuusikymmentä aine- ja harrastejärjestöjä. 
Järjestöpalvelut tukee järjestöjä tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa 
yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yhdistyksiä tuetaan 
taloudellisesti erilaisten avustusten muodossa ja yhdistysten käyttöön 
tarjotaan maksutta kokoustiloja ja lainatavaroita. JYY haluaa myös 
vahvistaa järjestötoimijoiden valmiuksia yhdistysten luottamustehtäviin 
ja edunvalvontaan tarjoamalla laadukasta ja monipuolista koulutusta. 

JYYn piirissä toimivat järjestöt toimivat erittäin laadukkaasti, 
järjestävät tapahtumia, valvovat jäsentensä etuja ja toimivat arvokkaana 
yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä.

Neuvontaa ja apua yhdistystoimintaan
Järjestöille tarjottiin vuoden aikana neuvontaa ja ohjausta mm. 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sääntömuutoksiin, 
yhdistyslainsäädäntöön sekä yhdistyksen hallintoon ja talouteen 
liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi rohkaistiin uusien yhdistysten 
perustamiseen ja tuettiin rekisteröintiprosesseissa. Ainejärjestöjen 
hallitusten jäseniä kannustettiin osallistumaan valiokuntatoimintaan. 
Läpi vuoden keskusteltiin siitä, kuinka ylioppilaskunnan ja järjestöjen 
suhdetta tulisi edelleen kehittää.

Järjestöihin pidettiin tiiviisti yhteyttä myös tapahtumien välillä. 
Facebookin Sikariklubi-ryhmä (järjestöjen puheenjohtajille) oli 
vilkkaassa käytössä ja varsin toimiva kanava nopeaan informaation 
levittämiseen ja nopeaa reagointia vaativien viestien välittämiseen.

Järjestöseminaari
JYYn järjestösektori tarjoaa piirissään toimiville järjestöille 
monipuolista ja laadukasta koulutusta järjestötoiminnan tueksi. Vuonna 
2017 sektori järjesti viidettä kertaa järjestöseminaarin (27.-28.1.2017), 
jossa koulutettiin noin 230 järjestötoimijaa. Koulutukset järjestettiin 
Ruusupuistossa, Agoralla ja Ilokivellä. Seminaariviikonlopun aikana 

tarjolla oli yhteensä 28 eri koulutustilaisuutta; sekä yleisiä koulutuksia 
yhdistystoiminnasta että sektorikohtaisia koulutuksia, joista yksi pidettiin 
englanniksi. Ensimmäistä kertaa tarjolla oli koulutus yhdistyksen 
hallinnosta. JYY tarjosi osallistujille koulutukset, kahvit, sekä aamu- 
ja välipalaa. Koulutuksen yhteydessä pidettiin myös puheenjohtajien 
vertaistukitapaaminen Sikariklubi ja tapahtumavastaavien 
vertaistapaaminen. Seminaari tavoitti hyvin kohderyhmänsä ja sai 
erittäin positiivista palautetta etenkin laadukkaista koulutuksista ja 
tarjoiluista. Seminaari onnistui erinomaisesti ja konseptia kehitetään 
jatkuvasti.

Avustukset
JYYn tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden hakea avustuksia. 
Vuosittaisen yleisavustushaun lisäksi on ollut haettavissa järjestämis- ja 
osallistumisavustuksia 4 500 euron edestä. 

Vuonna 2017 JYY myönsi järjestämisavustuksia 1964,00 euroa 
(14 kpl)  ja osallistumisavustuksia yhteensä 1 231,35 euroa (24 kpl). 
Avustuksilla JYY halusi kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia 
yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. 
Avustuksia myönnettiin niin ainejärjestöjen koulutustapahtumiin kuin 
ajankohtaisten tempausten ja kilpailuiden järjestämiskuluihin, sekä 
liikuntatapahtumien osallistumiskuluihin.

Vuonna 2017 JYYn yleisavustusta haki 36 ylioppilaskunnan piirissä 
toimivaa ainejärjestöä, 21 harrastejärjestöä ja 4 edustajistoryhmää. 
Yleisavustusta myönnettiin yhteensä 17 000 euroa ja se jakautui 
seuraavasti: ainejärjestöt 11 144,89 euroa sekä edustajistoryhmät 1 070 
euroa ja harrastejärjestöt 4 785,11 euroa.

Aine- ja harrastejärjestöjen osalta avustuksen suuruus 
määräytyi ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden 
sekä yhdenvertaisuuden perusteella. Toiminnan tulisi kannustaa 
mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan. Edustajistoryhmien 
osalta avustuksen suuruus määräytyy edustajistopaikkojen lukumäärän 
perusteella.

Järjestöpalvelut
Vuonna 2017 JYYn hallituksen järjestövastaavina toimivat Bella Forsgren ja Siiri Haapakoski. 
Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Maija Valkeapään opintovapaan sijaisena toimi koko vuoden 
Eetu Heiska.
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Järjestötapaamiset
Vuoden 2017 aikana järjestettiin neljä järjestötoimijoiden 
aamupalatapaamista ja neljä Sikariklubia (järjestöjen puheenjohtajien 
keskustelu- ja vertaistukiryhmä). Aamupala/aamukahvitilaisuudet 
pidettiin Ilokiven ruokalassa. Sikariklubi tapasi mm. Opinkiven 
saunalla. Tapaamiset oli tarkoitettu JYYn piirissä toimiville järjestöille 
ja niissä käsiteltiin mm. jaksamista järjestöhommissa, kokoustekniikkaa 
ja vapaaehtoistoiminnan opinnallistamisesta. Vapaamuotoisen 
keskustelun vastapainoksi tilaisuuksissa oli aina laadukasta 
koulutusta. Osallistujamäärät olivat oikein mainiot ja osallistujajoukko 
sitoutunutta. Järjestöjen toiveesta järjestettiin myös tilinpäätöskoulutus 
marraskuussa. 

Vuoden huipentanut kiitostapahtuma järjestettiin marraskuussa 
yhdessä tutortoiminnan kanssa. Yhteinen palkitsemisilta LeQulkurissa 
ja SPRParkissa keräsi sankan joukon aktiiveja yhteen ja sai innostunutta 
palautetta.

VUODEN 2017 TAPAHTUMIA 
27.-28.1. JYYn Järjestöseminaari
21.2. Sikariklubi
9.3. Järjestöaamiainen
3.4. Sikariklubi
19.4. Järjestöaamiainen
30.8. JYYn avajaismessut
12.9. Sikariklubi
21.9. Järjestöaamukahvit
11.10. Järjestösitsit
26.10. Järjestöaamukahvit
7.11. Sikariklubi
22.11. Järjestöaktiivien kiitosilta
27.11. Tilinpäätöskoulut
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Tiedotus ja 
viestintä

TOIMINTA
Jyyn tiedotus- ja viestintäsektori toimii yhteistyössä JYYn muiden 
sektoreiden kanssa. Tavoitteena on välittää ajankohtaista ja oikein 
kohdennettua tietoa JYYn jäsenille, ulkoisille sidosryhmille sekä JYYn 
organisaation sisällä.

Tiedotuksen perustehtäviä ovat mediatiedotteiden laatiminen 
ja levitys, uutisten päivittäminen JYYn verkkosivuille, viikkotiedote 
JYYtisten koostaminen sekä viestinnän koordinointi sosiaalisessa 
mediassa. Tiedotussektori toimii muiden sektorien ja valiokuntien 
apuna erilaisten tapahtumien ja teemaviikkojen tiedottamisessa.

Tiedotussektori vastaa lisäksi vuoden aikana JYYn käyttöön ja eri 
tilaisuuksiin tulevien painotuotteiden, kuten julisteiden, käyntikorttien, 
kutsujen ja ohjelmien tuottamisesta. Suurempia projekteja olivat 
lukuvuoden avajaismessut, lukuvuosikalenterin koostaminen, 
vuosijuhlat sekä JYYn verkkosivu-uudistuksen työstäminen.

Kesällä 2017 valmistui Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen 
maisteriopiskelija Laura Piiroisen kirjoittama Puheviestinnän 
maisteritutkielma aiheella “Jäsenviestinnän vaikuttavuus JYYn jäsenten 
arvioimana”. Tutkielmaa on tarkoituksena käyttää hyödyksi JYYn 
viestinnän kehittämisprojektissa, joka toteutetaan vuonna 2018.

Lukuvuoden avajaismessut
Yhteistyössä yliopiston kanssa toteutettavat lukuvuoden 
avajaismessut järjestettiin 30.8. Agoralla aiempien vuosien tapaan. 
Uusien opiskelijoiden infojen yhteydessä järjestetyillä, perinteisillä 
avajaismessuilla opiskelijat pääsivät tutustumaan eri järjestöjen ja 
muiden opiskelijaelämään liittyvien tahojen toimintaan. Messut 
päättyivät Kampuspiknikkiin ja koulutusorganisaatioiden välisiin 
EduFutura -soutuihin.

Lukuvuosikalenteri
Lukuvuosikalenteri 2017-18 tuotettiin JYYn omana projektina siten että 
kalenteri tilattiin suoraan valmistajalta ja mainosmyynnistä vastasi JYYn 
oma mainosmyyjä Valto Merta. Kalenterit valmisti Ajasto. Kalenterin 
ulkonäköä ja sisältöä kehitettiin edellisvuosien kalentereista saadun 
palautteen pohjalta. Kalenterin taitosta vastasivat Maj Rasilainen ja 
Oskari Rantala sekä kansikuvan loi Senni Rekola.

Sosiaalinen media ja www-sivut
JYYssä käytettiin vuoden aikana sosiaalisen median kanavista 

Facebookia, Twitteriä sekä Instagramia. Vuoden alussa Facebook-
tykkääjien määrä oli 4758 ja vuoden lopussa 5447. Twitter-seuraajien 
määrä kasvoi vuoden aikana 1399:sta 1630:een. Suurimmat kasvupiikit 
ajoittuvat lukuvuoden alkuun elo-syyskuun vaihteessa. Vuonna 2017 JYY 
avasti myös oman Linkedin-sivun, jossa jaetaan mm. ylioppilaskunnan 
työpaikkailmoitukset. Vuoden 2017 lopussa LinkedIn-seuraajia oli 83.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin JYYn verkkosivujen 
uudistamisprojekti. Uusien verkkosivujen toimittajaksi valittiin keväällä 
Jyväskyläläinen digitoimisto MEOM. Verkkosivujen julkistus tapahtui 
syyslukukauden alussa. Loppusyksystä julkaistiin myös uudistuneen 
Kortepohjan ylioppilaskylän keskusrakennus Rentukan verkkosivut 
www.rentukka.fi.

JYYn tiedottajana toimi Oskari Rantala, jota sijaistivat opintovapaan takia Maj Rasilainen 3-5/2017 
ja Anniina Ihamäki 8-12/2017. Hallituksen viestintävastaavana toimi Jaska Vepsäläinen.
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Jyväskylän 
Ylioppilaslehti

TOIMINTA
Jylkkäri on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisema lehti, 
joka puolustaa opiskelijoiden etuja ja kertoo lukijoilleen maailman ih-
meellisyyksistä. Vuonna 2017 lehti ilmestyi 10 kertaa.

Sisällön tuottamiseen osallistuu myös iso joukko avustajia. Vuonna 
2017 Jylkkäriä avusti vähintään kerran yli 70 avustajaa ja useammin 
kuin kerran yli 20 avustajaa. Avustajia oli jokaisesta Jyväskylän yliopis-
ton tiedekunnasta. Avustajapalaverit siirrettiin Opinkiveltä Ylä-Ruthille 
ja alkamaan klo 16 aiemman klo 14 sijaan, mikä lisäsi avustajapalaverin 
osallistujamääriä huimasti. 

Jylkkäri toteutti keväällä 2017 palautekyselyn lukijoilleen, johon 
vastasi 172 henkilöä. Viime vuonna Jylkkärille luotiin Instagram-tili nä-
kyvyyden lisäämiseksi sosiaalisessa mediassa. 

Jylkkärin ilmoitusmyynti on pysynyt hyvällä tasolla, ja mainoksilla 
katetaan reilusti painosta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset. Jylkkä-
rillä on painosopimus Botnia Printin kanssa.

Johtokunta
Jylkkärillä on kuusihenkinen johtokunta, jonka tehtävänä on tukea toi-
mituksellista työtä sekä suunnitella lehden tulevaisuutta. Johtokuntaan 
kuuluivat viime vuonna Suvi-Tuulia Nykänen (pj.), Magnus Jyrkkä-
nen, Maj Rasilainen, Janne Arkke, Laura Piiroinen (kevät 2017), jonka 
tilalle tuli Rosa Heikkinen (syksy 2017) ja Irina Hasala (kevät 2017), 
jonka tilalle tuli Riikka Rintala (syksy 2017). Johtokunnan sihteerinä 
toimi Jylkkärin päätoimittaja – tammikuun ajan Jaakko Kinnunen ja 
siitä eteenpäin Jaana Kangas.

Lehden toimitus koostuu päätoimittajasta, toimittajasta ja siviilipalvelusmiehestä. Jylkkärin päätoimittajana 
työskenteli 1/17 loppuun asti Jaakko Kinnunen. Hänen seuraajakseen valittiin Jaana Kangas. Myös Jylkkärin 
toimittaja Ilona Pesu siirtyi uusiin haasteisiin 5/15 jälkeen. Uudeksi toimittajaksi valittiin Laura Kangas, joka 
aloitti 8/17. Sivarina toimi 2-12/17 Aleksi Tolppi.
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Julkaisusarja

Kampus Kustannus
TOIMINTA
Kampus Kustannus (JYYn julkaisusarja) on opiskelijavoimin toimiva, 
JYYn alainen pienkustantamo, joka julkaisee monipuolisesti sekä tieto- 
että kaunokirjallisuutta, sarjakuvia ja runoutta. Viime vuosina pääpaino 
on ollut yhteiskuntatieteellisissä teoksissa. Kampus Kustannus julkaisee 
myös kokoonsa nähden runsaasti käännöskirjallisuutta mm. venäjän, 
slovakin ja portugalin kielestä. Toiminta perustuu pitkälti apurahoihin. 
Kustantamo tarjoaa toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille 
mahdollisuuden kartuttaa taitojaan monipuolisesti julkaisutoiminnan 
parissa mm. kustannustoimittamisen, taiton ja sopimusten laatimisen 
saralla.

Toimitusneuvosto
Toimitusneuvoston jäsenet vuonna 2017 olivat: Minna Keinänen (pj), 
Johannes Silvennoinen (vpj, jäsenvastaava, JYY-vastaava syyskauden), 
Riikka Simpura (viestintävastaava), Miia Pirinen, Sini Söyrinki 
(sihteeri), Aleksi Palokangas, Tiina Ollila, Iiris Asunmaa (vain 
kevätkausi), Matias Ojanperä, Maria Ronkainen ja Riikka Rintala 
(JYYn Kampus Kustannus –vastaava)

Julkaisut
Kampus Kustannus julkaisi vuonna 2017 kolme kirjaa:
Asfaltti (Jevgeni Grishkovets, suom. Saija Aarnos) 31.1.2017
Matkoja aatehistoriaan (toim. Markku Hokkanen, Tuomas Laine-
Frigren, Timo Särkkä) 30.4.2017
Economix: Sarjakuva siitä, kuinka talous toimii (ja ei toimi) (Michael 
Goodwin, Dan E. Burr, suom. Päivi Antila) 28.11.2017

Julkaisuohjelmaan sisältyvät teokset
Elina Huttunen (toim.): Kortepohjan MNOP-talon historiikki. 
Kustannustoimittajana Tiia Peltonen.
Heli Hämäläinen (toim.): Opiskelijain kaskukirja 
(kustannustoimittajana Johannes Silvennoinen).
Michael Goodwin & Dan E. Burr: Economix (käännössarjakuva). 
Kustannustoimittajina Miia Pirinen ja Joonas Pennanen.
Jevgeni Grishkovets: Asfaltti (suomennosromaani). 
Kustannustoimittajina Minna Keinänen ja Jenny Tarvainen.
Markku Hokkanen, Tuomas Laine-Frigren ja Timo Särkkä (toim.): 
Matkoja aatehistoriaan. Kustannustoimittajina Miia Pirinen ja Joonas 
Pennanen.
Timo Kopomaa: Suomirockin evoluutio (e-kirja)
Annika Waenerberg ja Satu Kähkönen: Taidetta tutkimaan (e-kirja)
Jouni Nieminen: Ekosysteemiajattelu. Kustannustoimittajana Sini 
Söyrinki ja Maria Ronkainen
Tiina-Maria Leinonen: Kuukävelyilmiöitä. Kustannustoimittajana 
Judit Keresztes. (Sopimus vielä allekirjoittamatta.)
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MARKKINOINTI
Kampus Kustannuksen kirjojen ensisijainen jälleenmyyjä ja välittäjä on 
Yliopiston kirjastolla toimiva Soppi-kauppa.

Kampus Kustannus tiedottaa toiminnastaan JYYn edustajistoa JYYn 
edustajistojäsenen kautta ja tarvittaessa erillisessä perehdytyksessä.

Kampus Kustannus mainostaa yliopiston sisäisesti pääasiassa 
sähköpostimarkkinoinnilla ja ainejärjestöjen julkaisuissa sekä 
tarvittaessa kampusalueelle levitettävillä julisteilla. Lisäksi 
myyntitapahtumissa jaetaan esitteitä ja kirjanmerkkejä.

Kampus Kustannus toimii myös Facebookissa ja Twitterissä, joista 
ensin mainittu on ensisijainen tiedotuskanava.

Kampus Kustannuksen uudet verkkosivut on julkaistu ja niille on 
tuotettu jonkin verran uutissisältöä. Sivuilla on kaikki kirjat tietoineen 
sekä linkki Sopin verkkokauppaan.

Muuta
Vuoden aikana verkkosivu-uudistus saatiin päätökseen. Rentukan 
remontin vuoksi Kampus Kustannus joutui Kortepohjassa väistötiloihin 
toukokuussa ja siitä eteenpäin toimisto on ollut T-talon alakerrassa. 
Tila on väliaikainen, joten vuoden aikana on selvitetty tulevaisuuden 
toimiston mahdollisuuksia. Myös toimiston tietokoneen ohjelmistojen 
päivitystä suunniteltiin. Toimitusneuvosto kävi myynnissä olevien 
kirjojen hinnat läpi. Lähes kaikkien kirjojen hintoja laskettiin keväällä. 
Vuoden aikana myös jaettiin ilmaiseksi tai heitettiin pois vanhoja, 
myynnistä poistuneita ylimääräisiä kirjoja.

JYYn julkaisusarjaa koskevien ohjesääntöjen päivittäminen 
aloitettiin tekemällä uusi ehdotus ja neuvottelemalla ehdotuksista JYYn 
edustajien välityksellä.

VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
10.2.2017 Vanhan kirjan talvi Jyväskylän kaupunginkirjastolla
30.8.2017 Jyväskylän yliopiston avajaismessut Agoralla
15.9.2017 Tietokirjapäivät Jyväskylän yliopiston kirjastolla

Myyntitapahtumien tuotot on tilitetty JYYn taloustoimistolle normaalin 
käytännön mukaan.

Kampus Kustannuksen jäsentapahtumat
Keväällä 2017 E-kirjaopintopiiri
31.10.2017 KK:n uusien ilta
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Kuntapoliittinen 
toiminta
Vuonna 2017 JYYn hallituksen kuntapoliittisena vastaavina toimivat 
Samuel Latvanen ja Klaara Tapper. Kuntapoliittista toimintaa tehtiin 
yhdessä JAMKOn kanssa, koska yhdessä saadaan hyvä joukkovoima 
opiskelijoiden puolesta. 

Vuoden 2017 isoimpana kuntapoliittisen toiminnan agendana 
olivat kuntavaalit. Kuntavaalien alla lanseerattiin “vaaliämpäri” 
-tempaus, jolla pyrittiin opiskelijoita vaihtamaan kotikunnaksi 
Jyväskylä. Lopulta ämpäreitä jaettiin ennakkoäänestyksen alla. JYY ja 
JAMKO järjestivät kaksi vaalipaneelia sekä jalkautuvat kävelykadulle 
jututtamaan ehdokkaita ja kertomaan opiskelijoiden tavoitteista. 
Kampuksilla järjestettiin ennakkoäänestyspisteitä, jolloin jaettiin 

kuntavaaliämpäreitä sekä vuonna 2016 hyväksyttyä kuntapolittiista 
linjapaperia. Kuntavaaleista 10 JYYn jäsentä meni läpi ja heille 
lähetettiin onnitteluviestit.

Keväällä Jyväskylän kaupunki järjesti opiskelijafoorumin 
sijaan hyvinvointityöpajan, joka oli avoin kaikille kaupunkilaisille. 
Varsinainen opiskelijafoorumi järjestettiin syksyllä. JAMKO oli 
vetovastuussa ja teemana oli yrittäjyys ja työllistyminen. JAMKOn 
kanssa perustettiin yhteistyönä Opiskelijan JKL- facebook sivu, jolta 
saa helposti tietoa opiskelijaa koskettavista ajankohtaisista asioista, 
joita valtuustossa käsitellään.

Yritysyhteistyö
JYYn toteuttama yritysyhteistyö on koostunut pääsääntöisesti 
tapahtumakohtaisesta yhteistyöstä sekä yksittäisistä 
yhteistyösopimuksista. Yritysyhteistyön toteuttamiselle on 
asetettu raamit JYYn yritysyhteistyölinjapaperissa, minkä lisäksi 
yritysyhteistyön käytännön toteuttamiselle on pohdittu erilaisia 
toteutustapoja. Yritysyhteistyön jatkokehittäminen edellyttää 
selkeiden linjojen lisäksi sidosryhmäyhteistyön pitkäjänteistä 
kehittämistä, uusien yhteistyökumppanuussuhteiden synnyttämistä 
sekä sellaisten yhteistyömuotojen luomista, jotka kiinnostavat 
sekä JYYn yhteistyökumppaneita että jäseniä. JYYn hallituksen 
yritysyhteistyövastaavan toimi Samuel Latvanen.

Kertomusvuonna jatkettiin vuonna 2016 aloitettuja 
yhteistyökuvioita ja kumppanuussuhteita pyrittiin syventämään 

entisestään. JYYn pääyhteistyökumppani OP Keski-Suomen kanssa 
toteutettiin lukuisia yhteistyömuotoja ja luotiin uusia keinoja toteuttaa 
JYYn jäsenille näkyvää yritysyhteistyöstä. Yritysyhteistyön jatkuvuuden 
turvaamiseksi luotiin tapoja sitouttaa toimijoita nykyistä laajempien 
yhteistyökumppanuuksien toteuttamiseen. 

Vuosijuhlat työllistivät totuttuun tapaan yritysyhteistyövastaavaa 
ja vuonna 2017 saatiin rahallisesti arvokas potti vuosijuhlien 
toteutuksen. Vuoden aikana vahvistettiin myös edellisenä vuonna 
neuvoteltu Multitronic-sopimus. Vuonna 2017 joulukuussa 
rekrytoitiin yritysyhteistyötiimi, jolla helpotetaan hallituksen 
yritysyhteistyövastaavan tehtävää ja saadaan kehitettyä JYYn toimintaa 
vuosiksi eteenpäin.
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Vuonna 2017 käynnistyi Kortepohjan ylioppilaskylän kehityksen 
kannalta useita merkittäviä hankkeita. A-talon peruskorjaus käynnistyi 
keväällä. Samalla käynnistyi seuraavat viisi vuotta kestävä A-E -talojen 
peruskorjausten sarja. Valmistuessaan keväällä 2018 A-talo tulee 
tarjoamaan uudistuneet kodit noin 150 JYYläiselle. Samaan aikaan 
peruskorjaukseen meni myös ylioppilaskylän sydän Rentukka. Remontin 
tavoitteena oli kehittää rakennuksesta kyläläisiä mahdollisimman hyvin 
palveleva ja yhteen keräävä palvelukeskus. Rentukan remontti valmistui 
tammikuussa 2018 ja kävijämäärien perusteella voitaneen todeta, että 
kylän sydän sykkii jälleen.

Vielä pidemmälle tulevaisuuteen päästiin katsomaan, kun Jyväskylän 
kaupunki käynnisti yhdessä JYYn ja muiden alueen toimijoiden kanssa 
Kortepohjan kehittämishankkeen syksyllä 2017. JYY ja JYYläiset ovat 
olleet aktiivisesti vaikuttamassa hankkeen eri vaiheissa. Hanke valmistuu 
ja sen tulokset tullaan esittelemään vuoden 2018 aikana. 

Lisäksi JYY on ollut yhdessä Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö 
KOAS:in kanssa suunnittelemassa uutta opiskelija-asumiskokonaisuutta 
aivan yliopiston pääkampuksen kupeeseen Nuuskakujalle. 

Rakennustoimikunnan jäseninä toimivat Kalle Jokinen 
(puheenjohtaja), Taimo Halme (varapuheenjohtaja), Lasse Heikkilä, 
Ronja Karkinen, Maj Rasilainen, Emilia Lakka, Eyüp Yilmaz, Teemu 
Vasama, Jaska Vepsäläinen, Sanni Marjanen, Jukka Akselin, Mikko 
Rajaniemi, Matti Mäkinen, Erkki Jaala, Jonna Varsa, Mari Kröger 
(8/2018 saakka), Eetu Kreivi (9/2018 alkaen) Marko Huttunen, Anssi 
Kuivisto ja Kimmo Moilanen.

JYYn 
rakennustoimikunta
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Kiinteistöt
JYY omistaa kylässä yhteensä 19 rakennusta, 1448 asuinhuoneistoa, 
joissa on yhteensä 1935 asuinpaikkaa. Asuinhuoneistojen yhteinen 
pinta-ala on 41 693 m2. 

Ylioppilaskylän tiloista on ulkopuolisille ollut vuokrattuna Q-talon 
päiväkodin tilat, noin 980 m2. M-talon alakerrassa toimii koululaisten 
iltapäiväkerho Jälkkäri. Kohteiden vuokraaja on Jyväskylän kaupunki, 
jolle myös E-talon alakerta on vuokrattu päiväkotitoiminnan 
tarpeisiin. B-talon pohjakerroksessa toimii Jyväskylän Hoivapalvelut 
Oy:n ylläpitämä päiväkoti, jonka vuokrasopimus päättyy 
peruskorjaushankkeeseen (7/2018). H-talon katutasossa toimii kolmen 
yrityksen terapiakeskus, joista suurimpana vuokralaisena Fysio Center 
Oy. 

Kertomusvuonna peruskorjauksessa olleeseen Rentukka-
rakennukseen tehtiin kaksi uutta vuokrasopimusta: JYYn 40 % 
omistama Sonaatti Oy vuokrasi keittiö- ja ravintolatilat pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella ja käynnistää toiminnan tiloissaan 1/2018. Rentukan 
kuntosaliin tehtiin käyttöoikeus-sopimus Jyväskylän yliopiston kanssa, 
joka alkaen 4/2018. Kuntosalin ensisijainen käyttäjäryhmä on JYYn 

asukkaat. Korkeakoulun liikuntamaksun suorittaneiden käyttöoikeus on 
sen sijaan rajattu 500 opiskelijaan.

Yhteisö- ja harrastustilat on keskitetään Rentukkaan peruskorjauksen 
yhteydessä. Lisäksi Yliopiston hallinnoima D-talon opiskelutila 
siirtyy Rentukkaan. Kierrätystoiminnalle pyritään löytämään uusi 
toimintapaikka lähiympäristösuunnitelman avulla vuoden 2018 aikana. 
SPR:n kierrätyskeskus jatkaa toimintaa Kortepohjan liikekeskuksessa.

Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma käynnistettiin 
toimintavuonna. Suunnitelman tavoitteena on löytää ratkaisumallit 
asemakaavoituksen pohjaksi koko Kortepohjan keskusta-alueen 
täydennysrakentamiseksi ja kaupallisten ja julkisten palvelujen  
kehittämiseksi. Suunnittelu ja ideointivaihe toteutettiin yhdessä 
opiskelijoiden ja alueen asukkaiden kanssa. Hanke toteutettiin 
pääyhteistyötahot on JYYn ja Jyväskylän kaupunki. Lisäksi hankkeeseen 
osallistuu alueen merkittävimmät kiinteistöomistajat, Keskimaa ja 
seurakunta.

Kortepohjan 
ylioppilaskylä
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Kortepohjan ylioppilaskylän 47. toimintavuosi sujui 
vuosisuunnitelman mukaisesti.  Käyttöaste pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli kertomusvuonna 95,3% 
(95,9%). Käyttöastetta pienensi hieman mm. soluasuntojen pienentynyt kysyntä ja A-talon peruskorjauksesta 
johtuneet järjestelyt.  Kesän vajaatoimintaa ehkäistiin Kesähotelli-toiminnan ja kansainvälisten kesäkoulujen 
tuomalla lisäkysynnällä. 
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Rakentaminen, vuosikorjaukset ja energian kulutus
A-talon ja Rentukan peruskorjaus käynnistyi kesällä 2017 hankkeet 
valmistuvat tammikuussa 2018 ja asuntojen osalta maaliskuussa 2018. 
Lisäksi budjetissa varauduttiin B-talon peruskorjaukseen, jonka on 
tavoitteena käynnistyä kesällä 2018. 

Vuosikorjauksia tehtiin edellistä vuotta vähemmän. Tähän 
vaikutti tornitalojen peruskorjaamiseen ryhtyminen, jolloin pääosa 
vuosikorjauksista tehdään kokonaisvaltaisten peruskorjauksien 
yhteydessä. Akuutit korjaukset koskivat pääsääntöisesti huoneistojen 
ja rakennusten pintarakenteissa ilmenneiden puutteiden korjaustöistä. 

Kertomusvuonna tavoiteuraa energiakulutuksen pienentämiseksi 
jatkettiin. A-talon ja Rentukan peruskorjauksen yhteydessä ko talojen 
talotekniikka, taloautomaatio ja rakenteet modernisoidaan täysin. 
Lämmitysenergian käyttöä tehostetaan merkittävästi asennettavilla 
poistoilmalämpöpumpuilla, joilla otetaan talteen lämmitysenergiaa 
poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään 
käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmiin. Toimintavuonna 
samanlainen poistoilmalämpöpumppu -järjestelmä investointiin myös 
F-taloon.

Kertomusvuonna vedenkulutus jatkoi laskuaan säätävämpien 
vesikalusteiden asennustöiden johdosta. Kertomusvuonna vettä kului 
116 litraa/asukas/vrk. Edellisenä vuonna luku oli 127 litraa/asukas/vrk 
ja vuonna 2015 144,3 litraa/asukas/vrk. Kaukolämmön kulutus nousi 
38,9 kWh/rm2 (37,5 kWh/rm2) eli hieman edelliseen vuoteen nähden.

Talous
Ylioppilaskylän talous on ollut koko vuoden vakaalla pohjalla. 
Tarkemmin taloutta selvitään tämän toimintakertomuksen 
talousosiossa. Kertomusvuonna tehtiin 0,9 % vuokrankorotus, joka 
astuu voimaan maaliskuussa 2018. Vuokria ei ole korotettu kolmeen 
vuoteen ja sen tarkoituksena on kattaa yleisen kustannustason ja 
korkokulujen noususta aiheutuneita kuluja. 

Asukkaat ja asukastoiminta
Toimintaperiaatteensa mukaisesti asukkaat ovat pääsääntöisesti 
Jyväskylän yliopiston kotimaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita.

Kortepohjan asukastoimikunta järjestää asukastoimintaa 
Kortepohjan ylioppilaskylässä ja tuo asukkaiden äänet ja mielipiteet 
Kylän hallintoon. Asukastoimikunta valitaan joka vuosi syksyisin 
järjestettävässä asukaskokouksessa. Vuonna 2016 Asukastoimikuntaan 
kuuluivat Aatu Puhakka, Emma Sirén, Juho Salo, Konsta Kalenius, 
Mikko Viitamäki, Paula Pukkinen ja Ameen Kibria varsinaisina sekä 
Maj Rasilainen, Ville Hirvikoski, Miia Pietilä, Olli Etelämaa, Jaana 
Romppanen, Ville Ranta ja Masa Ruotniemi varajäseninä.

Vuotta 2016 juhlistettiin Ylioppilaskylässä 40-vuotisjuhlavuotta 
ja sen kunniaksi asukastoimikunta jakoi kaikille asukkaille lahjana 
juhlahaalarimerkin. Asukastoimikunta järjesti vuoden 2016 aikana 
useita omia tapahtumia Kortepohjan asukkaille, esimerkiksi kaksi 
suosittua Sauna-approa, joissa kierrettiin Kortepohjan ylioppilaskylän 
saunoja. Lisäksi asukastoimikunta oli mukana yhteistyökumppanina 
esimerkiksi Valocon- ja Jycon-tapahtumien järjestelyissä sekä KOASin 
ja JNP:n kanssa yhteistyössä järjestettyjen Naapuriviikkojen yhtenä 
toteuttajana. 

Vuoden 2016 keskustelluimpia aiheita oli keväällä 2016 tapahtunut 
Kortepohjan yleisten saunavuorojen sulku, jota vastaan asukastoimikunta 
otti kantaa. Asukastoimikunta työskenteli myös asukaskyselyn parissa 
antaen palautetta ja kehittäen kyselyä asukaspalveluiden kanssa. 
Syksyllä 2016 asukastoimikunta laati laajan muistion keskusrakennus 
Rentukan kehittämistä koskevista huomioista.

 Henkilökunta
Kortepohjan ylioppilaskylän palveluksessa oli toimintavuoden aikana 
kiinteistöpäällikkö Kimmo Moilanen ja asukasisännöitsijä Mari 
Lähteenmäki. Kimmo Moilasen työnantaja on Jyy-Palvelut Oy ja hänen 
tehtäväkuvaansa kuului rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpitotoimintan 
koordinointi. Hallinnollisena isännöitsijänä on toiminut toimitusjohtaja 
Marko Huttunen. Kiinteistöpalveluita on ostettu Jyy-Palvelut Oy:ltä ja 
talous- ja asukaspalvelut tuotetaan JYYn asukas- ja taloustoimistosta 
käsin.   
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YLEISTÄ KERTOMUSVUODEN TALOUDESTA
Palvelu- ja etujärjestötoiminnan tuotot kasvoivat edellisvuodesta 
5,4 %.  Merkittävin selittävä tekijä oli monitoimitiloista saatujen 
vuokratuottojen kasvu (1,1 k€ →27,7 k€). Myös lipputuotot kasvoivat 
kolminkertaisiksi (2,8 k€ → 9,2 k€)  ja Kehy Intia-tuotot kaksinkertaisiksi 
(4,7 k€ → 12,0 k€) edelliseen vuoteen verrattuna. Valiokuntien toiminta 
toteutui yhteenlaskettuna talousarvioon nähden ylijäämäisesti ja 
määrärahasiirto seuraavalle vuodelle voitiin toteuttaa. Kokonaisuutena 
palvelu- ja etu-järjestötoiminnan kulujäämä kasvoi 21,2 % edellisvuoteen 
verrattuna. Muita kuluja kasvattivat odotettua suuremmat ICT-kulut ja 
aiempia vuosia korkeammat tilavuokrat, joita maksettiin peruskorja-
tusta Ilokivestä Kiinteistö Oy Jyväskylän ylioppilastalolle.

JYY käynnisti vuonna 2017 tornitalojen (A-E) peruskorjaushankkeen, 
minkä tarkoituksena on peruskorjata em. talot vuosina 2017-2022. 
Vuonna 2017 aloitettiin A-talon ja Rentukan peruskorjaus.  Alkaneen 
peruskorjauksen takia kiinteistötoiminnan kokonaistuotot olivat 
pienemmät kuin edellisenä vuonna, mutta ylittivät kuitenkin tehdyn 
talousarvion luvut. Vastaavasti kiinteistötoiminnan tulos oli edellistä 
tilikautta pienempi. 

Käyttöaste pieneni hieman edellisestä vuodesta ollen 
kertomusvuonna 95,3 % (95,9 %). Vehkakujalla käyttöaste 99,5 % 
kasvoi edelliseen vuoteen nähden (98,5 %). Vuokria ei korotettu 
kertomusvuonna. Ylioppilaskylän liiketilojen ulkopuoliset vuokralaiset 
säilyivät ennallaan. Energiakuluissa saavutettiin jälleen merkittäviä 
säästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Lounasravintola Ilokivi onnistui kertomusvuonna kasvattamaan 
asiakaskuntaansa opiskelijoiden ulkopuolelle myymällä muita kuin 
opiskelijalounaita lähes 80 % enemmän kuin edellisenä vuonna.   Tästä 
huolimatta Ilokiven toteutunut tulos 29 k€ jäi hieman budjetoidusta 
tuloksesta (43 k€). Toivotun tuloksen alitus johtuu lähinnä budjetoitua 
pienemmästä opiskelijalounaiden myynnistä.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoihin on kirjattu Elisa Oyj:n 
maksamat osingot, osakkuusyritysten Sonaatti Oy:n ja Kampus 
Datan omistusprosenttien mukaiset osuudet tilikauden voitosta 
kuten myös tytäryhtiöiden maksamat korot niille annetuista lainoista. 
Tuottoihin on lisäksi kirjattu sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoittoja. 
Ylioppilaskunta realisoi kertomusvuonna loput omistamansa Elisa Oy:n 
osakkeet, mistä kirjattiin myyntivoittoa 241 488,3 euroa. Kertyneet varat 
tullaan rahastoimaan tulevia rakennushankkeita varten. 

Ylijäämää on muodostunut talousarviossa tehdyn suunnitelman 
mukaisesti ja se tullaan rahastoimaan peruskorjausrahastoon tulevia 
peruskorjauksia varten.

Taloudellista tulosta on kuvattu tarkemmin kustannuspaikka-
kohtaisessa erittelyssä ja tunnuslukuosiossa.

Talous
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Talouden tulevaisuus ja riskit
Yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määrällä on suora vaikutus 
JYYn talouteen, sekä varsi-naisen toiminnan että kiinteistötoiminnan 
tuottoihin. Siksi palvelu- ja etujärjestötoiminnan on kiinnitettävä 
tarkkaan huomiota myös kustannusten nousuun. Lakisääteisen 
jäsenmaksun mahdolliseen poistumiseen ylioppilaskunta on varautunut 
mm. vararahaston avulla. 
Jyväskylän seudulla panostetaan voimakkaasti asuntorakentamiseen 
lähivuosina. JYYn peruskorjaus-investoinnit ja huolellisesti suunniteltu 
uudisrakentaminen pitävät opiskelija-asunnot houkuttelevina ja 
kilpailukykyisinä vaihtoehtoina myös tulevaisuudessa. Kiinteistöihin 
liittyviin riskeihin on varau-duttu vakuutusten avulla.
Tulevaisuuden investointeihin on varauduttu ylijäämiä rahastoimalla. 
Kertyneet varat on sijoitettu matalariskisiin sijoitusinstrumentteihin. 
Arvopaperisalkkuun liittyvää riskiä pienennetään suorista 
osakesijoituksista luopumalla.
Korkoriskiin JYY konsernissa on varauduttu korkosuojausten avulla 
(suojausaste 67 %). Ylioppilas-kunnan osalta lähes kaikki lainat ovat 
valtion myöntämän korkotuen piirissä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelman käynnistettiin 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, ARA:n ja alueen kiinteistöjen 
omistajien kanssa. Selvityksen tavoitteena on luoda asemakaavan poh-
jaksi masterplan -tasoinen suunnitelma, jossa luodaan toteutuskelpoinen 
ja koko Kortepohjan keskustan kehittämistä ja vetovoimaisuuden 
säilyttämistä koskeva suunnitelma. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Kertomusvuonna aloitettu Rentukan peruskorjaus valmistui 15.1.2018, 
asiakkaille Rentukka avattiin 21.1.2018. Peruskorjauksessa vanhan 
Rentukan tilat ja konsepti laitettiin kokonaan uusiksi. Uudessa 
Rentukassa on ravintola, josta saa opiskelijahintaisia lounaita, kuntosali 
sekä reilusti opiskeluun käytettävissä olevaa tilaa. Uusi Rentukka on 
otettu vastaan todella hyvin ja yli odotusten.

Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus T-talon rakennushanke 578 600
 
Muut saadut avustukset  59 874
Jyväskylän kaupunki Kulttuuritoiminta, Jyrock 1 000
Musiikin edistämissäätiö Kulttuuritoiminta, Jyrock  1500
Jyväskylän yliopisto Asfaltti (Kampus Kustannus) 500€
Jyväskylän yliopisto Economix (Kampus Kustannus) 500€

SAADUT AVUSTUKSET

Henkilöstö
Ylioppilaskunnan palveluksessa oli keskimäärin 28 vakituista työntekijää 
(v. 2016 28). Kaiken kaikkiaan palkkoja maksettiin kertomusvuonna 193 
henkilölle (156) yhteensä 855 533,08 (841 753,03) euroa. Konsernissa 
henkilölukumäärä oli 53 (47) ja palkkasumma 1432413,66 (1 402 
868,27) euroa.
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