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Hallituksen puheenjohtajalta
Ylioppilaskunnan toiminnassa vuosi 2021 tarjosi vastauksia pitkään jatkuneisiin kysymyksiin, muttei kyse ollut mitenkään tavanomaisesta vuodesta. Vuonna 2020 alkanut
Covid-19 pandemia jatkui läpi vuoden 2021 luoden haasteita opiskelijoiden elämään.
Covid-19 rajoitti kansainvälisten opiskelijoiden saapumista sekä suomalaisten opiskelijoiden vaihto-opintojen suorittamista. Aluehallintovirasto, ELY-keskukset, maan hallitus
sekä Jyväskylän koronajohtoryhmä (tuttavallisemmin koronanyrkki) sääteli toimintoja
niin paikallisesti kuin kansallisesti, luoden haasteita esimerkiksi lähiopintojen suorittamiselle, yhteisöjen ja järjestöjen kokoontumisille sekä vapaa-ajan toiminnoille. Tilanne
vaihteli vuoden mittaan vuoristoratamaisesti, kun tartunnan eri variantit kurittivat myös
opiskelijayhteisöä. Vuoden päättyessä koronarajoitteet tiukentuivat ja esimerkiksi korkeakoulut päättivät aloittaa seuraavan lukukauden etäopetussuosituksilla. Opetus- ja
kulttuuriministeriön selvitys automaatiojäsenyydestä päätyi siihen, ettei autonomian
purkamiselle nähty perusteita.
Etätyöt ja -opinnot jatkuivat, vaikka loppuvuodesta opiskelijoiden asemaa helpotettiin
esimerkiksi yliopistojen itseopiskelutilojen käytön mahdollistamisella. Ylioppilaskunnan
toiminta oli poikkeuksellisen reaktiivista ja keskittyi pikemminkin opiskelijoiden aseman
sekä imagon turvaamiseen ja suojaamiseen. Normaali tapahtuma-, kulttuuri- ja jäsentoiminta keskittyikin linjausten selkeyttämiseen, turvallisen toiminnan ohjaamiseen
ja etäajan jaksamista tukevien toimintamallien selvittämiseen. Yksittäisessä suuremmassa opiskelijoiden keskuudessa tapahtuneessa tartuntaryppäässä ylioppilaskunta
keskittyi tilanteesta viestimiseen, toiminnan koordinointiin sekä jatkuvaan yhteistyöhön
yhdessä yliopiston ja kaupungin kanssa.
Ylioppilaskunnan keskusteluyhteys säilyi tiiviinä yliopiston johdon sekä kaupungin kanssa, joka mahdollisti reaaliaikaisen tiedonsaannin kaikkien toimijoiden välillä. Merkittävin
parannus etäopintoja vaikeuttavan yhteisöllisyyden luomiseen oli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 230 000 euron korona-avustus, jossa avustusta haettiin yhdessä yliopiston kanssa. Korona-avustuksen myötä mahdollistettiin Leija-projekti projektityöntekijöineen, jotka mahdollistivat matalan kynnyksen ensikohtaamiset etenkin
uusien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. JYY teetti myös kyselyitä jäsenilleen,
joissa selvitettiin opiskelijoiden kokemia haasteita ja huolenaiheita opintoihin sekä arkeen liittyen.
Vuoden loppupuolella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta
opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi haettiin yhdessä yliopiston kanssa, josta
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saatiin myönteinen avustuspäätös yhteensä 210 100 euron arvosta. Avustus mahdollistaa Leija-projektin jatkon vuoden 2022 ajaksi. Päätöksen myötä JYY ja JYU jatkavat
koronayhteistyötä myös vuonna 2022.
Vuoden 2021 strateginen teemavuosi oli JYYn vaikuttavuus ja sen fokusointi. Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta JYYn toiminta oli vaikuttavaa muun
muassa kuntavaaleissa ja aluevaaleihin valmistautuessa. Etämuotoiset palaverit tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja tapaamiset kansallisesti merkittävien päättäjien
kanssa osoittivat ylioppilaskunnan jäsenineen olevan tärkeä vaikuttaja. Ylioppilaskunta tapasikin vuoden aikana sisäministeri Maria Ohisaloa, valtiovarainministeri Annika
Saarikkoa sekä vaikuttajakoulutus Sparkissa presidentti Tarja Halosta. Aiempina vuosina rakennettu paikallinen yhteistyö Jyväskylän kaupunkiin, Edufuturaan, Keski-Suomen
liittoon, järjestöihin sekä moniin muihin keskeisiin toimijoihin jatkui ansiokkaasti.
Ennalta-arvaamaton pandemiatilanne aiheutti muutoksia ja epävarmuutta suunniteltuihin ja odotettuihin tapahtumiin. Monet merkittävät tapahtumat, kuten järjestöseminaari suunniteltiin sekä etä- että lähitoteutuksiin soveltuviksi, mutta useimmissa
tapahtumissa päädyttiin etätoteutukseen osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi.
Amazing Race JKL toteutettiin hajatoteutuksin, JYYn 86. ja 87. vuosijuhlia juhlistettiin
syksyllä ja Jyrockia ei järjestetty. Vappu toteutettiin etämuotoisena ja Ilokivi Venuen
haasteet jatkuivat etäopintojen hiljentämän kampuksen vuoksi.

Pitkittyneestä koronapandemiasta huolimatta ylioppilaskunta onnistui toiminnassaan
kunniakkaasti – JYYn toiminta opiskelijoiden tartuntatilanteen koordinoinnissa sai kehuja monilta tärkeiltä sidosryhmiltä. Opiskelijat ja ylioppilaskunnan henkilöstö sopeutui
vaihteleviin tilanteisiin kiitettävästi ja pahimmilta tartuntaryppäiltä vältyttiin. Yhteisön
tärkeys ja asema etenkin paikallisesti korostui koronapäätöksenteossa ja opiskelijoita
koskevissa päätöksissä.
Kaikilta huolenaiheilta ei kuitenkaan voitu välttyä ansiokkaasta vuodesta huolimatta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja
hyvinvointitutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden kokema väsymys, ahdistuneisuus ja uupumus on hälyttävällä tasolla. Voitaneenkin puhua mielenterveyskriisistä,
jonka ratkomisessa ylioppilaskunnilla on varmastikin merkittävä rooli.
Hallituksen puheenjohtajana voin todeta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan olevan
voimissaan ja perusteellisesti valmistautunut vastaamaan haasteisiin tulevaisuudes-

7

sakin.

Mikä JYY?
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta – tuttavallisemmin JYY – on Jyväskylän
yliopiston opiskelijoiden oma julkisoikeudellinen yhteisö, joka valvoo opiskelijoiden
etuja ja järjestää monipuolista toimintaa keskustelutilaisuuksista bileisiin ja
kirpputoreista liikuntatapahtumiin.
Muuna toimintana JYY muun muassa pyörittää Ilokiven elokuvateatteria yhdessä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa, julkaisee Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäriä ja
tarjoaa yli 2000 opiskelijalle kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omistamassaan Kortepohjan ylioppilaskylässä.
Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään perustetussa Kasvatusopillisen korkeakoulun ylioppilaskunnassa. Nimi muuttui nykyiseen muotoonsa vuonna 1966 samalla,
kun Kasvatusopillisesta korkeakoulusta tuli Jyväskylän yliopisto.

Ylioppilaskunnan jäsenet
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.
Uusimmaksi kunniajäseneksi vuonna 2019 JYYn 85. vuosijuhlien yhteydessä kutsuttiin
Jyväskylän yliopiston emeritarehtori, puheviestinnän professori Aino Sallinen.

Ylioppilaskunnan organisaatio
Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan varsinaisista jäsenistä yleisillä vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu 41-jäseninen edustajisto. Yli-
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oppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus,
johon kuuluu 7-10 ylioppilaskunnan jäsentä. Valiokunnat toteuttavat ylioppilaskunnan
strategiaa ja vahvistavat jäsenistön osallisuutta.

Edustajisto
Edustajisto vuosiksi 2022-2023 valittiin vaaleissa loka-marraskuussa 2021. Alla lista
edustajiston jäsenistä vuoden 2021 eli vaalikauden toisen vuoden alussa ennen hallituksen valintaa ja muun muassa valmistumisen tai vaihto-opiskelun johdosta myönnettyjä eroja.
Edustajiston jäsenet
P&D: Patrikainen, Milla; Jormakka, Joel; Leskinen, Juho; Buckbee, Aku; Laine, Emma; Suoranta, Arttu; Peuhkuri, Alvar; Peuranen, Nelli-Sofia; Sainio, Jesse; Kronholm, Kristiina.
JYYn vihreät opiskelijat: Hyöky, Elma; Hollmén, Karoliina; Koistinen, Juuso; Kajoluoto,
Peppi; Pelkonen, Emmi; Manninen, Nea; Varjoranta, Laura.
Alvarin unioni: Löppönen, Antti; Peltonen, Topias; Bursiewicz, Nikolas; Al-Mehsen, Amani; Murtojärvi, Aleksi; Häkkinen, Henri.
Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto: Käppi, Matleena; Marjamaa, Anju; Vainikainen, Ira; Kärkkäinen, Meri; Hämynen, Leeni.
Luonnontieteilijät: Heikkilä, Jenni; Heikinmäki, Nella; Mäkinen, Lotta; Jormakka, Riikka;
Saksman, Miikael.
Opiskelevat Kokoomuslaiset: Neuvonen, Juho; Laaksonen, Petri; Laitinen, Juuso; Mengüs; Mikael.
Jyväskylän keskustaopiskelijat: Saukonoja, Joel; Huttu, Aino-Maria
JYYn demariopiskelijat: Vironen, Katja.

Edustajiston toiminta
Toimintavuonna 2021 edustajisto kokoontui kymmenen kertaa ja päätti muun muassa
seuraavista asioista:
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1/2021
•

päätti, että jatkossa mikäli asunnon vaihdon syynä on asukkaan terveydellinen syy,
talon peruskorjaus, asunnon remontti tai muu vuokranantajasta johtuva syy, ei palvelumaksua peritä Kortepohjan ylioppilaskylässä.

•

Päätti, että Kortepohjan A-D -talojen peruskorjausten yhteydessä kerätyt palvelumaksut palautetaan niitä takaisin hakeville vuoden 2021 aikana.

•

päätti purkaa yhtiöt Wisehead Oy ja JT Leppiniemi Oy.

•

valitsi ylioppilaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen

•

nimitti Jylkkärin johtokunnan ja yleisen valintatoimikunnan

•

päätti JYYn jäsenmaksuista lukuvuodelle 2021-2022

•

hyväksyi JYYn talousarvion vuodelle 2021

•

hyväksyi liiketoiminnan uuden kattobrändin nimeämisen

2/2021
•

Tutustui JYYn liiketoimintastrategiaan

3/2021
•

Hyväksyi päivitetyn liiketoimintastrategian

•

Päätti hallinnon opiskelijaedustajien täydennysvalinnoista

4/2021
•

Palautti valmisteluun hallituksen esityksen Soihdun palvelumaksuista

•

Nimesi rekrytointiryhmän valmistelemaan Jylkkärin päätoimittajan rekrytointia

•

Nimesi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Miikael Saksmanin

•

Nimesi keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
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- Peppi Kajoluoto, vara Emmi Pelkonen

		

- Juuso Laitinen, vara Juho Neuvonen

		

- Topias Peltonen, vara Amani Al-mehsen

		

- Topi Kytölehto, vara Konsta Partanen

		

- Santeri Helakallio, vara Meri Kärkkäinen

•

Nimesi erityisen valintatoimikunnan puheenjohtajaksi ylioppilaskunnan puheenjohtajan

5/2021
•

Vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille

•

Päätti käynnistää E-talon peruskorjausurakan, valitsi sille urakoitsijat ja teki urakasta
investointipäätöksen

•

Päätti edustajistovaalien järjestämisestä sähköisenä vaalina

6/2021
•

Päätti valita Oona Komosen Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkärin päätoimittajaksi

•

Päätti Soihdun palvelumaksuista

•

Vahvisti vuoden 2020 toimintakertomuksen

•

Valitsi Sonja Jokisen ja Juuso Jokisen opiskelijajäseniksi JYYn liiketoimintajohtokuntaan

•

Valitsi Jukka Akselinin ja Mari Suorannan asiantuntijajäseniksi JYYn liiketoimintajohtokuntaan

7/2021
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•

Nimesi erityisen valintatoimikunnan puheenjohtajaksi ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan ja varapuheenjohtajaksi Emmi Pelkosen

•

Valitsi hallinnon opiskelijaedustajia

•

Päätti olla nimeämättä ehdokasta Suomen yliopilaskuntien liiton puheenjohtajavaaliin

•

Päätti myöntää ansio- ja harrastusmerkkejä

•

Valitsi liittokokousedustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokouksiin

8/2021
•

Päätti JYYn hallituksen henkilövalinnan periaatteista vuodelle 2022

•

Päätti, että JYY ei neuvottele Suomen ylioppilaskuntien liiton eikä Opiskelijoiden liikuntaliiton henkilövalinnoissa vuonna 2021

•

Täydensi liittokokousedustusta Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen

9/2020
•

Valitsi yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi kaudelle 2022-2023 Ira Vainikaisen

•

Hylkäsi oikaisuvaatimuksen ohjesääntöön hallinnon opiskelijaedustajan valinnasta

•

Päätti Kortepohjan ylioppilaskylän kiinteistöjen jälkipanttauksista sekä tontin myymisestä JYYn tytäryhtiölle

•

Päätti jäsenmaksusta lukuvuodelle 2022-2023

•

Päätti hyväksyä JYYn talousarvion vuodelle 2022

Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto
Ylioppilaskunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Murtojärvi (Alvarin Unioni) ja varapuheenjohtajana Elma Hyöky (JYYn vihreät).
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Hallitus
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallitus piti virallisia kokouksia vuoden aikana 25 kertaa. Hallituksessa toimi vuonna
2021 10 jäsentä.
Hallituksen jäsenet ja vastuualueet
Petri Laaksonen (Opiskelevat kokoomuslaiset): Puheenjohtaja
Aku Buckbee (P&D): Varapuheenjohtaja, konserni ja talous
Aija Hokkanen (P&D): Kansainväliset asiat, kv-tutorointi
Oskari Hakala (JYYn vihreät): Kestävä kehitys: ympäristö ja kehitysyhteistyö
Elina Kärkkäinen (JYYn vihreät): Sosiaalipolitiikka, hyvinvointi ja liikunta
Lotta Tuominen (Alvarin unioni): Viestintä ja yritysyhteistyö
Arttu Laaksonen (Jyväskylän keskustaopiskelijat): Vaikuttaminen ja kuntapolitiikka
Akseli Ekola (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto): Kulttuuri ja Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäri
Nelli Rauhala (Luonnontieteilijät): Korkeakoulupolitiikka ja tutorointi
Matti Heikkilä (Alvarin unioni): Järjestöt

Valiokuntien kokoonpano
JYYn hallinto-ohjesäännön mukaan valiokuntien tehtävänä on toteuttaa ylioppilaskunnan strategiaa ja vahvistaa jäsenistön osallisuutta. Vuonna 2021 JYYssä toimi
seuraavat valiokunnat: ympäristö-, hyvinvointi-, kulttuuri-, kehitysyhteistyö-, kansainvälisen toiminnan sekä koulutuspoliittinen valiokunta. Kaikki halukkaat ylioppilaskunnan jäsenet voivat osallistua näiden valiokuntien toimintaan.

Ylioppilaskunnan henkilökunta
Varsinaisen toiminnan henkilökunta
Toiminnanjohtaja Minna Oinas
Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Eetu Heiska 04/2021 alkaen opintovapaalla
01-03/2021
Jäsenpalvelu- ja järjestösihteerin sijainen Ismo Puhakka 01-03/2021
Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Juulia Saukkonen (8/2021 alkaen opintovapaalla)
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Sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen Anna Jäntti (26.7.2021 alkaen)
Kansainvälisten asioiden asiantuntijan sijainen Ville Härsilä
Tapahtumatuottaja Laura Partamies
Viestintäasiantuntija Teemu Rahikka
Ylioppilaslehti Jylkkäri
Päätoimittaja Tuukka Tervonen (kevät), Oona Komonen (syksy)
Toimitusharjoittelija Saara Sund (kevät)
Toimitusharjoittelija Santeri Harju (syksy)
Siviilipalvelushenkilö Veera Mangström
Liiketoiminnan henkilökunta
Toimitusjohtaja Timo Lahtinen
Viestintäpäällikkö Mari Lähteenmäki
Talouspalvelut
Talousjohtaja Jaakko Pelkonen
Palkanlaskija Kirsi Jussila
Taloushallinnon asiantuntija Tanja Häkkinen
Taloushallinnon asiantuntija Hanna Hirvonen
Taloushallinnon assistentti Kati Lehtolahti
Projektityöntekijä Joonas Haggren
Asuminen
Palvelupäällikkö Jenni Kirkkomäki
Asukassihteeri Sari Korhonen
Palvelusihteeri Anna-Leena Kauppila (16.12.2019-15.1.2021)
Palvelusihteeri Anni Pajari (Perhevapaalla 28.2.2021 asti)
Palvelusihteeri Katri Leppänen (15.9.2021-31.1.2022)
Yhteisömanageri Jenna Pigg
Ravintola Ilokivi
Kati Lemiläinen, ravintolapäällikkö
Arja Yläjärvi, keittiömestari
Eeva Klemm, kokki
Laura Lepistö, kokki
Kari Minkkinen, tarjoilija
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Tuija Vesterinen, tarjoilija
Monika Tolvanen, tarjoilija
Elisa Aarnio, tarjoilija
Siiri Rajala, tarjoilija
Annika Kurittu, salin vuoropäällikkö
Jari Forsman, tiskari
Ilokivi Venue
Bianka Deininger, tarjoilija
Eeva Halkosaari, tarjoilija
Sonja Karppinen, tarjoilija
Johanna Koskinen, tarjoilija
Salla Lampi, tarjoilija
Heli Marjanen, tarjoilija
Antti Martikainen, tarjoilija
Juho Oikari, tarjoilija
Senja Pylvänen, tarjoilija
Topi Watia, tarjoilija
Teemu Laukkanen, teknikko
Samuli Ylönen, teknikko
Matti Korhonen, teknikko

Soihtu-palvelut
Ylempi toimihenkilöstö
Kimmo Moilanen, kiinteistöjohtaja
Sanna Kuisma, kiinteistömanageri
Jari Pihlajasaari, tekninen asiantuntija

Siivoojat
Reetta Siira
Maaret Toivainen
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Jonna Klinga
Maija-Liisa Myöhänen
Ulla Kotilainen
Päivi Savolainen
Viikonloppu- ja extratyöntekijät
Krista Uusivirta
Teemu Pynnönen
Julia Rönn
Kiinteistöhuoltajat
Markku Puhakka
Mikko Salokas
Remontoijat
Hannu Harjusola
Jukka Pölkki

Korkeakoulupoliittinen toiminta
Korkeakoulupoliittisen sektorin toimijoita ovat hallitusvastaava, sektoriasiantuntija sekä
valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksessa korkeakoulupoliittisista asioista vuonna 2021 vastasi Nelli Rauhala ja korkeakoulupoliittisena asiantuntijana toimi
Joachim Kratochvil. Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi Emilia Haapanen ja sihteerinä Petro Pitkänen.

Toiminta
Korkeakoulupoliittisen toiminnan puitteissa JYY valvoo jäsentensä etuja ja oikeuksia
koulutukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi korkeakoulupoliittisen sektorin vastuulla on järjestää yliopiston opiskelijatutoreiden koulutus. Sektorilla toimivan koulutuspoliittisen
valiokunnan kautta opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista koulutuspoliittisista aiheista ja osallistua opiskelijoiden edunvalvontaan.
Tänä vuonna koulutuspoliittinen sektori vaikutti itse tai tuki muiden vaikuttamistyötä
muun muassa seuraavissa asioissa:
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•

Koulutimme ainejärjestöjen uusia koulutuspoliittisia vastaavia JYYn vuosittaisessa
järjestöseminaarissa. Koulutuksissa käytiin läpi yliopiston hallinnollisia rakenteita,
tutkintosääntöä sekä saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.

•

Kevään aikana järjestimme ainejärjestötoimijoille ja hallinnon opiskelijaedustajille
viisiosaisen edunvalvonnallisiin teemoihin paneutuvan koulutussarjan, jota työstettiin yhdessä koko JYYn edunvalvontasektorin kanssa. Koulutussarjaan sisältyi teemoja, jotka koskivat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaa.

•

Lausuimme OKM:n koulutuspoliittiseen selontekoon nostaen esiin korkeakoulujen
vastuun opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä, aloituspaikkojen kasvattamisen
tärkeydestä sekä resurssien alueellisen jakautumisen merkityksellisyydestä.

•

Keväällä selvitimme opetusalojen opiskelijoiden opetusharjoitteluiden toteutumista korona-aikana. Koronan vuoksi opetusharjoitteluita kouluissa oli jouduttu siirtämään ja perumaan, mikä herätti huolta opiskelijoiden keskuudessa. Kävimme aiheesta keskustelua opettaja-ainejärjestöjen sekä kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekunnan kanssa.

•

Osallistuimme JyuStart -työryhmän kanssa vuonna 2020 lanseeratun uusien opiskelijoiden Preorientaatiokurssin kehittämiseen. Toimme ylioppilaskunnan paremmin
osaksi kurssia ja edistimme erityisesti kurssialustan käyttäjäystävällisyyttä.

•

JYY suunnitteli ja järjesti vertaistutorkoulutuksen etänä keväällä 2021. Kevään suurin koulutus järjestettiin yhden viikonlopun intensiivikoulutuksena. Lisäksi koulutusta
täydennettiin kesän ja syksyn koulutuskokonaisuuksilla. Tutorkoulutukseen otettiin
mukaan lisäksi JSBE:n tutkinto-ohjelmakohtaiset mentoritutorit sekä Normaalikoulun harjoittelututoreiden uusiksi koulutettaviksi henkilöiksi.

•

Tutorkoulutuksia kehitettiin palkkaamalla kolmen tutorin ryhmä, jolta tilattiin koulutuskokonaisuus, joka käsitteli maisterivaiheen opiskelijoiden tutorointia, digitutorointia ja ainejärjestöjen ja tutoreiden välistä yhteistyötä. Maisterivaiheen opiskelijoiden
tutoroinnin koulutuskokonaisuutta testattiin ensi kertaa syksyllä 2021 menestyksekkäästi.

•

Vuonna 2021 yliopisto toteutti laajan yliopistopalveluiden arviointikokonaisuuden.
JYYstä arvioinnin työryhmään osallistuivat Nelli Rauhala ja Aku Buckbee, minkä lisäksi JYYn edustajia osallistui opiskelijoille toteutettuihin haastatteluihin opiskelija-
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palveluihin liittyen. Loppuvuodesta kuulimme arvioinnin tuloksia ja kävimme niistä
keskustelua yhdessä JYYn edunvalvontasektorin kanssa.
•

Koulutuspoliittinen sektori koosti yhteen “Opiskelijan velvollisuudet” -dokumentin,
joka koostuu lainsäädännön ja Jyväskylän yliopiston sääntöjen tulkinnasta. Dokumentti on käynyt ylioppilaskunnan hallituksella, koulutusneuvostolla ja JYYn kopo-valiokunnalla kommenteilla.

•

Ylioppilaskunnan edustajisto päätti hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta kaudelle 2022-2023. Osa paikoista avataan täydennyshakuun tammikuussa. Yleisen
ja erityisen valintatoimikunnan toiminta on vakiintunut ja erityisen valintatoimikunnan jäsenmäärän kasvattaminen on vahvistanut esitysten legitimiteettiä suhteessa
edustajistoon. Opiskelijajäsenten valinnan valmisteluprosessi on täten vahvistunut.

•

Yliopiston koulutuspalvelut ovat vuoden 2021 aikana pyrkineet löytämään uusia tapoja organisoida omaa toimintaansa erityisesti suhteessa koulutussuunnittelijoiden
työnkuvan vähentämiseksi. JYY on esittänyt huolensa uudistuksen nopeaa aikataulua ja uudelleenorganisoinnin vaikutuksista opiskelijoiden arkeen. JYY on nostanut
huolensa esiin rehtoritapaamisessa, erillisessä opiskelijoille järjestetyssä palautetilaisuudessa sekä yliopiston koulutusneuvostossa.

•

Koko vuoden ajan osallistuimme EduFutura-ristiinopiskelun kehittämiseen. EduFuturan vuoteen 2021 kuului erityisesti omien toimintamallien ja rakenteiden kehittämistä, mutta loppuvuodesta esiin nousi myös kiinnostus tutoroinnin kehittämisestä
EF-opiskelijoille. JYYtä osallistetaan tutoroinnin kehittämisessä myös jatkossa, kunhan tavoitteet sen suhteen tarkentuvat.

•

JYUStart -työryhmä on auttanut JYYn kopo- ja tutorsektoria hahmottamaan ja kehittämään opiskelijoiden ensimmäisen vuoden kokemusta. Työryhmässä keskusteltiin paljon erityisesti vuoden 2020 orientaatiokyselyn tuloksista, joiden valossa uusien opiskelijoiden orientaatiota kehitettiin.

•

JYUn jatkuvan oppimisen ohjausryhmän sisällä JYY on nostanut esiin alumniopinto-oikeuden siirrettävyyden mahdollisuuden. Tällöin opiskelija voisi käyttää alumniopinto-oikeutensa viiden vuoden sisällä valmistumisen sisällä. Vaikuttaminen on
vielä kesken. Ohjausryhmän sisällä JYY on vaikuttanut jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuksien sisältöihin ja opetustapoihin.

18

•

Vaikutimme Kesäyliopiston opetustarjonnan kehittymiseen auttamalla kesäyliopistoa keräämään tutkinto-opiskelijoiden mielipiteitä kiinnostavista opiskeltavista
aloista. Lisäksi osallistumme Kesäyliopiston brändin uudistamistyöhön loppuvuodesta 2021. Brändin uudistamistyö jatkuu vuoden 2022 aikana.

•

Normaalikoulussa on vuoden 2021 aikana syntynyt ristiriitaisia tilanteita liittyen opiskelijoiden mahdollisuuksista osallistua arviointi- ja ohjauskeskusteluihin etänä. JYYn
kopo-sektori pyrki vaikuttamaan Normaalikoulun opettajiin ja rehtoriin, jotta etäosallistuminen olisi mahdollista. Vaikuttaminen ei onnistunut ja opiskelijoita vaadittiin osallistumaan keskusteluihin ollen fyysisesti läsnä Jyväskylässä.

•

JYY vaikutti Jyväskylän yliopiston eettisen koodiston luomiseen. Kaikki JYYn esiinnostamat kehitysajatukset tulivat hyväksytyksi lopulliseen versioon.

•

Jatkoimme vaikuttamista yliopiston opiskelijapalautejärjestelmän kehittämiseksi.
Nostimme esiin opiskelijoille annetun vastapalautteen tärkeyttä ja tulevassa järjestelmässä tämä tuleekin olemaan yksi parannuksista. Lisäksi olemme vaikuttaneet
siihen, että tutkinto-ohjelmavastaavat pystyisivät saamaan tiedon opetuksen laadukkuudesta ja kehittämään sitä systemaattisesti opetuksen kehittämisryhmissä.

•

Osallistuimme Myötätuntoa korkeakouluihin –projektin viestintäkampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

•

Vaikutimme yliopiston henkilöstöjärjestöihin, jotta yliopistokollegio pystyisi saamaan
aloiteoikeuden yliopiston hallituksen toimintaan. Vaikuttamistyö on kesken.

Hallinnon opiskelijaedustajat
Hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa on pyritty tukemaan edellämainitun viisiosaisen edunvalvonnan koulutussarjan avulla ja Spark-vaikuttamiskoulutuksen avulla. Lisäksi tukea ja neuvontaa tarjottiin sähköpostitse ja Zoomin välityksellä.
Syksyllä 2021 lisäksi käynnistettiin kaikkien hallinnonopiskelijaedustaja tehtävien hakuja valintaprosessi. Syksyn päätyttyä yleinen ja erityinen valintatoimikunta on haastatellut kaikki tehtäviin hakeneet henkilöt ja tehnyt esityksensä edustajistolle valittavista
henkilöistä. Saimme valittua kaikkiin varsinaisten jäsenten tehtäviin henkilöt, mutta loppujen varajäsenten valinta jää vuoden 2022 alkupuolelle.
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Edunvalvonta yliopistossa ja kansallisessa koulutuspolitiikassa
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, JYUstart-työryhmässä, EduFuturan opetussuunnitelmaryhmässä,
yliopistopedagogisten koulutusten kehittämisen työryhmässä, jatkuvan oppimisen ohjausryhmässä, koulutuksen kehittämismallia rakentavassa työryhmässä sekä yliopiston laadunohjausryhmässä.
Koposelonteko & kansallinen vaikuttamistyö
Vuonna 2021 koulutusneuvosto kokousti säännöllisesti ja yliopiston asioita tuotiin käsiteltäväksi laajasti. Keväällä neuvostossa käsiteltiin syksyn opetusjärjestelyitä, joiden
osalta pyrimme tuomaan mukaan keskusteluun opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmaa. Koulutusneuvosto seurasi myös tiiviisti valintakokeiden järjestämistä ja toteutumista poikkeustilanteessa. Osallistuimme osana koulutusneuvostoa tiedekuntien omien
opetuksen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja ajoimme aktiivisesti etenkin oman
osaamisen tunnistamiseen ja työelämälähtöisyyteen liittyvää, opintoihin tiiviisti kytkeytyvää ohjausta.
Syksyllä 2021 yliopisto toteutti laajan yliopistopalveluiden arviointikokonaisuuden. JYYn
kannalta merkittävimpiä olivat opiskelijoille teetettyjen haastatteluiden sekä kyselyn
tulokset, jotka tarjoavat materiaalia koulutus- ja sosiaalipoliittiseen vaikuttamistyöhön
tulevaisuudessa. Opiskelijoiden näkökulmasta kehittämiskohteiksi nousivat esimerkiksi
opiskelijaviestinnän kehittäminen sekä yliopiston verkkosivujen ja Sisun saavutettavuuteen liittyvien ongelmien korjaaminen.
Syksyn aikana yliopisto toteutti myös koulutuspalveluiden rakenteellisen uudistuksen.
Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää työnjakoa ja tasata työmäärää koulutuspalve-
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luiden henkilöstön kesken. Uudistus toteutettiin ripeällä aikataululla ja yleistä keskustelua aiheesta käytiin työryhmissä vähän, mikä aiheutti kysymyksiä niin yliopiston kuin
ylioppilaskunnan keskuudessa. Nostimme huolemme esiin myös marraskuun rehtoritapaamisessa, jossa yliopiston johdon kanssa käyty keskustelu selkeytti uudistuksen
kokonaiskuvaa. Keskustelua vastaavien laajojen muutosten läpinäkyvyydestä opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan suuntaan on kuitenkin edelleen jatkettava.
JYUStart-työryhmä kokoontui hyvin aktiivisesti keväällä 2021, mikä tarjosi JYYn edustajille erinomaisia tilaisuuksia vaikuttaa uusien opiskelijoiden syksyn orientaatioon.
Työryhmässä keskustelimme syksyllä 2020 uusille opiskelijoille toteutetun orientaatiokyselyn tuloksista, joita hyödynsimme myös JYYn tutorkoulutuksen kehittämisessä. Kevään aikana edistimme myös Preorientaatio-verkkokurssin käyttäjäystävällisyyttä sekä
saimme ylioppilaskunnan tiiviimmäksi osaksi kurssin sisältöjä.
EduFuturan vuoteen 2021 kuului erityisesti omien toimintamallien arviointia ja kehittämistä sekä palautekyselyn rakentamista. JYYn kannalta vaikuttamisen paikkoja oli vuoden aikana melko niukasti, mutta syksyllä pääsimme mukaan suunnittelemaan EduFutura-opiskelijoille suunnattua tutorointia. Esittelimme työryhmälle JYYn kesällä 2021
työstämää tutoroinnin kehittämisprojektia ja tarjouduimme olemaan mukana EF-tutoroinnin kehittämisessä myös jatkossa.

Spark-vaikuttajakoulutus
JYY järjesti toiseen kertaan vaikuttajakoulutus Sparkin. Tämän vuoden kouluttajat ja
puhujat olivat Tarja Halonen, Asmo Maanselkä, Yuri Birjulin, Nelli Sinisaari, Niina Nurkkala, Maiju Tuomainen ja Joachim Kratochvil. Sparkin tavoitteeksi asetettiin, että osallistujat ovat tietoisempia vaikuttamisestaan. Spark tarjosi osallistujilleen tietoa, joka
tukee heitä vaikuttamisessaan esimerkiksi tarjoamalla esimerkkejä vaikuttamisstrategioista ja –tekniikoista, jakamalla vaikuttamiskokemuksia ja -vinkkejä. Tavoitteenamme oli, että osallistujat pystyvät myös tunnistamaan vaikuttamisyrityksiä, jotka
kohdistuvat osallistujaan itseen.
Sparkin järjestäjäryhmään kuuluivat: Aleksi Ekola, Oskari Hakala, Matti Heikkilä, Aija
Hokkanen, Joachim Kratochvil, Arttu Laaksonen, Aleksi Murtojärvi, Lotta Tuominen ja
Miikael Saksman.
Spark toteutettiin kokonaisuudessaan hybriditoteutuksena. Koulutusohjelma koostui
puheenvuoroista ja työpajoista. Koulutukset olivat äärimmäisen laadukkaita ja todella kiinnostavia ja olemme äärimmäisen onnellisia saatuamme teidät puhujiksemme!
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Päivien aikana yleisöä oli kokonaisuudessaan arviolta 250-270 henkilöä, josta streamia seurasi maanantaina 125 ja tiistaina 66 yksittäistä henkilöä.

Valiokuntatoiminta
OKoulutuspoliittinen valiokunta pyrki vuonna 2021 erityisesti koulutuspoliittisten opiskelijaedustajien kouluttamiseen sekä toimijoiden keskinäisen tiedonvaihdon kehittämiseen.
Tätä kopo-toimijoiden yhteistä ongelmanratkaisua toteutettiin erityisesti valiokunnan
yhteisessä Facebook-ryhmässä, jossa eri yksiköitten sisällä esiintyviä edunvalvonnallisiin haasteita ratkottiin yhdessä muiden kanssa. Näin saatiin luotua yhteisempää
kopoverkostoa, jossa yksittäisen ainejärjestön edustajan harteille ei jää haastaviakin
edunvalvonnan kysymyksiä.
Keväällä valiokunta osallistui yhdessä JYY:n kanssa viisiosaisen koulutuspoliittisen koulutuskokonaisuuden järjestämiseen, jossa koottiin yhteen sekä ns. kopon pestissä toimivia opiskelijoita sekä yleisesti opiskelijoiden edunvalvonnasta kiinnostuneita. Valiokunnan puheenjohtajisto osallistui tiiviisti mukaan koulutussarjan suunnitteluun sekä
yksittäisten koulutusten järjestämiseen.
Valiokunnan kokousten yhtenä läpileikkaavana teemana läpi vuoden oli tiedottaa ja
keskustella toistuvasti yliopiston sisäisen tiedottamisen läpinäkyvyydestä ja sen kehittämisestä. Tämän lisäksi opiskelijaedustajia kutsuttiin erilaisiin yliopiston kehittämis- ja
kuulemistapahtumiin. Tällainen oli esimerkiksi Koupa- palveluiden uudistamista edellyttävä suunnittelu. Valiokunnan kokouksiin pyrittiin myös kutsumaan opiskelijoiden
edunvalvonnalle relevantteja vieraita keskustelemaan ajankohtaisista haasteista.
Paljon keskustelua ja edunvalvonnallisia tarpeita herättivät luonnollisesti myös COVID-19 pandemian aiheuttamat rajoitteet korkeakoulutukselle. Erityisesti myös poikkeusajan jälkeinen transitio hybridimuotoiseen opetuksen palautumiseen on herättänyt
tarvetta edunvalvonnalliselle tarkastelulle ja koulutuspoliittisten toimijoiden yhteistyölle.

Opiskelijatutoreiden koulutus
Vuonna 2021 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) järjesti Jyväskylän yliopiston
opiskelijatutoreiden koulutuksen. Tutoreiden kouluttamisesta vastasivat tänä vuonna
JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil, JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntijat Juulia Saukkonen ja Anna Jäntti, JYYn hallituksen kopo-vastaava Nelli Rau-
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hala sekä JYYn hallituksen sopo-vastaava Elina Kärkkäinen. Seniortutoreina toimivat
Milla Pitkänen, Sini Putkonen, Maria Kuusela ja Kirsi Kuusisto. Lisäksi tutorkehittämisryhmän jäsenet työstivät kesällä uusia koulutusmateriaaleja liittyen maisteritutoreiden tukeen ja digitutorointiin. Tutorkehittämisryhmään kuuluivat Heli Peltomaa, Kirsi Kuusisto
ja Selma Seppo (projektin vetäjä).
Tutoreiden kevään koulutukset
Arvioimme keväällä 2021 Covid-19 -pandemian aiheuttamat riskit liian suuriksi järjestää koulutus leirimuotoisena ja järjestimme kevään koulutuksen kahtena viikonloppukoulutuksena etänä Zoomissa. Ensimmäiseen koulutusviikonloppuun osallistuivat EduPsyn, Mat-Lun ja JSBE:n tutorkoulutettavat ja toiseen koulutusviikonloppuun osallistuivat
puolestaan HYTK:n, IT:n ja Liikunnan tutorkoulutettavat. Vuonna 2020 koulutukset järjestettiin viikottain toukokuussa, joten tämän vuoden koulutus oli selkeästi intensiivisempi. Koulutusviikonloppumuotoon palaamisen edut ovat siinä, että tutorit pystyvät
hieman paremmin sitoutumaan yhteen koulutusviikonloppuun, kuin säännöllisesti viikolla järjestettyyn koulutuskokonaisuuteen. Lisäksi kahden identtisen virtuaalikoulutusviikonlopun toteuttamisen hyvänä puolena pidimme osallistujamäärän maksimoinnin
mahdollisuutta, pienemmät koulutukset olivat sujuvampia järjestää ja pienensimme
ryhmäkokoja, jolloin todennäköisemmin useampi koulutettava on ryhmäkeskusteluissa
pystynyt ottamaan puheenvuoroja. Koulutusviikonlopun heikkoudet liittyvät tietoähkyyn
ja erityisesti tietokoneella koulutukseen osallistuminen voi välillä tuntua pitkältä, vaikka
koulutuksissa pidettiin huolta monipuolisista tauoista ja viihtyvyyden tunteen ylläpitämisestä. Jokainen koulutus tallennettiin, jotta tutorkoulutettavat, jotka olivat osittain tai
kokonaan estyneet koulutuksesta, pystyivät osallistumaan. Olimme tyytyväisiä koulutukseen osallistuneiden määrästä, joka oli 135-140 henkilön välillä. Kaikkiaan onnistuimme tavoittamaan koulutusviikonlopun aikana ennätysmäärän tutorkoulutettavia.
Etätoteutustapa johti jo viime vuonna merkittäviin muutoksiin koulutuksen pedagogiikassa. Tänä vuonna muokkasimme koulutussisältöjä virtaviivaisemmaksi, koska tiesimme intensiivipäivien olevan raskaita. Virtaviivaistaminen on ollut ennen kaikkea sitä,
että onnistuimme paremmin koulutuksen ajankäytössä. Edellisenä vuonna oli osissa
koulutussisällöissä pientä jaarittelua ja tämän lisäksi pientä säätöä tekniikan osalta.
Näitä ei tänä vuonna ollut. Lisäksi vähensimme pienesti koulutussisältöjä ja erityisesti
siirtymistä suorasta luennoinnista enemmän toiminnallisempaan koulutuspedagogiikkaan, jossa koulutettavat ovat Mentimeterin kautta esimerkiksi tuottaneet itse sisältöä
siihen, mitä kokevat yhteisöllisyyden olevan ja miten sitä luodaan ja ylläpidetään. Kuitenkin osa koulutussisällöistä pohjautui vuoden 2020 tutkimustietoihin, joissa on annettu kuvaa siitä, mikä on yleiskuva niistä tarpeista, jotka korona-ajan opiskelijat ovat
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nimenneet. Etäkoulutukset olivat yhdistelmä opetusta eri aiheista, kotitehtäviä ja ryhmätöiden tekemistä Zoomin ryhmähuoneissa. Erityinen haaste oli miten luoda yhteisöllisyyttä toisilleen ventovieraiden tutoreiden kesken, vaikka tutorkoulutus rakennetaan
etäkoulutuksena. Tätä pyrimme vahvistamaan yleisellä keveän tunnelman puheella. Ja
suoraan sanoen, se mihin olemme satsanneet on se, että koko koulutuksemme tulee
suoraan sydämestä ja sellaisella ilolla, että siihen on mahdollisimman mukava osallistua. Tämä on tuntunut oikealta myös kouluttajista, sillä asiasisältöjen ollessa hallussa
olemme pystyneet entistä varmemmin vahvistamaan koulutusten tunnepuolta.
Koulutussisältöjen teemoja muutettiin osittain edellisestä vuodesta, arviolta 30 % koulutuksista muuttui tänä vuonna edellisen vuoden tutorkoulutustoteutuksesta. Ryhmäytymistä ja ryhmäyttämisen dynamiikkaa käsittelimme osin viime vuonna Jutta Laino-Tabellilta ostettujen koulutusvideokokonaisuuksien kautta. Tätä sisältöä kuitenkin
täydensi Juulia Saukkosen analyysi korona-ajan uusien opiskelijoiden huolista ja siitä, miten tutorit voivat hyödyntää uudesta tutkimustiedosta saatua oppia uudenlaisen
yhteisöllisyyden luontiin. Lisäksi tutorit saivat kotitehtäväksi reflektoida omaa ryhmävetämisosaamistaan ja sitä minkälaisia valmiuksia mahdolliset kokemukset antavat
myös tutorointiin. Vuonna 2021 palautimme seniortutorit kouluttajiksi ja saimme myös
heiltä ensikäden opastusta tutorkoulutettaville, miten korona-aikana voi tutoroida ja
kuinka pitää huolta omasta jaksamisesta tutoroinnin ollessa kaikista intensiivisimmillään syksyn alussa. Koulutussisältömme ovat muuttuneet erityisesti kolmen viimeisen
vuoden ajan siihen, miten tutorit pystyvät saamaan aikaan ryhmään kuuluvuuden tunnetta ja miten ottaa vastaan tilanteita, jossa ryhmädynamiikka voi äkisti muuttua, jos ja
kun tutorryhmän sisään alkaa rakentumaan erilaisia klikkejä. Tavoitteenamme on lisätä
tutoreiden ymmärrystä tilanteista ja antaa valmiuksia näiden tilanteiden läpikäymiseen ja ryhmien uudelleen muotoutumiseen dynamiikan muuttumisen jälkeen.
Osa koulutusviikonlopun koulutussisällöistä piti sisällään myös kotitehtäviä. Näiden tavoite oli sitoa tutorkoulutettavat myös omalla ajalla pohtimaan tutorointia, näin ollen
laajentaen tutorkoulutusta ajallisesti. Tätä pyrimme kehittämään myös jatkossa. Tutoreiden Moodle-kurssi oli viime vuoden tapaan materiaalipankki kaikille koulutettaville ja
kotitehtävien palautuslaatikko. Tänä vuonna loimme kouluttajien ja tutoreiden väliseen
spontaaniin viestintään molemmille koulutuskerroille omat Whatsapp-ketjut. Edellisenä
vuonna kouluttajat perustivat Discord-kanavan kaikille tutoreille ja sen suosio oli hyvin
vähäinen. Tänä vuonna tutorit itse kokivat Discord-kanavan tarpeelliseksi ja perustivat
sen itse ja jäivät koulutusten jälkeen pelaamaan ja rupattelemaan keskenään. Virallinen viestintä tapahtui sähköpostilistojen kautta.
Tutoreiden kesän ja alkusyksyn koulutukset
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Tutoreita pyritään kouluttamaan kesän aikana kahdella tehtävällä. Tutoreiden yksilöittäin täyttämän kesätehtävän tarkoitus on pitää mielessä tutorointiin liittyviä asioita kesän aikana, mutta ennen kaikkea se, että tutor ottaisi yhteyttä riittävän hyvissä ajoin
oman tutkinto-ohjelman tutoryhteyshenkilöön. Tutor palauttaa kesätehtävän ennen
uusien opiskelijoiden saapumista. Kesätehtävä kuuluu pakollisena osana jokaisen tutorin koulutusta. Kesän aikana tutorit tekevät myös ryhmätyönä ryhmäytymistehtävän,
jossa tarkoituksena on keksiä erilaisia kiinnittäytymisen tapoja a) omaan tutkinto-ohjelmaan b) Jyväskylän yliopistoon c) Jyväskylään. Elokuussa järjestimme yhteiset tapaamiset Ladun majalla, jossa jaoimme kaikki tutorit kolmelle päivälle, jolloin ryhmäkoot
pysyivät maltillisina. Ladun majan tapaamisissa tutorit pääsevät testaamaan omia
ryhmäyttämisideoita toisilla tutoreilla, eli useimmiten testaamaan erilaisia ryhmäytymisleikkejä toisillaan. Koska tutorkoulutukset ovat olleet pääasiassa tähän mennessä
tietokoneella osallistumista ja keskustelua, tuovat nämä yhteistapaamiset tutorointia
entistä konkreettisemmaksi toiminnaksi. Tämä on myös tärkeää siinäkin mielessä, että
pian näiden tapaamisten jälkeen uudet opiskelijat saapuvat kampukselle. Nämä yhteiset koulutusillat ovat tärkeitä myös henkisesti, sillä parin viime vuoden ajan nämä
tapaamiset ovat olleet ensimmäinen kerta, kun tutorit tapaavat toisensa kasvotusten.
Illalla rentoudumme majalla: syömme eväät, saunomme, uimme ja juttelemme. Tänä
vuonna unohdin varmistaa Jyväskylän ylioppilasteatterin pääsemisen kouluttajaksi
näihin Ladun majan -koulutuksiin, täten tämä koulutusosio jäi välistä.
Juuri ennen uusien opiskelijoiden saapumista järjestimme vielä viimeisen alkusyksyn
viimeisen yhteisen koulutuspäivän. Tuolloin testasimme tutorkehittämisryhmän tekemän maisteritutoreille tarkoitetun koulutuksen. Lisäksi päivään rakennettiin ryhmäsuunnistustehtävä kampukselle, jota kutsuimme ”Amazing race JYU:ksi”. Osa koulutettavista
tutoreista ei ollut käynyt vuoden 2020 aikana omaa lähikampusta edempänä, joten
koimme tarpeelliseksi tutustuttaa heitä hieman laajemmin eri yliopiston alueisiin sekä
muutamiin kohteisiin kaupungilla. Lisäksi monille yliopiston pääkirjasto ei ollut tuttu.
Jokaiselle rastipisteelle pyysimme yliopiston ja ylioppilaskunnan henkilöstöiltä lyhyen
videorastin yliopiston ja ylioppilaskunnan tuottamista palveluista, oli kyse vieraiden
kielten opiskelusta ja vaihdosta, opintojen esteettömyyteen saatavasta tuesta, Ilokivi-ravintolan opiskelijalounaasta tai vaikkapa opiskelijan hyvinvoinnin parantamiseen
saatavasta tuesta Student Lifen ja uMoven kautta. Tutorit kiersivät rastit omaan tahtiin
ryhmissä iltapäivän aikana. Tämä korvasi edellisinä vuosina tutoreille toteutetun syyskoulutuksen, jossa tutorit saivat infot joko kuuntelemalla puheenvuoroja tai kiertämällä
messutyylisesti kuuntelemassa eri palveluntarjoajien esittelyitä.
Tutoryhteyshenkilöiden tapaamiset vuoden 2021 aikana olivat 18.6. ja 17.8. Tapaamisissa tutorprosessista ja tutoreiden tuesta vastuussa olevat henkilöt yliopistolta ja ylioppi-
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laskunnasta pystyivät keskustelemaan tutorointiin liittyvistä toiveista ja tarpeista sekä
ajankohtaisista asioista. Toivomme, että näitä tapaamisia jatketaan, jotta saisimme
entistä vahvempaa vuoropuhelua vastuuhenkilöiden välillä. Yksi tutoryhteyshenkilöiden
tapaaminen peruttiin tarpeettomana syyskuulta, jolloin tarkoituksena olisi ollut puhua
tutoreiden yleisestä kokemuksesta tutorointia tehdessä. Mitään poikkeavaa ei kuitenkaan ilmaantunut tutoroinnin ollessa käynnissä, joten uutta kerrottavaa ei varsinaisesti
ollut.
Tutoroinnin kehittämisryhmä
Kevään tutorkoulutusviikonloppujen päätyttyä palkkasimme kolme tutorkoulutettavaa
tekemään JYYlle tutorkoulutukseen sisältöjä, jotka kohdistuivat ennen kaikkea niihin
opiskelijoihin, jotka saapuvat opiskelemaan maisterivaiheen opintoja Jyväskylän yliopistoon sekä digitutorointisisältöjä.
Maisterivaiheentutoreiden koulutussisällöt pitivät sisällään hyvin jäsenneltyä ja koottua
opastusta, mitä pitää ottaa huomioon kun tutoroidaan opiskelijoita, joilla on jo korkeakouluopintoja, joiden taustaopinnot voivat olla toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, joiden pääasiallinen kotipaikkakunta ei ole Jyväskylä, joiden opintoihin
käytettävästä ajasta voi myös kamppailla muut tärkeät elämän osa-alueet, kuten perhe ja palkkatyö ja opinnot voivat täten olla tärkeä, mutta vasta toissijainen osa omaa
elämää. Maisterivaiheen tutorkoulutuskokonaisuutta testattiin syksyllä 2021 ja se osoittautui toimivaksi ja erittäin laajaksi koulutuspaketiksi, jossa on asiasisältöä ja keskustelutehtäviä, joita maisteritutorit tekevät koulutuksen sisällä.
Digitutorointisisältöjen tavoitteena oli kehittää tutoreiden digitutorointitaitoja, jotta tutorointia voisi järjestää paremmin ajasta ja paikasta riippumattomammin ja täten
hieman kevyemmällä järjestämispanostuksella. Digitutorointitaidot auttavat tutoreita
luomaan yhteisöä ja kuuluvuuden tunnetta myös silloin, kun emme kasvotusten pysty
näkemään. Digitutorointikoulutusta emme ehtineet syksyllä 2021 testaamaan.
Tutoroinnin kehittämisryhmä loi ”tutoreiden paniikkilistan”, joka jaetaan kaikille tutoreille,
jos heille joskus sattuisi tulemaan hetki, jolloin pitäisi keksiä ohjelmaa, mutta oman elämän kuormitus on liiallista, ettei ehdi nopealla aikataululla keksimään ohjelmaa. Kolmen
sivun paniikkilistalle on koostettu läsnäolevana toteutettavia tutustumisleikkejä, ympäristöön tutustumista, etätoteutuksella helposti tehtäviä asioita, yliopiston ulkopuolella
toteutettavia tapahtumia tai kohtaamishetkiä sekä asioita, jotka ovat ainutlaatuisia Jyväskylä-kokemuksia, joilla voi värittää tutorhetkiä. Lisäksi tutoroinnin kehittämisryhmä
koosti listan eri jyväskyläläisistä kulttuuri- ja liikuntatapahtumista ja -paikoista sekä
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laati ja analysoi kyselyn, jolla pyrittiin hahmottamaan ainejärjestöjen tutoreille antamaa tukea.

Vuoden 2021 tapahtumia
Valiokunnan kokoukset: 23.1., 24.2., 19.3., 26.4., 23.9., 26.10., 24.11. ja 10.12.
O

Järjestöseminaari

O

SYL:n avausseminaariin osallistuminen Tampereella

O

SYL:n sektoritapaaminen virtuaalisesti

O

18.3. Keskustelutilaisuus yliopistoharjoitteluista

O

Edunvalvonnan koulutussarja:

		

-22.2. Koulutuksen järjestämistä ohjaavat dokumentit

		

-8.3. Opiskelijoiden edustaminen ja edunvalvonta

		

-22.3. Kansainvälisyys & edunvalvonta

		

-19.4. Vaikuttaminen & vaikuttava edunvalvonta

O

Tutorkoulutus virtuaalisesti

O

Tutoreiden tapaamiset Ladun majalla

O

Tutorien rastikierros

O

Tutor-aamupala

O

8.-9.10. Spark

Toiminnassa mukana olleita
Valiokunnan kokouksissa kävivät: Elias Kärki, Ella Pitkäranta, Emma Katajisto, Ida-Louise
Schoutltz, Jari Haapasaari, Jenni Suutari, Juho Lavonen, Jyri Kohvakka, Konsta Luomi,
Lassi-Pekka Korhonen, Marika Lumiharju, Meeri Parkkonen, Mette Kataja, Miikael Saksman, Miisa Kärnä, Mirva Keckman, Paula Kiviharju, Petra Backman, Rainer Malinen, Rasmus Alasentie, Rita Peltovuoma, Roosa Tuovinen, Sanna Keränen, Sara Peltoluhta, Silja
Peltola, Sonja Ala-Sunila, Teemu Vasama, Tiia Tenhunen, Valtteri Bergman, Veera Viitanen, Veikka Holma, Vilja Elo, Virpi Manninen, Weera Koskela

Sosiaalipoliittinen toiminta
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Sektorin toimijoihin kuuluvat hallitusvastaava, asiantuntija sekä hyvinvointivaliokunnan
puheenjohtaja ja sihteeri. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana toimi Juulia Saukkonen
8.8.2021 saakka ja hallituksen sosiaalipoliittinen vastaavana Elina Kärkkäinen. Anna
Jäntti aloitti sosiaalipoliittisena asiantuntijana 26.7.2021. Vuonna 2021 hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajana toimi Karoliina Salin (valittiin tehtävään 10.2.) ja sihteerinä
Sara Lammi (valittiin tehtävään 17.3.).

Toiminta
JYYn sosiaalipoliittisen toiminnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Sektori tekee työtä yleisen hyvinvoinnin mutta myös esimerkiksi opintososiaalisten ja terveyspalveluiden edistämiseksi muun massa seuraamalla, ottamalla kantaa tiedottamalla ja tarvittaessa toimimalla. Edunvalvonnan kohteina ovat opiskelijoiden asumis-,
toimeentulo-, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja terveysasiat. Osana sosiaalipoliittista
edunvalvontaa toimii myös hyvinvointivaliokunta, jossa JYYn jäsenillä on mahdollisuus
keskustella ja saada tietoa opiskelijoita koskettavista sosiaalipoliittisista, hyvinvoinnin ja
liikunnan kysymyksistä.
Vuonna 2021 hyvinvointisektorin toiminta keskittyi erityisesti seuraaviin teemoihin: opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen Jyväskylässä, Student Life -työn kehittäminen, häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymykset sekä koronan negatiivisten vaikutusten
hillitseminen opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden kokemukseen.
JYYn hyvinvointisektori edusti opiskelijoita vuoden aikana seuraavissa työryhmissä:
YTHS:n Terveystyöryhmä, YTHS itäisen alueen johtokunta, JYU:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta, Student Life -kehittämisryhmä, Student Life -projektiryhmä, Kampuksen kehittämisryhmä, Vastuullinen ja kestävä JYU, Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi
hankkeen ohjausryhmä, Myötätuntoa korkeakouluihin hankkeen ohjausryhmä, Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen viestintäkampanjaryhmä, Aktiivinen ja hyvinvoiva
korkeakoulu hankkeen ohjausryhmä sekä Jyväskylän kaupungin opiskelijayhteistyöryhmä. JYYn sosiaalipoliittisen sektorin edustajat olivat myös mukana säännöllisissä
yliopiston tilapalveluiden tapaamisissa.

Asuminen
Juulia Saukkonen edusti ylioppilaskuntaa Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallituksessa.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
JYYllä on yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019-2023 ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu ja seurattu vuonna 2021. Järjestöseminaarissa oli yhdenvertaisuuskoulutusta järjestöjen yhdenvertaisuusvastaaville, tämän lisäksi koulutusta järjestettiin
JYYn Lockdown-iltamassa, sekä JYYn järjestöspektaakkelissa. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus olivat myös osana tutoreiden kouluttamista.
Yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnassa on ollut vuonna 2021 mukana
JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Juulia Saukkonen/Anna Jäntti ja hallituksen jäsen
Elina Kärkkäinen. Syksyllä 2021 päivitettiin yliopiston yhdenvertaisuussuunnitelma.
JYY toteutti myös keväällä 2021 Turvallisemmat opiskelijatapahtumat -kyselyn. Kyselyn
tarkoituksena oli selvittää opiskelijatapahtumien ongelmallisia piirteitä, jotta ongelmakohtiin voidaan opiskelijatapahtumissa puuttua. Selvityksen tulokset tuotiin järjestöjen
tietoon Järjestöspektaakkelissa, jonka lisäksi tuloksia käsiteltiin hyvinvointivaliokunnassa. Selvityksen tekemisessä oli mukana kolme valiokuntalaista; Marja Puustinen, Katja
Mäkelä ja Emma Katajisto.

Toimeentulo
JYY toteutti yhteistyössä TREYn, ISYYn, TYYn ja AÅS:n kanssa toimeentulokyselyn. Kyselyssä selvitettiin korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa. Kysely toteutettiin lokakuussa
2021 ja kyselyn tulokset saadaan tammikuussa 2022. Kyselyn toteutti OTUS.
JYYn opiskelijoista kyselyyn vastasi yhteensä 461 opiskelijaa.

Terveys ja hyvinvointi
YTHS-lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja se astui voimaan 1.1.2021. Muutosta on seurattu vuonna 2021 paikallistasolla YTHS:n itäisen alueen johtokunnassa
ja Terveystyöryhmässä. Muutoksesta on vuoden aikana tiedotettu JYYn viestinnässä.
Opiskeluterveydenhuoltomaksu tuli maksettavaksi jatkossa Kelan kautta ja ensimmäistä kertaa se maksettiin Kelalle tammikuussa 2021. Tätä tiedotusta on tehty aktiivisesti
opiskelijoiden suuntaan.
SYL on kerännyt ylioppilaskunnilta palautetta Kelan ja YTHS:n toiminnasta keväällä ja
syksyllä vietäväksi eteenpäin opiskelijaterveydenhuollon foorumiin. Palautetta kysyttiin
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syksyllä hyvinvointivaliokuntalaisilta ja valiokuntalaisten järjestöiltä sähköisen kyselylomakkeella, ja tästä viestittiin eteenpäin SYL:lle.
Keväällä viestittiin aktiivisesti valtakunnallisesta THL:n toteuttamasta Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (KOTT), joka on merkittävä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvä kysely.
Lähde-kirjaston avautuessa elokuussa 2021 avattiin myös opiskelijoiden hyvinvointitila,
jossa tarjotaan keskitetysti opiskeluhyvinvointia tukevaa drop in -ohjausta ja toimintaa.
Ohjausta ovat tarjonneet syksyllä 2021 muun muassa JYYn asiantuntijat, YTHS, hyvikset,
Student Lifen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseen erikoistunut tiimi sekä Movin asiantuntijat. Toistaiseksi tiloissa tarjottavissa drop in -ohjauksissa on
ollut vielä hiljaista eivätkä opiskelijat ole oikein löytäneet hyvinvointitilaa.

Valiokuntatoiminta
Hyvinvointivaliokunnan tarkoitus on toimia Jyväskylän yliopiston jäsenien tukena sosiaalipoliittisten sekä hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvien kysymysten äärellä, eli huolehtia
opiskelijoiden edunvalvonnasta asumiseen, terveyteen, liikuntaan, toimeentuloon, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta tarjoaa aiheista
kiinnostuneille sekä aine- ja harrastejärjestötoimijoille hyvät mahdollisuudet poikkitieteelliseen yhteistyöhön. Valiokunta järjestää myös erilaisia tapahtumia, tempauksia ja
keskustelutilaisuuksia pinnalla olevista aiheista, jotka koskettavat ja kiinnostavat JYYn
jäseniä. Hyvinvointivaliokunta kehittää ja ylläpitää toimintaansa aktiivisesti myös uusien ja vanhojen yhteistyötahojen kanssa, kuten YTHS:n, Student Lifen ja Korkeakoululiikunnan kanssa.
Hyvinvointivaliokunta kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa. Koronapandemia vaikutti vielä tänä vuonna valiokunnan toimintaan ja tammi-syyskuussa kokoukset järjestettiin etämuotoisena. Loka-joulukuussa kokoukset järjestettiin hybridimuotoisena. Etäkokoustaminen näkyi valiokunnan toiminnassa - kokouksissa ei oltu yhtä aktiivisia kuin
ennen etäaikaa. Valiokuntalaiset ovat perinteisesti osallistuneet myös sektorin tapahtumien järjestämiseen, mutta tänä vuonna Hyvinvointiviikolle ja Mielen kulttuuri –seminaariin ei löytynyt vapaaehtoisia. JYY-Cooperiin löytyi kaksi vapaaehtoista – Aleksiina
Asell ja Elias Kärki, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina. Seksuaaliterveyspäivän
järjestämiseen löytyi valiokunnasta ensimmäisessä hybridikokouksessa tiimi, joka otti
päävastuun tapahtuman järjestämisestä.

Hyvinvointitapahtumat
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Ystävänpäiväviikolla 9.2. järjestettiin Speed friending –tapahtuma Zoomissa. Tapahtuma oli kaksikielinen ja siihen pystyi osallistumaan sekä englanniksi että suomeksi. Tapahtumaan osallistui lähemmäs sata henkilöä ja se näyttäytyi erittäin pidettynä. Speed
friendingin tapaista toimintaa toivottiin JYYltä enemmänkin.
Sopo-sektori osallistui myös tämän vuoden korona-ajan tapahtumakonseptiin Lockdown-iltamiin järjestämällä 18.3. YTHS-päivänä Ergonomia-luennon.
Nyyti ry:n Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietettiin 22.4. JYYn Instagramissa. Vuonna 2021 teemana oli osallisuus ja oikeus apuun, ja somehaasteena #AvunArvoinen.
Puheenjohtaja Karoliina Salin jakoi tietoa avun saamisesta ja jakoi vinkkejä mielen hyvinvoinnin tukemiseen opiskeluyhteisössä stoorien katselijoilta. 23.4. sihteeri Sara Lammi järjesti IG-liven aiheena opinnot ja hyvinvointi, jossa oli puhumassa Saran kanssa
yliopiston psykologian laitoksen Tuija Aro.
Jyväskylä Pride -viikko järjestettiin 31.8.-6.9. JYY oli mukana Pride -viikossa sekä somessa että kampuksella. JYY teki yhdessä yliopiston kanssa Pride –viikkoa varten yhteisen
JYU <3 JYY pinssin, jonka suosio oli suuri. Lisäksi JYY Pride -liputti yhdessä yliopiston
kanssa koko viikon ajan. Lisäksi JYY oli mukana Pride –viikon puistojuhlassa Lounaispuistossa, jossa jaettiin JYYn kondomeja sekä pinssejä ja nautittiin yhdessä hyvästä
ohjelmasta sateisesta säästä huolimatta.
JYY lähti mukaan Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun Rasisminvastaiseen
kampanjaan. Kampanja-aika oli 13.9.-26.9. Ja se toteutui pääosin somekampanjana
yhdessä viestintäsektorin hallituslaisen kanssa. Kampanjassa viestittiin keinoista toimia
rasismia vastaan. Kampanjan osana lähdettiin myös järjestämään työpajaa “Rasismi
ja sen tunnistaminen yliopistoyhteisössä” yhdessä vielä rekisteröitymättömän Students
of Colour Jyväskylä -järjestön kanssa. Työpaja kuitenkin peruutettiin korona-altistusepäilyn ja vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Työpaja siirrettiin järjestettäväksi
9.12. osana Hyvinvointivaliokunnan kokousta. Työpajaan oli mahdollista osallistua myös
ilman kokoukseen osallistumista.
Hyvinvointiviikko järjestettiin 4.-10.10 koordinaattori Emma Mälkiän johdolla. Viikon järjestelyissä mukana olivat myös sopo-asiantuntija, sopo-hallituslainen, JYYn projektityöntekijä Ismo Puhakka sekä monia yhteistyökumppaneita. Hyvinvointiviikolla oli monipuolista ohjelmaa: Barren lajikokeilu, aamutreeni, Body Positivity –iltamat, webinaari
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“Itsemyötätunto opinnoissa”, intuitiivisen syömisen Instagram-live ja Leija-projektin järjestämät Minä riitän -reivit Ilokivellä. Hyvinvointiviikon osana järjestettiin 7.10. Mielen
kulttuuri- seminaari teemana Minä riitän. Päivän ohjelmaan kuului neljä työpajaa, joista
kaksi peruutettiin vähäisen osallistujamäärän ja sairastapauksen vuoksi, kolme luentoa
ja paneelikeskustelu. Vuonna 2021 Mielen kulttuuri –seminaarin tavoittavuus jäi pieneksi, kun taas Hyvinvointiviikko oli toimivampi konsepti.
Seksuaaliterveyspäivää vietettiin Maailman AIDS-päivänä 1.12. Seksuaaliterveyspäivä
järjestettiin hyvinvointivaliokuntavetoisesti. Päivään kuului Suomen seksihistoria -näyttely, jonka posterit toteutti vuonna 2019 sosiaali-sektorilla ollut harjoittelija Jasmin Pekkonen. Kyseistä päivää silmällä pitäen tilattiin sosiaalipoliittisen sektorin budjetista 1000
JYY-kondomia.

Vuoden 2021 tapahtumia ja koulutuksia
Valiokunnan kokoukset: 14.1., 10.2., 17.3., 13.4., 11.5., 7.9., 12.10., 15.11., 9.12.
O

28.1. Järjestöseminaari

O

9.2. Kaksikielinen Speed friending Zoomissa

O

Turvallisempi tila netissä -koulutus järjestöille osana Lockdown-iltamia

O

18.3. Ergonomia-luento YTHS-päivänä osana Lockdown-iltamia

O

6.4. Sosiaalipoliitiikan syventävä koulutus järjestöille

O

22.4. Nyyti ry:n Opiskelijoiden mielenterveyspäivä

O

25.8. Järjestöspektaakkeli

O

31.8.-6.9 Jyväskylä Pride -viikko

O

13.9.-26.9. Oikeusministeriön ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun Rasisminvastainen
kampanja

O

4.-10.10. Hyvinvointiviikko

O

7.10. Mielen kulttuuri –seminaari

O

8.10. Myötätuntoa korkeakouluihin viestintäkampanjan instakaappaus JYYn
Instagramissa

O

9.12. Rasismi ja sen tunnistaminen yliopistoyhteisössä -työpaja yhdessä SOCOn
kanssa

O

1.12. Seksuaaliterveyspäivä

Lausunnot ja kannanotot
•

Kelan viestintä yhdessä muiden sektorien kanssa
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•

Sisu-kannanotto yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa

•

Keskisuomalaisen hyvinvointiteemainen kolumni kuntavaalien alla

•

Kommentit Keskusuomalaiselle YTHS-uudistusta käsittelevään juttuun

Toiminnassa mukana olleita
JYYn häirintäyhdyshenkilöt: sosiaalipoliittinen asiantuntija Juulia Saukkonen ja Anna
Jäntti sekä viestintäasiantuntija Teemu Rahikka ja korkeakoulupoliittinen asiantuntija
Joachmin Kratochvil.
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajana toimi Karoliina Salin ja sihteerinä Sara Lammi.
Hyvinvointiviikon koordinaattorina toimi Emma Mälkiä.
Vuonna 2021 hyvinvointivaliokunnan kokouksiin osallistuivat: Akseli Oinas Varkaat ry,
Aleksiina Asell Stimulus ry, Alina Oikarinen Abakus ry, Anna Jäntti JYYn sosiaalipoliittinen
asiantuntija, Anniina Ilmonen Trioli ry, Anniina Sormunen Varkaat ry, Eetu Aalto Tosine
ry, Eeva Huupponen Sturm und Drang, Elias Kärki Parku ry, Elina Kärkkäinen JYYn hallituksen jäsen, Emma Katajisto Abakus ry, Emma Mälkiä Hyvinvointiviikon koordinaattori,
Emmaleena Tuomisalo Mephisto ry, Enni Ritari Pedago ry, Erika Kannisto Ynnä ry, Fanni
Ervasti Sputnik ry, Fanni Rantala Dumppi ry, Hanna Pullinen, Heli Ylikoski Nefa ry, Helmi
Tiainen Astérix ry, Hilla Heikkinen Trioli ry, Ida-Louise Schoultz Syrinx ry, Jere Luoma Linkki Jyväskylä ry, Juho Reiman Tiltti ry, Jukka Särmälä Syrinx ry, Juulia Saukkonen JYYn
sosiaalipoliittinen asiantuntija, Karoliina Salin valiokunnan puheenjohtaja, Katri Mäkelä
Puolue ry, Kristiina Kivivuori Pörssi ry, Lassi-Pekka Korhonen Sporticus Ry, Leo Rautiainen
Emile ry, Liisa Partanen Lingvistit ry, Marja Puustinen Fokus ry, Matti Vähäpesola Abakus ry, Niko Ekman Svenska klubben ry, Noora Muikku Tosine ry, Rita Peltovuoma Trioli
ry, Roosa Väisänen JANO ry, Sadetta Kuusisto Asterix ry, Sara Kovalainen Parku ry, Sara
Lammi valiokunnan sihteeri, Sara Pasanen Magna Carta ry, Sara Peltoluhta Ynnä ry,
Sara Uusitalo Trioli ry, Siiri Nieminen Syrinx ry, Suvi Jylhä Dumppi ry, Tuire Väärä Pedago
ry, Veera Räsänen JANO ry, Veikko Hoffman Pedaali ry, Vilma Hoikkaniemi Astérix ry, Vilma Berrahma Astérix ry, Weera Koskela Sane ry.

Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2021 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn hallituksessa kansainvälisistä asioista ja kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista vastasi Aija Hokkanen.
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Kansainvälisten asioiden asiantuntijan sijaisena jatkoi Ville Härsilä. Kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtajana toimi Riina Ojala ja sihteerinä Olli Lukkari. JYU:n
FORTHEM-opiskelijajäseninä toimivat Ville Härsilä ja Eevi Hakala. Kansainvälisen Career
Jungle -työelämätapahtuman koordinaattorina toimi Victoria Dorofeeva.

Toiminta
JYYn kansainvälisen toiminnan päämääränä on huolehtia kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä suomalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksista kansainvälistyä. Kv-sektori pyrkii edistämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sekä tukemaan
kansainvälisiä opiskelijoita muun muassa opiskeluun, elämiseen ja vaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Kansainvälisten asioiden asiantuntija työskentelee 50 % työajastaan
yliopiston kansainvälisissä palveluissa vastuualueenaan kv-opiskelijoiden tutorointi ja
vastaanottopalvelut.
Kansainvälisen toiminnan valiokunnassa pohditaan kansainvälisiä koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä täällä kouluttautuviin kansainvälisiin opiskelijoihin sekä ulkomailla opiskeluun ja kotikansainvälistymiseen liittyen. Kansainvälisen toiminnan valiokunta
pyrkii lisäämään eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kohtaamisia järjestämällä tapahtumia ja toimintaa sekä tukemalla ainejärjestöjen kv-toimintaa.
FORTHEM-konsortiohankkeen allianssin opiskelijatoimintaa on lähdetty JYY- ja JYU-vetoisesti edistämään. Syksystä lähtien opiskelijatoiminnan painopiste on ollut oman
toiminnan kehittäminen. Yhdessä opiskelijajäsenen Eevi Hakalan kanssa opiskelijatoiminnalle ollaan kehitetty ohjesääntöä jatkuvuuden ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisen turvaamiseksi. Työ jatkuu vuodelle 2022.
Huhtikuussa järjestettiin Career Jungle Victoria Dorofeevan koordinoimana. Kansainvälinen työelämätapahtuma oli yksi vuoden 2020 JYYn hallitusohjelman projekteista
ja sen tavoitteena oli suunnitella ja valmistella tapahtuman toteutusta vuodelle 2021.
Tapahtuman ajankohtaa siirrettiin alkuperäisestä laajan ohjelmiston turvaamiseksi.
Tapahtuma toteutettiin kokonaan etänä ja keräsi kohtalaisesti osallistujia. Kolmipäiväisessä tapahtumassa oli yhteensä 23 puhujaa, ja puheet käsittelivät muun muassa
kansainvälisiä urakokemuksia Suomessa ja työllistymistä edistäviä vihjeitä.
Keväällä järjestettiin kopo, sopo, kv, sekä kuntavaikuttamisen sektorien kesken edunvalvonnan syventävä koulutussarja, joka oli avoin kaikille edunvalvonnasta kiinnostuneille.
Päämääränä oli tarjota erityisesti ainejärjestötoimijoille, sekä hallinnon opiskelijaedus-
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tajille eväitä ratkoa heidän kohtaamiaan edunvalvontakysymyksiä itsenäisesti, sekä
vahvistaa edunvalvonnasta viestimistä edunvalvonnan toteuttajilta (kuten ainejärjestötoimijat ja hallinnonopiskelijaedustajat) JYYn suuntaan ja päinvastoin. Koulutussarja
toteutettiin etänä ja se keräsi riittävästi osallistujia. Koulutussarjan toivotaan jatkuvan
vuonna 2022.
Kansainvälinen sektori oli hallituslaisen voimin mukana myös pohtimassa vuoden 2021
vaaleja. Kevään kuntavaaleista viestittiin JYYn verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
kaksikielisesti. Lisäksi JYYn Instagramiin tehtiin täysin englanninkielinen päivitys liittyen
kansainvälisten opiskelijoiden äänioikeuteen. Syksyn 2021 edustajistovaalien viestintä
tehtiin täysin kaksikielisesti ja kansainvälisiä opiskelijoita kannustettiin aktiivisesti niin
asettumaan ehdolle, kuin äänestämään vaaleissa.
Lisäksi KV-sektori osallistui kv-kevätpäiville toukokuussa 2021, sekä tapasi aktiivisesti
muita kansainvälisellä sektorilla eri ylioppilaskunnissa ja SYL:ssa toimivia henkilöitä niin etänä International Coffee Break tapaamisten muodossa, kuin läsnä Ilokivessä.

Edunvalvonta
Kv-sektori vastaa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyyteen sekä kansainvälisiin
opiskelijoihin liittyvästä edunvalvonnasta. Sektorilla annetaan myös neuvontaa ja tukea
opiskelijoille näihin aiheisiin liittyen. Kv-sektorilla seurataan kansainvälisiä sosiaali- ja
koulutuskysymyksiä ja osallistutaan niistä käytävään keskusteluun.
Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti keskeisesti sektorin edunvalvontaan. Vuoden
alussa sektori ja JYY olivat puheenvuoroissa kannattamassa rokotuspisteiden perustamista kampus-alueille ja keskeisille opiskelija-asuinalueille. Helmikuun alussa asiantuntija kysyi kansainvälisiä tutoreita vastaamaan median haastattelupyyntöihin ja
pyysi heitä antamaan opiskelijaperspektiiviä pahentuneeseen pandemiatilanteeseen.
Alkuvuonna sektori neuvoi myös aktiivisesti kansainvälisiä järjestöjä tapahtumien järjestämisessä ja suositusten tulkitsemisessa. Myöhemmin keväällä hallitus muodosti
yhtenevät koronalinjaukset JYYn piirissä toimiville järjestöille, helpottamaan tätä neuvontaa.
Kansainvälisen sektorin hallituslainen nosti keväällä 2021 rehtoritapaamisessa esiin huolen lukukausimaksujen keräämisen oikeudenmukaisuudesta. Keväällä 2020 Jyväskylän
yliopisto oli tehnyt erillispäätöksen lukukausimaksujen ehtojen höllentämisestä, mutta
keväällä 2021 päätöstä ei uusittu suoritettujen opintopistemäärien valossa. Tapaami-
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sessa peräänkuulutettiin kansainvälisten, lukukausimaksuvelvollisten opiskelijoiden hyvinvoinnin tarkastelua, sekä lukukausimaksujen keräämisen oikeellisuutta tilanteessa,
jossa kaikki maksuvelvolliset opiskelijat eivät välttämättä edes päässeet maahan.
Yliopisto myös keräsi kevään aikana kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta palautetta
lukuvuosimaksuvelvollisuudesta. Sektori osallistui vuoden lopussa järjestettävään verkkoseminaariin lukuvuosimaksujen käyttöönotosta, missä saatua palautetta purettiin.
Palautteen ja verkkoseminaarin pohjalta voidaan edelleen pitää tärkeänä vastustaa
lukuvuosimaksuja. Ensi vuoden tavoitteena on kerätä tietoa paikallisen tason palautteesta.
Sektorilla pohdittiin keväällä myös kansainvälisten opiskelijoiden kotiin paluuta, joka silloin vaati negatiivisen Covid-19 testituloksen. Testeihin ei päässyt ilmaiseksi ilman oireita, joten oireettomat opiskelijat joutuivat maksamaan satoja euroja testistä vain päästäkseen kotiin. Oli siis mahdollista, että kansainvälinen opiskelija jäisi “jumiin” Suomeen,
jos heillä ei olisi varaa maksaa testistä. Tätä ajatusta pidettiin esillä kevään aikana niin
sektorilla, kuin yliopiston kv-palveluissakin.
Syksyllä kansainvälisen toiminnan sektori sai yhteydenoton yliopiston uudelta Talent
Hub –koordinaattorilta. Sektori tapasi koordinaattorin kanssa kahdesti ja keskustelun
aiheina oli muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi ja kansainvälisten
opiskelijoiden mahdollisuudet verkostoitua ja kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Yhteydenpitoa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään vuonna 2022.
Kansainvälisen sektorin hallituslainen osallistui muiden edunvalvontasektorien hallituslaisten kanssa kaupungin opiskelijayhteistyöryhmään. Syksyn tapaamisessa teemana
oli kansainvälisyys ja kansainväliset opiskelijat; esittäytymässä olivat Talent Boost ja
Talent Hub- projektit, sekä kaupungin palveluntarjoajia. Valitettavasti aikatauluhaasteiden vuoksi kansainvälisiä opiskelijoita ei saatu tapaamiseen paikalle, mutta tulevaisuudessa tätä voisi yrittää uudestaan.
Kansainvälinen sektori oli aktiivisesti mukana toteuttamassa vuoden 2021 toimintasuunnitelmaprojekteja, sekä laatimassa toimintasuunnitelmaprojekteja vuodelle 2022.
Sektorin hallituslainen oli vastuussa edunvalvonnan kehittämisen projektin koordinoinnista, sekä mukana toteuttamassa kuntavaaliprojektia. Vuoden 2022 marginalisoitujen
opiskelijaryhmien toimintasuunnitelma projekti pyrkii tarkastelemaan esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita tarkemmin.

Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi ja orientaatio
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Vuonna 2021 kansainvälisessä liikkuvuudessa tapahtui suuria ja nopeita muutoksia
koronan vuoksi. Muutokset heijastuivat myös kansainvälisen tutoroinnin ja vastaanottopalvelun järjestämiseen. Vuoden alussa paikallinen koronatilanne Jyväskylässä
heikkeni pahoin ja saapuvien opiskelijoiden vastaanotto lopetettiin helmikuusta alkaen.
Kv-tutorien tehtäviä laajennettiin ja maksimikorvausta kasvatettiin. Kv-tutorit toimivat
erinomaisesti muuttuvissa olosuhteissa ja olivat aktiivisesti yhteydessä kansainvälisiin
opiskelijoihin. Syksylle yliopisto linjasi vastaanottavansa tavallista vähemmän kansanvälisiä opiskelijoita.
Orientaatiot niin keväällä kuin syksyllä järjestettiin etänä. Orientaatiossa kansainvälisen
toiminnan sektori esitteli JYYn toimintaa.
Yliopisto on päättänyt avata kevään 2022 vaihdot. Yliopisto pyrkii viestimään aktiivisesti paikallisesta pandemiatilanteesta ja tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuutta lykätä
vaihdon alkamista seuraavan lukuvuoden alkuun.
Vuonna 2021 kv-tutorkoulutusta uudistettiin monella tapaa. Koulutus jaettiin usealle päivälle ja sisältöä tarkastettiin kokonaisuutena uusiksi. Kaikkia kehitysehdotuksia
ei päästy toteuttamaan koulutuksen etätoteutuksen vuoksi. Kehittämistyötä jatketaan
myös ensi vuonna.
Sektorin hallituslainen oli vuonna 2021 aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston opiskelijaorientaation kehittämisen työryhmässä - JYUstartissa. Työryhmässä keskityttiin
vuonna 2021 orientaation, sekä tutoroinnin kehittämiseen ja kansainväliset opiskelijat,
ja heidän tarpeensa olivat hyvin esillä. Työryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2022 ja
JYYn kansainvälinen sektori tulee olemaan siinä aktiivisesti mukana.

Valiokuntatoiminta
Kansainvälisen toiminnan valiokunnassa keskustellaan kansainvälistymistä ja kansainvälisiä opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista sekä järjestetään kansainvälisyyttä edistäviä tapahtumia. Valiokunta toimii englannin kielellä ja toimintaan osallistuu sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita.
Vuonna 2021 valiokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kevään tapaaminen sekä syksyn
ensimmäinen järjestettiin täysin etänä, Zoomin välityksellä. Tapaamisista neljä viimeisintä oli mahdollista pitää hybridimuotoisina Ilokivellä sekä Zoomissa.
Valiokunnan haasteena oli varsinkin vaihto-opiskelijoiden saavuttaminen. Haasteen
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kohdalla vuoden suurin onnistuminen oli syksyllä järjestetty Kansainvälisen speed
friending- tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä IDESCO:n kanssa ilokivellä.
Paikalla olijoita oli noin 30 ja palaute oli varsin positiivista.
Valiokunnan kokouksissa käytiin läpi ajankohtaisia kansainvälisen sektorin tapahtumia
ja kuultiin ainejärjestöjen kuulumisia sekä kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisesta ainejärjestöjen toimintaan. Tapaamisissa esiteltiin erilaisia projekteja, kuten kansainvälisille opiskelijoille suunnattu työelätapahtuma: Career Jungle, jota koordinaattori
Victoria Dorofeeva kävi esittelemässä
Syyslukukaudella esiin nostettuja kansainvälisen sektorin puhuttavia aiheita oli esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden rooli edustajistovaaleissa ja kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut.
Seuraavalla vuodella valiokunnan kehittämistä on hyvä kohdistaa esimerkiksi konkreettiseen sisältöön ja siihen, miten valiokunnasta saataisiin helpommin lähestyttävä
niin kansainvälisille, kuin kotimaisillekin opiskelijoille.

Vuoden 2021 tapahtumia
Valiokunnan kokoukset: 8.2., 4.3., 8.4., 8.9.,5.10., 21.9., 18.11, 10.12.
O

4.-5. & 7.-8.1 Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio

O

25.1.- 29.1. Järjestöseminaari

O

14.2. - 9.3. Syksyn kv-tutoreiden koulutus

O

21.-23.4. Career Jungle – kv-opiskelijoiden työelämätapahtuma

O

21.-22.4. & 28.-29.4. Syksyn kv-tutoreiden koulutus

O

19.-20.5. Kv-kevätpäivät

O

7.-10.6. FORTHEM Steering Committee

O

30.7. Syksyn kv-tutoreiden kertauskoulutus

O

20.8. Syksyn kv-tutoreiden kertauskoulutus

O

24.-27.8. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio

O

3.9. KV talokierros - etätoteutuksena Zoomissa

O

6.9. KV talokierros - läsnä Ilokivessä

O

23.9-31.10. Kevään kv-tutorhaku

O

8.-9.11. Kv-tutorhaastattelut

O

29.11.- 2.12. Kevään kv-tutoreiden koulutus
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O

20.10. Speedfriending

Toiminnassa mukana olleita
JYY, ESN, IDESCO, Abakus ry, Tosine ry, Emile ry, Varkaat ry, Korbus ry, Stimulus ry, Magna
Carta ry, Luoti ry, Fokus ry

Kestävän kehityksen sektori
Riskienhallinta ja kriisivalmius -toimintasuunnitelma projekti
Projektin vastaavana toimi hallituksen jäsen Oskari Hakala. Hänen lisäkseen projektissa oli mukana kolme muuta hallituksen jäsentä, Aku Buckbee, Elina Kärkkäinen ja Nelli
Rauhala. Projekti aloitettiin vuoden 2021 alussa ja se suunniteltiin vietävän loppuun joulukuuhun 2021 mennessä.
Projekti alkoi perehtymällä aiheeseen ja tilanteeseen. Koko kevät 2021 kerättiin dokumentteja, selvitettiin, mitä aiheen eteen oli jo tehty, ja luotiin kuvaa siitä, mitä projektilta odotettiin ja mitä hallituslaisten oletettiin saatavan aikaiseksi. Toukokuun loppuun
mennessä projektin osalta kokonaiskuva oli saatu luotua ja suunnitelma syksyllä tehtyä.
Syksyllä 2021 työryhmä aloitti saman tien toteuttamaan keväällä luotua suunnitelmaa.
Tehtävänä oli viimeistellä jo pitkälle luotu varsinaisen toiminnan kriisivalmius –dokumentti, luoda ohjaava dokumentti koko organisaatiolle ja selkeyttää ja yksinkertaistaa
kriisien ja riskien osalta oleellisen tiedon löytämistä. Joulukuussa projekti saatiin viimeisteltyä ja projektin dokumenteille luotiin kansio JYYn Shareponttiin.

Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyöasioista JYYn hallituksessa vastasi Oskari Hakala. Kehitysyhteistyön
asiantuntijan sijaisena jatkoi Ville Härsilä. Vuoden 2021 JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajana toimi Inka Mantere ja sihteerinä Ella Heikkinen. Vuonna 2021 järjestettiin kestävän kehityksen viikko, jonka koordinaattorina toimi Silja Tuunanen.

Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! -teemaviik-
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ko
Marraskuussa 2021 JYY yhdessä SYL:n kanssa järjesti kestävän kehityksen viikon nimeltä
“Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä!”. Viikko oli osa suurempaa kokonaisuutta,
jonka suunnittelu oli aloitettu jo vuoden 2020 puolella ja siihen saatiin ulkoministeriöltä
rahoitus varmistettua keväällä 2021. Hankkeessa oli mukana kaiken kaikkiaan kahdeksan ylioppilaskuntaa ja näistä kolme (JYY, HYY, TYY) toteuttivat viikon koordinaattorin
voimin. Muut ylioppilaskunnat järjestivät vain SYL:n toteuttamat tapahtumat.
JYYn osalta viikko rakentui viidestä eri tapahtumasta, yksi per arkipäivä. Tapahtumat
oli määritelty ulkoministeriön hankerahoitushakemuksessa ja rahoituksen saatuamme
tehtävämme oli toteuttaa nämä viisi tapahtumaa. Tätä varten toukokuussa palkattiin
koordinaattori. Koordinaattoriksi haki kaksi henkilöä, joista toinen, Silja Tuunanen, tuli
valituksi. Hänen työnsä alkoivat saman tien touko-kesäkuun vaihteessa perehdytyksellä.
Kesän aikana asioita ei viety muuten eteenpäin, kuin toisen, samalla viikolla toteutuvan, tapahtuman osalta. JYU päätti järjestää samaisen viikon torstaina ja perjantaina
UNIFI-seminaarin, jonka kanssa teimme hieman yhteistyötä ja torstain elokuvanäytös
oli meidän molempien ohjelmistossa. Kunnolla työn pariin palattiin elokuussa, kun Silja
viimeisteli tapahtumien ideoita ja syyskuun alussa rekrytoi vapaaehtoisia. Heitä saatiin
runsaasti, kaiken kaikkiaan heille luotuun keskusteluryhmään liittyi 16 vapaaehtoista.
Syys-lokakuu menivät pitkälti Siljan ohjatessa vapaaehtoisia eri tapahtumien toteuttamisessa, hallituslaisen päivittäessä nettisivuja ja somea ja asiantuntijan pohtiessa
ulkoministeriön kiemuroita. Hankkeessa ilmeni mittava haaste, kun ulkoministeriö sitoi
koordinaattorin palkan työsuhteeseen, jonka seurauksena työtunnit tuli sovittaa ulkoministeriön myöntämään, varsin niukkaan, budjettiin. Tämän seurauksena JYYn tuli olla
erittäin tarkka sen suhteen, mitä koordinaattori sai tehdä ja mihin käyttää vähäisiä
tuntejaan.
Marraskuun ensimmäisellä viikolla oli itse teemaviikko. Se sujui ongelmitta, tosin koordinaattorin työtunnit oletettavasti menivät ylitöiden puolelle. Osallistuja määrä oli maltillinen. Viestintää oli harrastettu koko edellinen kuukausi, mutta se oli ulkoministeriön
näköistä, kuin myös viestintä jäi pahasti alakynteen saman viikon keskiviikkona olleelle
edustajistovaalille.
Aina toukokuusta lähtien SYL järjesti ohjaustyöryhmätapaamisia noin kerran kaksi kah-
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dessa kuussa. Hallituksen Oskari Hakala edusti JYYtä näissä tapaamisissa. Niissä SYLn
kehy-asiantuntija Sinituuli Suominen kertoi hankkeesta, terveisistä ulkoministeriöstä ja
jutusteli mukavia. Ohjausryhmätapaamiset olivat hyödyllisiä, niistä sai runsaasti hyödyllistä tietoa, kuten esimerkiksi varoiteltiin ja muistuteltiin tulevista raportoinneista, ja
ne toimivat myös pienenä vertaisverkostona, jossa eri ylioppilaskuntien toimijat pystyivät juttelemaan keskenään.
Hankkeen osalta tuli toteuttaa varsin mittavaa raportointia. Osa raportoitavista tekijöistä oli hyvin haastavia, kuten montako katsetta pöytäkolmio sai, ja ne työllistivät merkittävästi niin hallituslaista, asiantuntijaa, kuin myös koordinaattoria, jolle teoriassa olisi
pitänyt jäädä työtunteja vielä viikon jälkeenkin raportteja ja raportointia varten.
Kaiken tämän lisäksi kestävän kehityksen viikko oli ainut laatuaan mihin JYY tänä syksynä lähti mukaan. Tämän takia ympäristövaliokunta päätti järjestää oman pienen tapahtumansa samaiselle viikolle. Valiokunta toteutti Kirppisapprot, jotka vähäisestä panostuksestaan huolimatta saivat valtavan huomion ja Instagramiin tehty julkaisu rikkoi
monia JYYn instan aiempia ennätyksiä. Kirppisapprojen idea oli, että osallistujan tuli
käydä tietty määrä kirppareita Jyväskylässä läpi ja tätä vasten hän sai haalarimerkin.
Merkkejä teetettiin 100 ja ne loppuivat muutamassa minuutissa.

Toiminta
Kehitysyhteistyösektori vastaa JYYn kehitysyhteistyöstä ja lisää opiskelijoiden tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta kuluttamisesta. Sektorilla toimii valiokunta,
jossa keskustellaan kehitysyhteistyöhön liittyvistä asioista, järjestetään tapahtumia ja
tiedotetaan JYYn kehitysyhteistyöstä.
JYY jatkoi yhteistyötä jyväskyläläisen kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n
kanssa ja rahoitti järjestön tekemää työtä nepalilaisten nuorten koulunkäynnin edistämiseksi. Koronan aiheuttamien haasteiden vuoksi Nepalissa on käynnissä koulutuspoliittinen kriisi, minkä vuoksi paikalliset Loo Nivassa ovat ryhtyneet järjestämään tukea
nuorille ja kouluttamattomille. Pandemiasta johtuen tiedon saaminen Nepalista on vähentynyt ja vaikeutunut. Varoja hankkeeseen kerättiin Ilokivellä myytävien kehy-lounaslippujen sekä lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä olevan lahjoitusmahdollisuuden kautta. Jo toista vuotta kehy-lounaslippujen tuotot jäivät odotettua pienemmäksi.
Vuoden mittaan SYL järjesti muutaman sektoritapaamisen kehitysyhteistyöstä ja ympäristöstä. Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä kerättiin varoja myös SYL:n EMPO-
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WER-hankkeelle Etiopiassa.
Keväällä 2021 SYLn KENKKU (kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta) avasi haun. JYYltä
haki kaksi hakijaa, jotka molemmat tulivat valituiksi. Inka Mantere ja Laura Del Castillo. Jäsenet ovat tuoneet kuulumisia KENKUsta sektorille, kuin myös kehy-valiokuntaan.
Tämän lisäksi marraskuussa KENKKUn varainhankintavastaava Iikka Sorvali ja SYLn kepo-asiantuntija Sinituuli Suominen kävivät kertomassa KENKKUn toiminnasta ja SYLn
Etiopia-hankkeesta JYYn hallitukselle.

Valiokuntatoiminta
Kotikansainvälistymisen hengessä kehitysyhteistyövaliokunta työskentelee englannin
kielellä. Myös osallistujat ovat olleet systemaattisesti sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Tänä vuonna on kokeiltu uutta: sosiaalisen median ilme uusittiin,
järjestimme keskustelutuokion asiantuntijan kanssa, kehitimme kumppanuuksiamme
ja myös uutiskirjettä kokeiltiin. Etäyhteyksin aikaa kului lisäksi varsinaisen toimintarakenteen ylläpitämiseen, mutta tulevaisuuden helpottamiseksi esimerkiksi arkistomme
on järjestelty uudelleen ja yhteistyö Aurora Borealiksen kanssa Nepalissa on selvitetty
sopimuspohjaa myöten. Keräysvarojen ohjaamista on kuitenkin harkittava ensi kaudella uudelleen. Hankekoordinaattorit olivat tiiviisti mukana valiokunnan toiminnassa.
Jyväskyläläiselle, akateemiselle kehitysyhteistyölle valiokunnan toiminta on tärkeää ja
se on tuonut yhteen toimijoita ja tietoa mm. tapahtumista ja ylioppilaskunnan jäsenten
ajatuksista teeman ympärillä. Valiokunta teki myös pitkäjänteistä ajatuksenvaihtoa
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa, mikä huipentui loppuvuonna 2021 yhteiseen taidegalleriatapahtumaan.

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.
Syksyllä 2021 yliopiston kanssa koordinaattorille sovittiin uusi palkkio. Aiempi 300 euroa
korotettiin 500 euroon, jonka kulut jaetaan aiemman tapaan tasan yliopiston ja ylioppilaskunnan kanssa.
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Keväällä 2020 Reilu yliopisto –koordinaattorina toimi Lilli Kulta. Keväällä käytiin keskusteluja yhdessä reilun kaupan ja yliopiston kanssa koskien EduFuturaa ja että siltä
tulisi vaatia reilun kaupan sertifikaattia. Tämän lisäksi keväällä/kesällä järjestettyihin
kuntavaaleihin reilun kaupan nimissä vaadittiin ehdokkailta sitoutumista hankintojen
kestävyyteen. Perinteinen banaanitempaus peruttiin pandemian takia.
Syksyllä 2020 reilun kaupan koordinaattoriksi ei saatu rekryttyä ketään. Haku oli koko
syksyn auki, mutta yhtään hakemusta ei saapunut. Tämän seurauksena esimerkiksi
reilun kaupan viikkoon ei osallistuttu.
Reilu kauppa ry:lle toimitettiin raportti lukuvuoden 2020–2021 tapahtumista ja Reilun
kaupan edistämisestä. Reilun kaupan korkeakoulun arvonimi säilyi yliopistolla seitsemättä vuotta.

Vuoden 2021 tapahtumia
Valiokunnan kokoukset: 28.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 30.9., 21.10., 26.11.
SYL:on ohjausryhmätapaamiset: 11.5., 18.8., 24.9., 14.12.
•

26.1. Kehitysyhteistyökoulutus JYYn järjestöseminaarissa

•

4.5. SYL:on kehitysyhteistyösektoreiden tapaaminen

•

“Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä” -teemaviikko 1.-5.11.

		

- Kestävä kulutus –webinaari 1.11.

		

- Yritysesittelyaamupala 2.11.

		

- Vaatetusalan eettiset ja ekologiset ongelmat -työpaja 3.11.

		

- Eettisen läppärin jäljillä -elokuva 4.11.

		

- Ainejärjestöjen kestävän kehityksen vaikuttajakoulutus 5.11.

•

JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n taidegallerian avajaiset

Toiminnassa mukana olleita
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Kehitysyhteistyökoordinaattorit: Mona Vanhanen, Dmitrii Zhurukov
Kehitysyhteistyöviikon koordinaattori: Silja Tuunanen
Reilu yliopisto -koordinaattori: Lilli Kulta
Valiokunnan kokouksissa kävivät:
Inka Mantere (puheenjohtaja), Ella Heikkinen (sihteeri)
Dmitrii Zhurukov (kehitysyhteistyökoordinaattori), Mona Vanhanen (kehitysyhteistyökoordinaattori), Lilli Kulta (Reilu yliopisto –koordinaattori -8/2021)
Oskari Hakala (JYY hallitus), Ville Härsilä (JYY, kv-asiantuntija)
Janina Annala (Emile), Hilma Rantakangas (Radikaali), Riina Ojala (SIA), Hilla Jalonen (Magna Carta), Outi Salmijärvi (Pörssi), Katariina Järvinen, Veera Turunen (Parku),
Philson-Amanda Aden (Ynnä), Liina Korkiamäki (Fokus), Katariina Piilonen (Varkaat),
Heli Pikkarainen (Aurora Borealis), Maria Lehtikunnas, Maria Nefeli (JyYK, Aurora Borealis), Iita Räsänen (JyYK), Nea Juntunen (PSV), Emmi Lehdikko (PSV), Katja Mankinen
(PSV), Mirva Keckman (Puolue) Noora Risku, Noora Ervasti, Lisa Naeve.

Ympäristö
Vuonna 2021 JYYn hallituksen kestävän kehityksen hallitusvastaavana toimi Oskari Hakala, ympäristövaliokunnan puheenjohtajana Eeva-Kaisa Kukkola ja sihteerinä Fanny
Hilden. Ympäristö- ja kehitysyhteistyöviikko yhdistettiin vuonna 2021 Kestävän kehityksen viikoiksi, josta kerrotaan tarkemmin kehitysyhteistyön alla.

Toiminta
YYmpäristötoiminnan tavoitteena on parantaa JYYn ja sidosryhmien ekologista vastuullisuutta ja kestävän kehityksen toteuttamista JYYn strategian mukaisesti. Pyrkimyksenä on myös lisätä jäsenistön tietoisuutta ja kiinnostusta ympäristöasioihin. Vuonna
2021 sektorin nimi on ollut kestävä kehityksen sektori, jonka alla on toiminut niin ympäristö, kuin kehitysyhteistyö.
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Vuonna 2020 JYY loi ilmastokestävyyden tiekartan ja vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi,
kun tiekartta on ollut voimassa. Tiekartta on toiminut tehtävässään erinomaisesti ja
koko JYY on ottanut sen huomioon. Vuodelle 2021 tiekartta määritti tehtäväksi eritoten seurannan vakiinnuttaminen. Sähkön, lämmön ja veden osalta tämä oli helppoa,
eikä yhä voimassa olleen koronapandemian seurauksena myöskään matkustamisen
seuranta ollut haastavaa. Näin ollen fokus on ollut nimenomaan hankinnoissa. Ravintolatoiminnan osalta seuranta on mahdollista, mutta vähäisten resurssien takia se on
haastavaa. Tämän lisäksi jo keväällä 2021 huomattiin haaste siinä, millä tarkkuudella
ravintolan hankintoja merkattaisiin. Tällä hetkellä hankinnat tiedetään hyvin tarkasti,
mutta hiililaskennassa näin tarkka tieto ei ole mahdollista, eikä tarvittavaa. Ravintolan
hankintojen tarkkuuden osalta suurin haaste on ollut se, että tarkkuus riippuu seuraavan laskennan tekijän tarpeista, joita ei vielä tiedetä. Hieman sama haaste kuuluu myös
muihin JYYn tekemiin hankintoihin. Tähän ei vuoden aikana saatu ratkaisua valmiiksi,
mutta aivan vuoden 2021 lopulla hallituslainen yhdessä toimitusjohtajan ja talouspäällikön kanssa tapasi yliopiston vastaavan laskennan toteuttajia. Heidän kanssaan suunniteltiin vuoden 2023 hiililaskennan toteuttamista gradutyönä ja keskusteltiin siitä, kuin
yliopisto huomio hankintojensa hiilidioksidipäästöjä.
Keväällä 2021 sektori sopi uuden sopimuksen Jolppi ry:n kanssa koskien viljelypalstoja.
Survo-Korpelan palstat siirrettiin Jolpin ylläpidettäviksi, mutta JYY maksaa heille tästä
tekemästään työstä. Sektori kommentoi myös järjestöjen tukihakemuksen, kuin myös
kevään jäsenkyselyn keke-osuuksia. Kuntavaaleihin sektori ei juurikaan osallistunut,
vain hieman JYYn järjestämän kuntavaalipaneelin kysymyksiin. Kuntavaalien osalta
reilun kaupan kanssa sektori jakoi heidän materiaalejaan somessa. Syksyn suurin urakka oli kestävän kehityksen viikko, joka toteutettiin kehyn alla, vaikka teemojen puolesta
oli aivan yhtälailla myös ympäristöön liittyvä.
Vuonna 2019 koottu Kestävä ja Vastuullinen JYU -työryhmä jatkoi toimintaansa vuonna
2021 aktiivisesti ja tehokkaasti. JYYllä oli ryhmässä kaksi edustajaa, hallituksen kestävän
kehityksen vastaava Oskari Hakala sekä JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Vuoden
aikana ryhmässä on seurattu yliopiston päästö- ja luontohaittalaskentaa, tutustuttu
yliopiston sijoitustoimintaan ja valmisteltu yliopiston toimintaa ohjaavien dokumenttien laadintaa tai päivittämistä. Työryhmän kaksi suurinta aihetta oli kuitenkin JYUn
ympäristöohjelman kommentointi (joka ei ole vielä julkinen, vaan toivon mukaan virallistetaan heti ensi vuoden alussa) ja UNIFI –seminaari, joka toteutui syksyllä 2021. Työryhmällä on hyvin vahva yhteys yliopiston resurssiviisausyhteisöön WISDOMiin, johon
liittyviä aiheita työryhmässä käsitellään lähes joka kerta.
JYYn ympäristösektori piti vuoden mittaan tiiviisti yhteyttä yliopiston ja Keski-Suomen
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opiskelija-asuntosäätiö KOASin päästölaskennan projekteista vastanneiden henkilöiden kanssa, minkä lisäksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL järjesti ylioppilaskunnille
keväällä yhden ilmastosektorin etätapaamisen. SYL järjesti myös muutaman muunkin
etätapaamisen, mutta niissä pääpaino oli kehyssä/kepossa. Ympäristösektorin vastaava osallistui marraskuussa Suomen yliopistokiinteistöt SYK:n LÄHDE-kirjaston talokierrokseen ja marraskuussa rehtorineuvosto Unifin kestävyys ja vastuullisuus –eseminaariin, joka järjestettiin JYväskylässä.
Vuonna 2021 ympäristösektorilla ei juurikaan järjestetty tapahtumia, osin koronapandemiasta ja osin sektorin resurssien priorisoinnista johtuen. Keväällä JYY oli yhdessä
muiden jyväskyläläisten toimijoiden kanssa lähettämässä ystävänpäivä kortin ALVAlle
(jonka piiloviesti oli toive, että tuottaisivat puhtaampaa lämpöä) ja syksyllä JYY yhdessä muiden ylioppilaskuntien ja kansallisten järjestöjen kanssa allekirjoitti kannanoton,
joka vaati ilmastolaissa nuorten huomioimista.

Valiokuntatoiminta
Valiokuntatoiminnalla vuonna 2021 oli seuraavat kaksi päätavoitetta: 1) Tarjota ainejärjestöjen ympäristövastaaville tukea ja resursseja, jotta ympäristöystävällisyys pysyisi
jatkossakin kantavana arvona järjestötoiminnassa 2) Järjestää sellaista toimintaa ja
tapahtumia, jotka edistävät opiskelijoiden tietoisuutta ympäristöarvoista, kestävästä
kehityksestä, ekologisesta elämisestä ja vihreästä vaikuttamisesta.
Valiokunta kokousti vuoden ympäri etänä valloillaan olevan koronaviruksen takia. Talvella järjestettiin ympäristösuunnitelmailtama, jossa mietittiin ja toteuttiin yhdessä ainejärjestöjen edustajien kanssa ympäristösuunnitelman laatimista. Keväällä järjestimme Fighting Fast Fashion: Kestävän vaatteen salaisuus -koulutuksen Zoomissa, johon
saimme vierailevaksi asiantuntijapuhujaksi Keski-Suomen Martoista Kati-Erika Timperin. Syksyllä osallistuimme Kestävän kehityksen viikkoon järjestämillämme Kirppisapproilla. Sitä varten teetimme myös haalarimerkit, jotka kävivät hyvin kaupaksi. Syksyllä
tarjosimme myös mahdollisuutta tukeen ympäristövastaaville testamenttien laadintaan. Loppuvuodesta keskustelussa oli lisäksi valiokunnan oman Instagram-sivun perustaminen, jota voidaan alkaa ajamaan vuoden 2022 puolella. Kumpikin vuoden kiitosilloista oli etänä. Kevään kiitosillassa tarjosimme jäsenistölle pizzat.
Tyypillisesti kokouksissa oli läsnä vähintään 10 osallistujaa, joista löytyi myöas aktiivisia järjestäjiä edellämainittuihin tapahtumiin. Valiokunnan viestintä järjestyi Whatsapp-ryhmän, sähköpostilistan ja Facebook-sivujen välityksellä. Aikaisemmin kehy- ja
ympäristövaliokuntien yhteisessä käytössä ollut Whatsapp-ryhmä muutettiin vain ym-
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päristövaliokunnan ryhmäksi, ja Discord-kanavaa ei otettu aktiiviseen käyttöön valiokunnan päätöksellä.

Vuoden 2021 tapahtumia
Valiokunnan kokoukset:
25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5. (kevään kiitosilta), 13.9., 11.10., 15.11., 7.12. (syksyn kiitosilta)
Tapahtumat:
•

22.1. Ympäristösektorin koulutus JYYn järjestöseminaarissa

•

5.5. Fighting Fast Fashion: Kestävän vaatteen salaisuus -työpaja (etänä)

•

1.11.-5.11. Kestävän kehityksen viikko:

		

- 1.-3. ympäristövaliokunnan järjestämä Kirppisapprot

Valiokunnan kokousten osallistujat:
Fanny Hilden (Asterix ry), Nana Greijer (Corpus ry), Oskari Hakala (JYY), Liisa Ryynänen (Mephisto ry), Janina Annala (Emile ry), Siiri Nieminen (Syrinx ry), Aino Uimonen
(Ynnä ry), Katariina Piilonen (Varkaat ry), Katariina Järvinen (Lööppi ry), Lauri Voutilainen (JYyK), Alina Oikarinen (Abakus ry), Eeva-Kaisa Kukkola (Sturm und Drang ry),
Liina Korkiamäki (Fokus ry), Emilia Isomäki (Pörssi ry), Ninni Vuorkoski (Lingviestit ry),
Mirva Keckman (Puolue ry), Fanni Rantala (Dumppi ry), Emilia Isomäki (Pörssi ry), Eevi
Pihlatie (JYyK), Inga-Maare Kylmämaa (Nefa), Olli Puhtimäki (Radikaali ry), Erika Seppänen (Asterix ry), Hilla Jalonen (Magna Carta ry), Oona Auvinen (Radikaali ry), Eemi
Volotinen (Trioli Ry), Iida Kangas (Parku ry), Paul Helminen (Tosine ry), Janika Merikallio
(Stimulus ry), Emmaleena Tuomisalo (Mephisto ry), Lauri Ropponen (Pörssi ry).

Liikunta
Vuonna 2021 JYYn liikuntasektorilla toimivat sosiaalipoliittinen asiantuntija Juulia Saukkonen ja Anna Jäntti sekä hallituksen liikuntavastaavana Elina Kärkkäinen. JYYn piirissä
toimivien järjestöjen liikuntavastaavien ja JYYn liikuntasektorin kommunikointikanavana
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toimii Hyvinvointivaliokunta, jonka toiminnasta kerrotaan enemmän Sosiaalipoliittinen
toiminta -osiossa.
JYYn liikuntasektorin tehtävänä on huolehtia JYYn jäsenten liikuntatoiminnan järjestelyistä yhteistyössä JYYn piirissä toimivien järjestöjen, Korkeakoululiikunta uMoven sekä
muiden liikunnan sidosryhmien kanssa. Liikuntasektori järjestää myös korkeakoululiikunnan tarjontaa täydentävän liikuntatapahtuman JYY-Cooperin. Lisäksi liikuntasektori
seuraa ja osallistuu valtakunnalliseen sekä paikalliseen liikuntaan liittyvään edunvalvontatyöhön ja -keskusteluun. JYYn liikuntasektori edustaa opiskelijoita yliopiston tilapalveluiden tapaamisissa, Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmässä, Opiskelijoiden
liikuntaliiton tapaamisissa sekä Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen ohjausryhmässä.

Liikunta-avustukset
JYYn alaiset järjestöt voivat hakea liikunta-avustuksia erilaisiin liikuntatapahtumiin, kuten lajikokeiluihin. Liikunta-avustuksiin on budjetoitu vuosittain 2000 €. Koronapandemian vuoksi avustuksia ei ollut jaossa alkuvuodesta 2021. 17.3. liikunta-avustukset avattiin haettaviksi etäliikuntatapahtumiin. Näitä haettiin ja myönnettiin ainoastaan yhteen
tapahtumaan. 25.8. liikunta-avustukset avattiin haettavaksi normaalisti myös lähitapahtumiin turvallisuussuunnitelma huomioiden.

Vuoden 2021 tapahtumia
Hyvinvointivaliokunnan kokoukset: 14.1., 10.2., 17.3., 13.4., 11.5., 7.9., 12.10., 15.11., 9.12.
•

8.4. Liikuntavastaavien tapaaminen

•

21.9. JYY-Cooper

•

4.-10.10. Hyvinvointiviikko

•

5.-6.10. Liikunta-appro

•

10.-11.11. OLL:n liittokokous

JYY-Cooper
JYY-Cooper järjestettiin 21.9. Kampuksen kentällä. Lähtöjä oli neljä kappaletta, ja jokaiseen lähtöön mahtui 12 osallistujaa. Tapahtuman lähdöt täyttyivät nopeasti ja tapahtu-
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ma oli ilmeisen pidetty, vaikka järjestäjien vähyyden vuoksi tapahtuma ei päässyt täyteen potentiaaliinsa. Tapahtumassa järjestettiin osallistujille alkuverryttely ja itse juoksu.
JYYn Liikunta-appro
JYYn ja JAMKOn yhteinen Liikunta-appro järjestettiin 5-6.10. Tapahtuman järjestelyssä
päävastuu oli tehtävään valitulla koordinaattorilla Heidi Vainikalla, jota tuki tehtävässään JYYn sopo-sektorin asiantuntija ja hallituslainen sekä JAMKOn sopo-vastaava
Tekla Hahl.
Liikunta-appro järjestettiin hybriditapahtumana, jossa oli mukana etälajeja ja ulkona
tapahtuvia lajeja JAMKOn meitä tiukempien koronarajoitusten vuoksi. Tapahtumaan
saatiin mukaan sekä vanhoja että uusia yhteistyökumppaneita, ja tapahtumaan myytiin 300 lippua. Tapahtuman lipunmyynti ja appro-passin toteutus siirtyivät vuonna
2021 kokonaan etämuotoon Kide.appissa.
Liikuntavastaavien tapaamiset
Liikunnan hallitusvastaava järjesti järjestöjen liikuntavastaaville yhden liikuntavastaavien tapaamisen 8.4. Tapaamisessa käytiin läpi liikunta-avustusten hakemista, ideoitiin
mahdollisesti järjestettäviä liikuntatapahtumia sekä tarjottiin keskustelu- ja verkostoitumisalusta liikuntavastaaville. Tapaaminen toteutettiin koronapandemian vuoksi etänä.

Lausunnot ja kannanotot
Sektorin hallitusvastaava lausui OLL:n liittokokousmateriaaleista liittokokousdelegaation jäsenen Arttu Laaksosen kanssa.

Kulttuuri
Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Sofia “Dia” Hamouche. Kulttuurivaliokunnan sihteerinä toimi Meri Kärkkäinen. Tapahtumatuottajana toimi Laura
Partamies. Hallituksen kulttuurivastaavana toimi Akseli Ekola.
Vuosi 2021 oli poikkeuksellista aikaa koronaviruksesta ja pandemiasta johtuvien rajoi-
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tustoimien vuoksi.
Tammikuussa 2021 rajoitustoimet olivat edelleenkin hyvin tiukat, esimerkiksi yli 10 hengen kokoontumisia ei suositeltu järjestettäväksi. Ravintolat olivat kuitenkin avoinna, niitten toimintaa rajoitettiin aukioloaikoja ja kapasiteettia säätämällä. Helmikuussa 2021
Jyväskylän koronatilanne otti uudelleen sukelluksen ja tauti levisi rajusti etenkin opiskelijoiden keskuudessa eräässä kuppilassa järjestetyn kokoontumisen johdosta. Rajoitustoimintaa ryhdyttiin purkamaan vasta vapun 2021 jälkeen. Yliopisto ja kampusalue
pysyivät pitkälti suljettuna koko kevään 2021 ajan. Syksyllä 2021 toiminta alkoi pikkuhiljaa vapautumaan niin valtakunnallisesti kuin Jyväskylässäkin rokotuskattavuuden kasvaessa. Yliopisto piti kuitenkin tiukkaa linjaa kampuksen tapahtumatoiminnasta vielä
vuoden 2021 loppuun saakka.
Epidemiatilanteesta johtuen JYYn kulttuuri- ja tapahtumatoiminta, kuten muukin toiminta, oli hyvin erilaista aikaisempiin vuosiin verrattuna ja joutui mukautumaan joskus
hyvinkin nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Toiminta
Kulttuurivaliokunnan toiminnan tavoitteena on tarjota JYYn jäsenille ja muille jyväskyläläisille monipuolisesti 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.
JYYn kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa toteutettiin pitkälti Zoomin välityksellä etänä
koko kevään 2021 ajan. Erityisen isoksi osaksi muodostuivat helmikuussa aloitetut Lockdown -iltamat, joilla pyrittiin helpottamaan opiskelijoiden arkea pahentuneessa koronatilanteessa. Aluksi iltamia järjestettiin joka päivä kahden viikon ajan 3.-7.2. ja sen jälkeen vappuun saakka kaksi kertaa viikossa tiistai ja torstai-iltaisin. JYYn järjestöt olivat
aktiivisesti mukana toteuttamassa iltamiin ohjelmaa.
JYYn tapahtuma- ja kulttuurisektori pyrki helpottamaan ainejärjestötoimijoiden toimintaa sekä antamaan neuvoja tapahtumavastaaville epävarmassa koronatilanteessa
toimimiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Tähän tarpeeseen vastattiin muun muassa kokoamalla JYYn oma tapahtumaohjeistus, jossa oli huomioitu kaikki tapahtumatuotantoon vaikuttavat tahot sekä heidän suosituksensa.
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Valiokuntatoiminta
Kulttuurivaliokunta kokoontui virallisesti 9 kertaa. Valiokunnan toiminta painottui aivan
alkuvuodesta erilaisten etätapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. JYYn kulttuurivaliokunta oli toteuttamassa esimerkiksi useampaa Lockdown –iltamaa ja järjestä
virtuaalisia museokierroksia. Kulttuurivaliokunnan alaisuuteen perustettiin myös kirjallisuus- ja runoseura.
Valiokunnan ulkopuoliseksi, tapahtumatuottajan, projekti-koordinaattoreiden ja erityistyöryhmien pääasiallisesti toteutettaviksi jäivät Jyrock, Amazing Race ja JYYn juhlatapahtumat.
Elokuvatoiminta Ilokivellä
Ilokiven alakerran toimintasuunnitelmaprojektissa JYY osti Ilokiven baaritoiminnan itselleen ja uudistuneen Ilokivi Venuen toiminta käynnistettiin syksyllä 2020. Kulttuuritalo
Villa Rana –hanke viivästyi vuoden 2020 osalta ja Keski-Suomen elokuvakeskus pääsi
muuttamaan uuden kulttuuritalon tiloihin kesällä 2021. JYYn ja KSEKin yhteinen elokuvasarja, Ilokiven elokuvat, oli tauolla koko kevään 2021 koronatilanteen takia. KAVI-elokuvatoimintaa jatkettiin syksyllä 2021 Ilokivi Venuella yhteistyössä KSEKin kanssa joka
toinen maanantai.
JYYn ja Ilokivi Venuen elokuvasarjaa, Vapaa Kinoa, yritettiin käynnistää koko alkuvuosi
2021. Lopulta Vapaa Kinon elokuvat saatiin pyörimään syksyllä 2021. Vapaa Kino tuotettiin M&M Viihdepalvelun vuosilisenssillä. Vuosilisenssi antaa oikeudet näyttää sen alla
olevien levittäjien elokuvia rajattomasti ilman pääsymaksua. Vapaa Kinon ohjelmisto
koostui vuosituhannen vaihteen klassikkoelokuvista ja Kinossa näytetyt elokuvat vuokrattiin kirjastolta tai tapahtumaa tuottaneiden omista kokoelmista.
KAVI-sarjassa näytetyt elokuvat vuonna 2021: Wizards, Skavabölen pojat, Köyhän pikajuna, Seikkailujen sankarit, Haastattelu, Harmia enkeleistä, Päättymätön tarina.
Vapaa Kinossa näytetyt elokuvat vuonna 2021: Kellopeliappelsiini, Twin Peaks: Fire walk
with me, Dune, Panin Labyrintti, Barbarella, Eyes wide shut, Blues Brothers, Heavy Metal,
Donnie Brasco, Army of Darkness, Taianomainen leffa-appro eli Harry Potter leffa-appro, Titanic, Mad Max I-IV, Capote, Nightmare before Christmas.
Jyyn vuosijuhlat 23.10.2021
JYYn vuosijuhlia ei pystytty viettämään epidemiatilanteen takia vuonna 2020. Vuosi-
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juhlien viettämiseen ja uuden päivämäärän ehdottamiseen vaikutti poikkeustilan pitkittyminen. Vuosijuhlia siirrettiin hallituksen esityksestä ja edustajiston päätöksellä (80
§, 19.5.2020) ensin syksylle 2020 ja toisen kerran (111 §, 20.10.2020) syksylle, 23.10.2021.
Vuosijuhlia 86. ja 87. vietettiin samanaikaisesti kahden hallituksen voimin. Lisäksi vuosijuhlilla haluttiin juhlistaa ylioppilaslehtemme Jylkkärin 60-vuotista taivalta. Jylkkäri
täytti 60-vuotta vuonna 2020, mutta koronasta johtuen juhlallisuuksia ei voitu silloin pitää. Vuosijuhlat sujuivat hyvin ja niihin osallistui hallituslaisten ja asiantuntijoiden lisäksi
reilut 100 alumnia, kutsuvierasta ja JYYn jäsentä. Juhlapuheen piti Tekirin hallituksen
puheenjohtaja ja Jylkkärin entinen päätoimittaja Harri Saukkomaa. Vuosijuhlia vietettiin
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan uudistuneessa Ilokivessä ja vuosijuhlien jatkoilla
Ilokivi Venuella juhlakansaa viihdytti Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Vuosijuhlien tervehdystilaisuus järjestettiin Ryhtilässä. Silliaamiaista vietettiin ensin Ilokivellä ruokaillen,
josta siirryttiin Opinkiven saunalle.
Jyrock 15.-16.10.2021
Jyrockin työryhmään kuuluvat vuonna 2021 (JYYn tapahtumatuottajan roolissa) tuottaja Laura Partamies, promoottori Jesse Brandelin, tiedottaja Sanni Lahtinen, (HUMAK)
tuotantoharjoittelija Salla Lampi sekä JYYn hallituksen kulttuurivastaava Akseli Ekola.
Graafikkona toimi Juhani Salama. Koronasta johtuen Jyrockia vietettiin poikkeuksellisesti syksyllä 2021.
Jyrock sujui tuotannollisesti hyvin, vaikka tapahtuman järjestelyjä varjosti koko ajan Keski-Suomen vaihteleva koronatilanne. Epidemiasta huolimatta festivaalit saatiin kuitenkin järjestettyä suunnitellusti ja normaalisti. Tapahtumassa kiinnitettiin erityishuomiota
terveysturvallisuuden lisäksi myös turvallisen tilan periaatteisiin, jotka festareille luotiin
yhteistyössä sekä häirintäyhteyshenkilötoimintaa. Näissä onnistuttiin, sillä tapahtuman
aikana / jälkeen ei lähtenyt tartuntaketjuja eikä yhtäkään häirintätapausta. Viikonlopun
aikana Jyrockissa oli yhteensä n. 800 asiakasta ja n. 60 innokasta talkoolaista caterigissa, narikassa, hostaamassa artisteja, lipunmyynnissä & infossa, valokuvaamassa ja
stagemanagerina.
Suunnitellut esiintyjät Jyrockissa 2021
O

16.10. Jyrock Päiväklubi: AHO, The Bomb

O

Jyrock 2021: Hassain Maikal, Sansibar, Arppa, Bad Sauna, New Ro, Malla, Jaakko
Eino Kalevi, Midsommaren, F, Jari Raaste, Einari Stylman, Handshaking, Cyril
Awakens, Tamara Luonto, Orvokki.
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Amazing Race Jyväskylä
Perinteisesti kisassa neljän hengen joukkueet liikkuvat ympäri Jyväskylää eri rastipisteissä hyödyntäen Jyväskylän paikallisliikennettä. Rastilla suoritetaan toiminnallinen
tehtävä, jonka suoritettua kilpailijat saavat vihjeen seuraavalle rastille. Kilpailu on ollut
hyvin suosittu ja sen 150 lippua (eli 150 joukkuetta, 600 osallistujaa) on myyty minuuteissa loppuun. Vappuaattona järjestettävä Amazing Race Jyväskylä -kaupunkisuunnistuskilpailu toteutettiin koronapandemian vuoksi hyvine erilaisella tavalla kuin aikaisempina vuosina.
Amazing Race Jyväskylälle ei haettu erillistä projektikoordinaattoria vaan toteutuksesta
vastasivat aikaisempien vuosien koordinaattorit Nelli Rauhala ja Mari Stenberg yhteistyössä JYYn tapahtumatuottajan kanssa. Etä-ARJ toteutettiin yhteistyössä Vappuradio
JKL:n kanssa niin, että koordinaattorit Mari ja Nelli toimivat 30.4. klo 12-14 ARJ-erikoisradiolähetyksen juontajina, jota kautta jaettiin vihjeet kaikille rasteille. Rasteja oli yhteensä 12 kappaletta ja niiltä löytyi teline, johon oli tulostettu QR-koodi. Tämän QR-koodin
skannaamalla avautui lomake, joka tuli täyttää arvauksilla muiden rastien sijainnista ja
lähettää koordinaattoreille tiettyyn kellonaikaan mennessä. Rasteilla ei siis poikkeuksellisesti ollut ketään ohjaamassa tai niillä ei tarvinnut suorittaa mitään toiminnallista
tehtävää.
Kisassa kisattiin 2021 yksilöinä, ei joukkueina, eikä kisassa saanut käyttää joukkoliikennettä vaan rasteille tuli suunnistaa joko kävellen tai pyörällä. Rastit oli sijoiteltu opiskelijoiden asunkeskittymien läheisyyteen ja kisassa ei tarvinnut käydä kuin yhdellä rastilla,
kiertäminen eri pisteiden välillä ei siis ollut suositeltua tai pakollista.
Tapahtuma herätti paljon mielenkiintoa ja kisaan osallistui vajaa sata kisaajaa.
JYYn vapputapahtumat 2021
JYY järjesti perinteisiä vappuhulinoita koronavuonna 2021 virtuaalisesti. Vappuviikolla
pääsi pelaamaan Minna Canthin patsaan lakituspeliä, pelin teki Sami Kalliokoski.
Vapun osalta JYY teki laaja yhteistyötä Lööppi ry:n tuottaman Vappuradio JKL:n kanssa
onnistuneesti. JYYn vappuradion lähetyksiä oli yhteensä 8 kappaletta:
•

To 22.4. klo 16 Mielen taajuuksilla.
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•

Ma 26.5. klo 17 Niksipirkke

•

Ti 27.4. klo 18 Suuri edari-ilta

•

Ke 28.4. klo 16 Ilokiven keittiössä

•

To 29.4. klo 15 Jy wanna rock?!

•

Pe 30.4. klo 12 Etä-ARJ

•

Pe 30.4. klo 17.50 alkaen Vappulähetys 2.0 ja Bosswellin live stream keikka

•

La 1.5. JYYn Vappupiknik studiossa

Yhteystyö Vappuradion kanssa otettiin hyvin vastaan, ja sitä on suunniteltu jatkettavaksi jossain muodossa myös tulevaisuudessa. Radio-ohjelmiin painottunut sisältö
sai kuitenkin kritiikkiä viittomakielisten opiskelijoiden saavutettavuuden näkökulmasta,
mikä on otettava huomioon tulevaa suunnitellessa.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin kaikkien Suomen ylioppilaskuntien kanssa vapputervehdyksen (video) osalta ja JYY oli masinoimassa valtakunnallista haalarihaastetta. Järjestöt
saivat ilmoittaa tapahtumiaan JYYn vappuverkkosivujen kautta ja tapahtumat otettiin
osaksi JYYn vappuviestintää.
JYYn Vappulähetys oli kuvattu pitkälti etukäteen ja se sisälsi Minna Canthin lakituksen
ja Gaudeamus Igiturin Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillien sovittamana,
ylioppilaskunnan ja ammattikorkeakoulun oppilaskunnan puheet sekä Bosswell yhtyeen livekeikan Ilokiveltä. Vappulähetyksessä tehtiin yhteistyötä monen tahon kanssa.
Vappupäivän piknikiä ei järjestetty Harjulla, vaan kaikkia kehotettiin viettämään vappupiknikiä kotoa käsin.

Vuoden 2021 tapahtumia
Valiokunnan kokoukset: 13.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.9., 5.10., 2.11., 14.12.
O

3.2.-27.4. Lockdown –iltamat

O

10.3. Kulttuurivaliokunnan Muumi-ilta

O

Kulttuurivaliokunnan museokierrokset Louvreen 5.5. ja Lasimuseoon 12.5.
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O

Kulttuurivaliokunnan runoseuran perustaminen

O

30.4. JYYn suuri etävappu

O

24.5. Kulttuurivaliokunnan kiitospiknik

O

7.12. Runoiltamat goes Vakiopaine

Toiminnassa mukana olleita
Päävastuussa kulttuurisektorin toiminnasta vuonna 2021 olivat Sofia “Dia” Hamouche
(valiokunnan pj), Meri Kärkkäinen (valiokunnan sihteeri), Akseli Ekola (hallituksen kulttuurivastaava), Laura Partamies (tapahtumatuottaja), Nelli Rauhala ja Mari Stenberg
(Amazing Race -koordinaattorit). Palkattuina suurempia kulttuuritapahtumia tuottivat
Jesse Brandelin (Jyrock promoottori), Sanni Lahtinen (Jyrock tiedottaja).
Valiokunnan kokouksissa kävivät puheenjohtajan, sihteerin, tapahtumatuottajan ja
kulttuurivastaavan lisäksi tapahtuma- ja kulttuurivastaavia useista eri ainejärjestöistä:
Liisa Partanen, Siiri Nieminen, Aino Askola, Maria Kuusela, Julia Piirainen, Saimi Porkkala,
Inka-Sofia Laaksonen, Milla Männikkö, Lauri Tapola, Ronja Roppo, Viivi Hiekkanen, Hilla
Jalonen, Henna Määttänen, Anniina Juvonen ja Oona Tähkänen.

Leija-projekti
Syksyllä 2020 JYY haki yhdessä JYU:n kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön (jatkossa OKM) jakamaa erityisavustusta Koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Hakuprosessista JYY:n puolella vastasi korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil, yliopiston puolla erityisasiantuntija
Leena Penttinen. OKM myönsi rahoitusta yhteensä 230 000 €, josta JYY:n osuudeksi tuli
46000€, joista n. 24000 euroa varattiin palkkakuluihin ja 21000 euroa projektin kassaan.
Yliopisto otti hoitaakseen opiskelijoiden ohjauksen, joten JYY:n vastuualueeksi tuli opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen, erityisesti vapaa-ajalla. JYY:n toivottiin järjestävän erityisesti yhteisöllisyyttä tukevia vapaa-ajan toimintoja.
Tehtävään oli vaikea löytää työntekijää ja haku avattiin kaksi kertaa. Jälkimmäisellä
haulla tehtävää haki jäsenpalvelusihteerin sijaisena meritoitunut filosofian tohtori Ismo
Puhakka, joka aloitti projektityöntekijänä toukokuussa 2021.
Puhakka määritteli projektin neljä osa-aluetta joita tapahtumien tulisi vahvistaa: nämä
olivat kehon ja mielen hyvinvointi, lähiympäristö ja yhteisö. Tapahtumat ja ryhmät haluttiin saada käyntiin mahdollisimman pian, sillä erityisesti lukuvuonna 2020/21 aloit-
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taneet fuksit olivat kärsineet koronapandemiasta ja eristystoimista pahoin ja tiedossa
oli että opiskelijoiden joukossa oli paljon nuoria aikuisia joille ei ollut muodostunut suhdetta yliopistoyhteisöön eikä opiskelukaupunkiin. JYY:n osuus OKM-projektista nimettiin
Leijaksi ja motoksi tuli “leija kohottaa fiilistä” tai englanniksi “high on life.”
Leija sai heti hyvän yhteistyökumppanin SPR:n ystävätoiminnasta jonka vapaa-ehtoisia
rekrytoitiin mukaan projektin tapahtumatuotantoon. Havaittiin myös että iso osa SPR:n
ystävätoiminnassa mukana olevista yksinäisistä nuorista aikuisista oli Jyväskylän yliopiston opiskelijoita - näin ollen kohderyhmä oli myös sama. Yhteisöllisen toiminnan
ensiapuna käynnistettiin kesäkuussa torstaisin kokoontunut Jyväskylä tutuksi ryhmä,
jossa tutustuttiin Jyväskylän eri kohteisiin sekä vahvistettiin osallistujien verkostoja toisiinsa tutustumisleikkien ja yhteisen tekemisen avulla.
Leijalle laadittiin myös omat nettisivut JYY:n sivujen alle ja tapahtumista ja ryhmistä
viestittiin lisäksi koko JYY:n jäsenistölle jaettavalla sähköpostikirjeellä.
Projektin päähaasteiksi paljastuivat hyvin nopeasti kaksi seikkaa. Ensimmäinen oli epidemiatilanteen nopea vaihteleminen. Toinen tästä johtuva opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen passivoituminen. Pieniä taukoja lukuunottamatta aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset olivat voimassa koko projektin ajan. Ongelmana ei siis
ollut ainoastaan kuinka tavoittaa ihmisiä osallitumaan tapahtumiin ja ryhmiin, vaan
myös kuinka rajata tapahtumien ryhmäkoot koronaturvallisiksi. Tartuntojen jäljittämiseksi ja ryhmäkokojen pitämiseksi sallituissa rajoissa moniin tapahtumiin oli ennakko-ilmoittautuminen. Ennakkoilmoittautuminen teki toiminnasta järjestäytynyttä, mutta
myös nosti kynnystä osallistua. Eräs toimiva keino tämän ongelman välttämiseksi oli
suoran discord-ryhmän käyttäminen, mikä toisaalta kuitenkin rajasi osallistujapoolia
discord-aktiiveihin.
Projektia mainostettiin myös ainejärjestöille. Korona-tilanteen vaihteleminen teki yhteistyöstä kuitenkin epäpalkitsevaa järjestöille ja esimerkiksi Sputnikin kanssa suunniteltu ekskursio jouduttiin perumaan tartuntatilanteen heikennyttyä. Vaihtelevassa toimintaympäristössä myös yhteistyö yliopiston varovaisen hallinnon kanssa osoittautui
hankalaksi, mm. pitkään suunniteltu kampuksen kentän avajaiset peruttiin syyskuussa,
tartuntatilanteen hankaloiduttua vaikka AVI:n rajoitukset olisivat tilaisuuden periaatteessa mahdollistaneetkin.
Projektissa toteutetut ryhmät: vertaistukiryhmä Task Force ja itsemyötätunto ja meditaatioryhmä Show up and Slow down saivat osallistujilta lämmintä ja myönteistä palautetta. Kovin suuriksi ryhmät eivät kuitenkaan missään vaiheessa kasvaneet. Online
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-tapaamiset väsyttivät etäopiskeluun kyllästyneitä opiskelijoita ja läsnäolo-ryhmien
kasvua rajoittivat kokoontumisrajoitukset.
Projektin suurimmiksi menestyksiksi osoittautuivat yhteisölliset retket ja juhlat, joita järjestettiin huomattavan nopealla aikataululla aina tartuntatilanteen hellittäessä. Ylioppilaskylän kyläjuhliin kesäkuussa osallistui 80-henkeä, vaikka tilaisuutta ei mainostettu
kokoontumisrajoituksissa pysymiseksi. Elokuussa järjestetty Kortepohja Festival houkutteli paikalle yli 400 kävijää, mikä huolestutti hieman järjestäjiä - tartuntatautilääkäri Ilkka Käsmälle lähetetyssä koronaturvallisuus suunnitelmassa maksimi-osallistujamääräksi oli ilmoitettu 300 henkeä. Yhtään tartuntaketjua Kortepohja Festivaalista ei
kuitenkaan lähtenyt ja pian juhlien jälkeen rajoituksetkin ajettiin alas hetkeksi.
Syyskuun suopeammassa tautitilanteessa päätettiin järjestää 3 viikon varoitusajalla
Varjosauna Festival -saunafestivaalit valon kaupunki tapahtuman yhteyteen. Kiperästä
aikataulusta huolimatta tapahtuma osoittautui menestykseksi. Ylioppilaskunnassa ja
muissakin järjestöissä oli jo kovaa intoa järjestää tapahtumia ja yhteistyökumppaneita saatiin reilusti. Mukana festivaalia järjestämässä tai yhteistyökumppaneina olivat
Ynnä ja Nefa -ainejärjestöt sekä Keski-Suomen kirjailijat, Panimo Hiisi, yläkulttuuri ry,
Keski-Suomen elokuvakeskus, Perinnesaunayhdistys Löyly ry, Kankaan Sauna, Jyväskylän kaupunki ja monia muita. Vapaaehtoisia festivaalinrakentajia ja saunanlämmittäjiä
löytyi useita kymmeniä. Tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana yli 600 kävijää.
Samanlainen hitti oli myös lokakuun alun Etelä-Konneveden kansallispuistoon suuntautunut kaksipäiväinen retki, johon osallistui lähes 90 opiskelijaa, yksi bussilastillinen
lauantaina ja toinen sunnuntaina. Erityisesti pandemian ja sulkutoimien keskellä eläneelle vaihto-opiskelijoille tapahtuma oli tärkeä - osalle ensimmäinen, ja mahdollisesti
ainoa kosketus suomalaiseen luontoon. N. 15 rohkelikon joukko teki myös pitkä vaelluksen ja palasi Jyväskylään vasta seuraavan päivän bussikuljetuksella.
Suosituksi ryhmäksi osoittautui myös yhdessä korkeakoululiikunnan kanssa Ilokiven
alakerrassa järjestetty joka keskiviikko-aamuinen liikuntahetki. Psykoterapeutti Ville
Vainikan järjestämä terapeuttinen rumpupiiri sai myös osallistujiltaan erityiskiitosta.
Marras- joulukuun kuluessa Suomeen ylsi uusi omikron -variatti koronaviiruksesta, jonka herkkä tarttuminen alkoi jäädyttää toimintaa. Livetapahtumaksi suunniteltu opiskelijoiden joulurauhan julistus muutettiin videoksi. Video kuvattiin ylioppilaskylässä B-talon
katolla. Yhdeksännen kerroksen tuiverruksessa, valjaiden suojaamina, 20-asteen pakkasessa, keikkuivat joulutontut Arttu Laaksonen ja Elina Kärkkäinen.
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Yhteensä Leija-projektin eri osa-alueilla toimi vuoden 2021 n. 30 vapaaehtoista. Erityismaininnan vapaaehtoistyöstä ansaitsee Leija-tapahtumien graafisena suunnittelijana
toiminut JYYn hallituksen jäsen Lotta Tuominen jonka panos koko leija-projektin visuaaliseen ilmeeseen oli merkittävä. Leijan eri ryhmiin osallistumiskertoja tuli n. 500 ja eri
osallistujia oli n. 120. Leijan eri tapahtumat keräsivät yhteensä n. 2000 kävijää.
Tammikuussa 2022 OKM myönsi projektille jatkorahoituksen vuodelle 2022. JYYn hallitus
päätti jatkaa projektityöntekijä Puhakan työsopimusta 11 kuukaudella vuoden loppuun.
Omikronin jyllätessä vuoden alku leijaprojektissa alkaa etäilyn ja ulkotapahtumien merkeissä. Aika näyttää päästäänkö vuonna 2022 järjestämään jälleen myös isoja tapahtumia.

Järjestöpalvelut
JYYn piirissä toimii suuri määrä järjestöjä ja yhdistyksiä ja niiden toiminta opiskelijoiden
parissa on korvaamatonta. Järjestöt järjestävät tapahtumia, valvovat jäsentensä etuja ja toimivat arvokkaana yhdyssiteenä opiskelijoiden välillä. Lisäksi järjestöt auttavat
toteuttamaan ylioppilaskunnan lakisääteistä tehtävää kasvattamalla opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen.
JYYn jäsenpalvelu- ja järjestösihteerin sijaisena toimi tammikuusta huhtikuuhun Ismo
Puhakka, jonka jälkeen tehtävään palasi Eetu Heiska opintovapaaltaan. Hallituksen järjestövastaavana oli Matti Heikkilä, ja puheenjohtajafoorumia luotsasi Mari Stenberg.
Myös vuonna 2021 JYY on tukenut järjestöjä tarjoamalla neuvontaa ja ohjausta muun
muassa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sääntömuutoksiin, yhdistyslainsäädäntöön, yhdistyksen hallintoon ja talouteen ynnä muihin yhdistystoimintaan liittyviin
kysymyksiin ja ongelmiin. Lisäksi järjestöpalvelut ovat rohkaisseet uusien yhdistysten
perustamiseen ja antanut tukea rekisteröintiprosesseissa. Ainejärjestöjen hallitusten jäseniä on kannustettu osallistumaan valiokuntatoimintaan. JYY tuki piirissään toimivia
järjestöjä myös taloudellisesti erilaisten avustusten muodossa, ja yhdistysten käyttöön
tarjottiin maksutta kokoustiloja sekä lainatavaroita. JYY haluaa myös vahvistaa järjestötoimijoiden valmiuksia yhdistysten luottamustehtäviin ja edunvalvontaan tarjoamalla laadukasta ja monipuolista koulutusta aina tarpeen ja kysynnän mukaan.
Vuonna 2021 järjestöt rekisteröityivät jo neljättä kertaa JYYn piirissä toimiviksi järjestöiksi. Vuoden aikana rekisteröityi 34 ainejärjestöä ja 23 harrastejärjestöä, joiden hallitusten
jäsenet lisättiin kuukausittaisten järjestökirjeiden vastaanottajiksi. Järjestökirjeitä lähti
vuoden aikana 9 kappaletta. Järjestöaktiivien osaamista ja keskinäisiä kontakteja tu-
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etaan erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja tapahtumilla. Järjestöihin pidettään tiiviisti yhteyttä myös tapahtumien välillä.
Vuonna 2021 syksyllä JYY alkoi suosittelemaan ainejärjestöille, että he valitsevat henkilön, joka on vastuussa tutortoiminnasta ja uusien opiskelijoiden integroinnista osaksi
opiskelijayhteisöä.

Toiminta
Avustukset
JYYn tarjosi piirissään toimiville järjestöille ja muille opiskelijaryhmille mahdollisuuden
hakea avustuksia. Vuosittaisen kaksiosaisen toiminta-avustushaun lisäksi järjestösektorilla on myöntänyt kulttuuri- ja projektiavustuksia (liikuntasektorilla tämän lisäksi liikunta-avustus). Avustuksilla JYY halusi kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia
yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Avustuksia haettiin tavallista vähemmän pandemian takia. Käyttämättä jääneet kulttuuri- ja projektiavustukset jaettiin toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan yhteydessä.
Avustuksia kehitettiin vuonna 2021. Toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan kysymyksiä päivitettiin yhdessä järjestöjen kanssa, jotta avustuksen kriteerit olisivat vielä
aikaisempaa selkeämpiä ja yksiselitteisempiä, mutta myös joitain vanhentuneita kysymyksiä päivitettiin. Toiminta-perusteisen osan kysymykset ja pisteytys saatettiin ajoissa järjestöjen tietoon. Lisäksi kysymyksien muotoilussa pyrittiin huomioimaan korona.
Kulttuuri- ja projektiavustuksen kriteereihin lisättiin, ettei sitä voi käyttää enää selkeästi
tutkimukseen liittyvään toimintaan.
Vuonna 2021 JYYn toiminta-avustukset myönnettiin edellisen vuoden tapaan kahdessa
osassa. Keväällä jaettiin lähinnä hallintoon liittyvien dokumenttien perusteella perusosat, ainejärjestöille 200 € ja harrastejärjestöille 150 €. Edustajistoryhmille avustus jaettiin keväällä entisin perustein (perusosa 50 € + 30 €/edaattori). Keväällä avustuksia
haki 35 ylioppilaskunnan piirissä toimivaa ainejärjestöä, 16 harrastejärjestöä ja 4 edustajistoryhmää.
Syksyllä jaettiin järjestöjen toimintaperusteinen osa, jossa järjestöjen vuoden aikana
tekemä toiminta realisoitui euroiksi. Yhteensä 32 ainejärjestöä ja 14 harrastejärjestöä
haki toimintaperusteista osaa. Ainejärjestöille jaettiin syksyllä 2021 vuoden toiminnan
perusteella 9262,78 euroa ja harrastejärjestöille 2335,23 euroa. Keväällä aine- ja harrastejärjestöille sekä edustajistoryhmille jaettiin yhteensä 10030 euroa. Toiminta-avus-
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tusta jaettiin siis yhteensä 21628,01 euroa. Projektiavustuksia järjestösektori myönsi 1372
euroa. Yhteensä järjestösektori jakoi avustuksia siis 23000 euroa ja yhden sentin. Budjetti ylittyi tältä osin yhdellä sentillä, joka lienee pyöristysvirhe.
Koulutustoiminta
JYYn järjestösektori tarjosi jälleen piirissään toimiville järjestöille monipuolista ja laadukasta koulutusta järjestötoiminnan tueksi. Vuonna 2021 sektori järjesti kymmenettä kertaa järjestöseminaarin (22.-29.1.2021), jossa koulutettiin 290 järjestötoimijaa 42 eri järjestöstä. Järjestöseminaari oli osallistujamäärältään suurin koskaan. Koulutus oli etänä
koronatilanteesta johtuen, mutta ylioppilastalo Ilokivelle rakennettiin studio, jota kouluttajat saivat halutessaan käyttää. Seminaariviikon aikana tarjolla oli yhteensä 15 koulutusta, joista suurin osa oli sektorikohtaisia. Järjestöseminaarin ulkopuolella järjestettiin
vielä erilliset koulutukset liikuntavastaaville ja yritysyhteistyöstä, joita ei ollut huomioitu
järjestöseminaarin ohjelmassa. Alkuvuoden perehdyttävien koulutusten määrässä oli
merkittävä pudotus vuoden 2020 26 koulutukseen verrattuna. Syynä pudotukselle on,
että etänä oli hankalampi järjestää samanaikaisia koulutuksia ilman suurempia ihmisresursseja. Seminaari tavoitti kohderyhmänsä mainiosti ja sai erittäin positiivista
palautetta etenkin laadukkaista koulutuksista. Seminaari onnistui erinomaisesti ja konseptia kehitetään jatkuvasti.
Järjestöjen taloudenhoitajille järjestettiin yksi kirjanpitoiltapäivä, joka oli maaliskuussa
etänä. Näiden lisäksi järjestöjä koulutettiin toukokuussa jäsenrekisterien ihmeelliseen
maailmaan, ja syksyllä toiveikkaina järjestimme yhdessä tilapalveluiden kanssa koulutuksen tilojen käyttöön ja varaamiseen, mutta jälkimmäiseen ei ollut paljon osallistuja.
Keskustelimme tilapalveluiden kanssa, että tulevaisuudessa vastaava sisältö voitaisiin
jakaa video- tai tekstimuodossa.
Järjestöspektaakkeli järjestettiin 25.–26.8. kaksipäiväisenä hybriditapahtumana Ilokiven ravintolassa ja Venuella. Järjestöspektaakkeliin oli harmillisen vähäinen osallistujamäärä, mikä johtui siitä, että tapahtuma järjestettiin aivan liian aikaisin. Seuraavalle
vuodelle pitää ottaa huomioon, että järjestöpektaakkeli järjestetään vasta fuksiviikkojen
päätyttyä. Spektaakkelissa oli neljä koulutusta, jotka käsittelivät Leija-projektia, turvallisempia opiskelijatapahtumia, tapahtumien järjestämistä syksyllä 2021 ja toastmasterien toimintaa.
Järjestötapaamiset
Vuoden 2021 aikana järjestettiin 2 järjestötoimijoiden tapaamista ja viisi PJ-foorumia.
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Viime vuoden tapaan Puheenjohtaja-foorumi keräsi paljon enemmän osallistujia kuin
järjestöklubit. Järjestöklubeille osallistuminen oli niin heikkoa, että se jouduttiin perumaan useampaan otteeseen.
Vuonna 2021 pj-foorumi järjestettiin yhdeksän kertaa tammikuun järjestöseminaarin
koulutuksen lisäksi. Pj-foorumien teemat rakentuivat pitkälti puheenjohtajien toiveiden
ympärille, ja teemoina keväällä olivat viestintä, strategian tekeminen, aikataulutus sekä
kevätkokouksen pitäminen. Vuonna 2021 tapaamisissa pyrittiin osallistamaan puheenjohtajia mahdollisimman paljon, ja etenkin pienryhmissä suoritetut tehtävät ja keskustelut koettiin toimiviksi. Syksyn pj-foorumit olivat vapaamuotoisempia, mutta etenkin
syyskokouksen pitämiseen sekä toiminta-avustushakemuksen täyttämiseen saadut
ohjeet koettiin tarpeellisiksi. Vaikka suurin osa vuoden 2021 pj-foorumeista pidettiinkin
etänä, riitti niissä paljon osallistujia. Sekä vuonna 2020 että 2021 pj-foorumit pidettiin
hyvin keskustelevina, ja puheenjohtajat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Tämä koettiin
toimivana, sillä pj-foorumien keskeisin idea lieneekin puheenjohtajien vertaistuki.
Kiitosilta
Joulukuun alussa järjestettiin tutoreiden ja järjestötoimijoiden yhteinen kiitosilta. Toimijoilla oli mahdollisuus osallistua ruokailuun Ilokivellä, sekä 9 hyvää syytä elää -näytökseen Jyväskylän kaupunginteatterilla. Tapahtumaan ilmoittautui 161 innokasta toimijaa.
Ilta oli onnistunut ja osallistujat todella ilahtuneita kiitosillasta.
Muu toiminta
Teekkarit
Koko vuoden ajan valmistauduimme yliopiston ensimmäisten teekkareiden vastaanottoon ja syksyllä järjestimme yhdessä ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry:n ja Tekniikan akateemisten kanssa työpajoja akateemisista perinteistä ja järjestötoiminnasta. Jäämme
odottamaan uutisia teekkarikillan perustamisesta.

Koronan vaikutuksia järjestötoimintaan
Osallistumisprosentit JYYn toimintaan ja järjestöjen omaan toimintaan paranivat merkittävästi verrattuna aikaisempaan vuoteen, ja joissain harvoissa tilanteissa etätapahtumat olivat jopa suositumpia kuin vastaavat lähitapahtumat ovat olleet. Järjestöillä
oli kuitenkin vaikeuksia saada ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita kiinnittymään
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osaksi yhteisöään, mikä aiheutti valtavasti huolta toiminnan jatkuvuuden ja uuden hallituksen muodostamisen näkökulmasta. Nämä huolet osoittautuivat suurimmalla osalla kuitenkin aiheettomiksi, ja monet saivat muodostettua hallituksia, jotka olivat yhtä
suuria kuin ennen koronaa. Vuoden 2020 hyvin hankalan tilanteen jälkeen myös orkesterit pääsivät jatkamaan toimintaansa, ja saivat järjestää jopa lähikonsertteja.

Viestintä
JYYn viestintäasiantuntijana toimi vuonna 2021 Teemu Rahikka. JYYn hallituksen viestintävastaavana toimi Lotta Tuominen.

Toiminta
JYYn viestintäsektori toimii yhteistyössä JYYn muiden sektoreiden kanssa. Viestinnän
tavoitteena on välittää ajankohtaista ja oikein kohdennettua tietoa JYYn jäsenille, ulkoisille sidosryhmille sekä sisäisesesti organisaatiossa toimiville.
Viestintäsektorin perustehtäviä ovat JYYn jäsenviestintä useissa eri kanavissa, JYYn sosiaalisen median ja verkkosivujen ylläpitäminen, viestinnän kouluttaminen ja muiden
sektoreiden viestinnän tukeminen. Lisäksi viestinnässä laaditaan ja levitetään mediatiedotteita sekä koostetaan viikottainen opiskelijauutiskirje Jyytiset. Viestintäsektori toimii muiden sektorien ja valiokuntien apuna erilaisten tapahtumien ja teemaviikkojen
tiedottamisessa.
Viestintäsektori vastasi lisäksi vuoden aikana JYYn käyttöön ja eri tilaisuuksiin tulevien
painotuotteiden, kuten julisteiden, kutsujen ja ohjelmien tuottamisesta. Viestintä tuotti
painomateriaaleja eri tapahtumien markkinointia varten sekä lukuvuosikalenterin jäsenistölle jaettavaksi.
JYY jatkoi edustajiston kokouksien striimaamista suorana Youtube-kanavansa kautta.
Uutena testattiin reaaliaikaista twiittaamista edustajiston kokousten kulusta.
Tiedottaminen koronaviruksesta
JYY teki koko vuoden tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin
kanssa koronaan liittyvässä viestinnässä. JYY tiedotti opiskelijoita voimassa olevista
rajoituksista sekä koronatestauspisteistä. Erityisen tiiviisti viestittiin kevättalvella 2021,
kun koronatartunnat ryöpsähtivät vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.
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JYY pyrki omalla toiminnallaan paitsi tiedottamaan opiskelijoita, myös ottamaan kantaa ja lieventämään opiskelijoihin suuntautuvaa kritiikkiä. Työtä tehtiin muun muassa
Twitterissä sekä antamalla haastatteluita useille eri medioille.
Lukuvuosikalenteri
Lukuvuosikalenteri 2020-2021 tuotettiin yhteistyöprojektina useiden itäsuomalaisten
korkeakoulujen opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa. Projektia koordinoi Savonia
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savotta. Viikkokalenterin taittopohja toteutettiin
yhteisprojektina. Kalenteri tilattiin virolaiselta Ecoprint-painotalolta.
Kalenterin mainosmyynnistä vastasi JYYn oma mainosmyyjä Valto Merta. Kannen kuva
valittiin jäsenille avoimena olleella suunnittelukilpailulla. Muutoin kalenterin ulkonäöstä,
taitosta ja sisällöstä vastasi JYYn viestintäasiantuntija Teemu Rahikka.
Sosiaalinen media ja verkkosivut
JYYn pääasialliset sosiaalisen median kanavat vuonna 2021 olivat Instagram, Facebook
ja Twitter. Näiden lisäksi käytössä olivat myös Youtube ja LinkedIn.
Vuoden 2021 lopussa JYYllä oli Facebookissa 6696 seuraajaa. Facebook-seuraajien
määrä kasvoi vuodessa 554 henkilöllä eli 9%. Instagramissa JYYllä oli vuoden lopussa
3459 seuraajaa. Instagram-seuraajien määrä kasvoi vuodessa 963 henkilöllä eli 39%.
Twitterissä JYYllä oli vuoden lopussa 2186 seuraajaa. Twitter-seuraajien määrä kasvoi
vuodessa 82 henkilöllä eli 4%.
On huomioitavaa, että JYYn Instagram-tilin kattavuus (= yksittäiset käyttäjätilit, jotka
ovat nähneet ainakin yhden @jyyinstaa-tilin postauksen) kasvoi 166 %, kun Facebookissa kattavuus laski 9,3 %.
Merkittävä osa seuraajien määrän kasvuun oli syksyllä järjestetty kampanja uusille
seuraajille, jossa jaettiin palkintoina S-ryhmän lahjakortteja. Uusia opiskelijoita pyrittiin
tavoittamaan tervetulopaketin, sähköpostin sekä Venuella ja Opinkivellä järjestettyjen
infopläjäysten välityksellä, minkä avulla pystyttiin sitouttamaan uusia opiskelijoita JYYn
somekanavien seuraajiksi.
Vuoden loppupuolella JYYlle perustettiin SoundCloud-, Spotify- ja AppleMusic-tilit kestävän kehityksen viikon podcastin julkaisemista varten.

Jyväskylän Ylioppilaslehti Jylkkäri
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Jyväskylän Ylioppilaslehti eli Jylkkäri on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kustantama, vuodesta 1960 ilmestynyt opiskelijalehti. Jutut käsittelevät opiskelijaelämää, yhteiskuntaa, politiikkaa, kulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä.
Toimitus koostui päätoimittajasta, toimittajasta/toimitusharjoittelijasta ja siviilipalvelusvelvollisesta. Päätoimittajana työskenteli toukokuun loppuun Tuukka Tervonen, ja
hänen seuraajakseen valittiin Oona Komonen. Toimittaja oli keväällä Saara Sund ja
syksyllä Santeri Harju. Sivarina työskenteli Veera Mangström. Vakituisen henkilökunnan
lisäksi sisältöä tekivät kymmenet avustajat.

Toiminta
Tyypillisesti Jylkkärin paperiversio ilmestyy kahdeksan kertaa lukuvuoden aikana.
Vuonna 2021 normaalista julkaisurytmistä poiketen ja koronarajoituksista johtuen 28tai 32-sivuisen lehden ilmestymiskertoja oli seitsemän.
Paperiversion levikki on noin 5 000 kappaletta, ja lisäksi lukuvuoden aikana ilmestyvät
suurempilevikkiset abi- ja kaupunkinumerot. Printin lisäksi Jylkkäri tekee sisältöä myös
verkkoon. Toimintavuonnaan Jylkkäri kiinnitti huomiota erityisesti verkkosisällön tuotantoon sekä näkyvyytensä lisäämiseen sosiaalisessa mediassa.

Johtokunta
Jylkkärillä on kuusihenkinen johtokunta, jonka tehtävänä on tukea toimituksellista työtä
sekä suunnitella lehden tulevaisuutta. Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2021 Niklas Pelkonen (pj.), Meri Kärkkäinen (vpj.), Akseli Ekola, Jari Valtee, Eetu Kokkinen ja Nelli-Sofia
Peuranen.

Kunta- ja vaikuttamistoiminta
Kunta- ja vaikuttamissektorin tehtävänä on vastata vaikuttamistyöstä Jyväskylän kaupunkiin sekä Keski-Suomen alueeseen. Vuonna 2021 JYYn hallituksen kunta- ja vaikuttamistoiminnasta vastasi Arttu Laaksonen.
Vaikuttamistyötä tehtiin osittain yhdessä opiskelijakuntien JAMKO ja HUMAKO kanssa.

Toiminta
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Kuntavaikuttamista on tehty tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Opiskelijayhteistyöryhmä, johon on vuoden aikana kuulunut kaupungin työntekijöitä sekä
JYYn, JAMKOn ja HUMAKOn hallituslaisia, on tavannut kaksi kertaa niin kevät- kuin syyslukukaudella. Tämän lisäksi JYY on osallistunut muutamiin kaupungin järjestämiin seminaareihin ja tilaisuuksiin.
JYY vaikutti vuonna 2021 aktiivisesti Linkki-paikallisliikennesuunnitelman ja kaupunkistrategian valmisteluun, yleisten vaalien ennakkoäänestyspisteiden sijoitteluun, kansainvälisten opiskelijoiden asemaan kaupungissa sekä opiskelijoiden työllistymiseen
Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.
JYY on ollut näkyvä toimija myös alueellisessa vaikuttamistyössä. JYYllä on ollut edustajina Aleksi Murtojärvi ja Juho Neuvonen vuonna 2021 Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmässä. Lisäksi JYY on vuoden lopulla valmistautunut tammikuussa 2022 järjestettäviin aluevaaleihin.
Koronapandemia on vaikuttanut keskeisesti myös kuntavaikuttamisen sektorin toimintaan. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokoukset sekä erilaiset seminaarit ja muut tilaisuudet ovat siirtyneet verkkoon. Näin verkostoituminen sekä näkyminen kaupungin
päätöksenteossa on jäänyt aikaisempia vuosia vähäisemmäksi.

Kuntavaalit 2021
Keväällä 2021 käytiin kuntavaalit, jotka siirtyivät alkuvuoden aikana huhtikuun puolesta
välistä kesäkuun alkupuolelle heikentyneen koronatilanteen johdosta.
Toimintasuunnitelman 2021 mukaisesti JYYn tavoitteena kuntavaaleissa oli opiskelijoiden tietoisuuden ja äänestysaktiivisuuden lisääminen sekä opiskelijoiden äänen kuuluminen kuntavaaleissa. JYYn kuntavaalikampanjasta vastasivat hallituksen jäsenet
Arttu Laaksonen, Aija Hokkanen sekä Matti Heikkillä. Tavoitteiden toteutumiseksi JYY
toteutti säännöllistä ja moniäänistä kuntavaaliviestintää, kuntavaalipaneeleja yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa sekä muita tapahtumia ja tempauksia. Kuntavaalien
pääkampanjana oli 24 tunnin pompputempaus JYYn pomppulinnassa Kirkkopuistossa 26.–27.5. ja sen tarkoituksena oli pomputtaa opiskelijoita, jottei päätöksentekijöiden
tarvitse sitä enää tehdä.
Kuntavaalien äänestysprosentti Jyväskylässä oli historiallisen matala: vain noin 52,3 %.
Jyväskylässä kaikista kuntavaaliehdokkaista noin 15 prosenttia oli opiskelijoita. Kuntavaaleissa valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon useampi opiskelija kaudelle 2021–
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2025. Tämän lisäksi monia opiskelijoita valittiin muihin luottamustehtäviin Jyväskylässä
sekä maakunnassa.
Heikentynyt koronavirustilanne vaikutti kuitenkin merkittävästi kuntavaaleihin sekä JYYn
kuntavaalikampanjaan – kuntavaalien ympärillä oli koko kevään ajan merkittävä epävarmuus. Lisäksi vaalien terveysturvallisuussääntelyn seurauksena korkeakoulukampukset menettivät ennakkoäänestyspaikat. Kaiken lisäksi korkeakouluopiskelijoiden tavoittaminen kesän kynnyksellä oli entistä haastavampaa.

Yritysyhteistyö
JYYn toteuttama yritysyhteistyö on koostunut pääsääntöisesti tapahtumakohtaisesta
yhteistyöstä sekä vuosittaisista yhteistyösopimuksista. Yritysyhteistyön kehittämiselle
on potentiaalia myös tulevaisuudessa, sillä JYY pystyy tarjoamaan yhteistyökumppaneilleen lisäarvoa, josta hyötyvät kaikki osapuolet. JYYn hallituksen yritysyhteistyövastaavan toimi Lotta Tuominen.
Vuonna 2021 yritysyhteistyö oli valitettavan vähäistä koronapandemiasta johtuen.
Kertaluontoisia yhteistyökumppaneita haettiin 86. & 87. Vuosijuhlille. Juhlia tukivat Soihtu, Semma, KOAS, Mocktells ja Männikkömetsä joko rahallisesti tai aineellisesti.
Marraskuussa 2021 solmittiin yhteistyösopimus ravintola Freetimen kanssa vuodelle
2022. Sopimuksessa sovitaan yhdessä järjestetyistä tapahtumista sekä viestinnällisestä yhteistyöstä.
Vuosijuhlien sekä Jyrockin siirtämisen vuoksi tarkoituksena on hyödyntää aikaisempia
pitkäaikaisia kumppanuuksia. Yritysyhteistyövastaavan apuna on aikaisempina vuosina ollut yritysyhteistyötiimi, josta luovuttiin 2019 päätteeksi. Silloisen yritysyhteistyötiimin
johtaminen ja sitouttaminen veivät sen verran aikaa, että yritysyhteistyövastaava ei
nähnyt jatkamista enää järkevänä resurssien käyttönä.

Yhtenäinen konserni &
organisaatiouudistuksen loppuunvientitoimintasuunnitelmaprojekti
Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteena oli selvittää konsernin yhteisten toimitilojen
mahdollisuutta ja parantaa organisaation eri päätöksentekoelimien välistä viestintää.
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Konsernille on löytynyt mahdolliset yhteiset tilat, joiden hankinta ja selvitystyö on meneillään. Tarkemmat tiedot ovat vielä salassa pidettäviä, joten niistä ei toimintakertomuksessakaan kerrota. Tilojen hankkiminen JYYlle/Soihdulle vie todennäköisesti vielä
vuoden tai kaksi ja on myös mahdollista, että tilojen saanti peruuntuu. Toimintasuunnitelmaprojektissa mainittu kohta “Henkilöstön ja luottamustoimijoiden ymmärrystä
toistensa tehtävistä lisätään arkisen kanssakäymisen myötä.” toteutuisi myös yhteisten
tilojen avulla, jolloin kohtaamisia henkilöstön kesken tapahtuisi luonnollisesti päivittäin.
Päätäntäelinten keskeinen viestintä toteutuu paremmin vuonna 2022 hallituksen noin
kuukausittain kokoamalla ajankohtaisten asioiden viestillä. Tarkoituksena on koota kuukauden aikana varsinaisen toiminnan puolella tehtyjä merkittäviä päätöksiä ja tekoja
yhteen viestiin, joka jaetaan muille organisaation osa-alueille. Liiketoiminnan puolella
(Soihtu) on käytössä samanlainen konsepti, jolla he viestivät liiketoiminnan asioista
kuukausittain muille organisaation osille.
Liiketoimintajohtokunnan ja hallituksen välinen yhteistyö nähtiin toimivana, mutta yhtenä muutoksena tulee se, että koko hallitus käy esittäytymässä ja kuuntelemassa vuoden alkupuolella yhdessä liiketoimintajohtokunnan kokouksessa. Muuten viestintä ltjk:n
ja hallituksen välillä toimii hallitusta ltjk:ssa edustavan jäsenen kautta.
Asukastoimikunta olisi tarkoitus ottaa viestintään mukaan, mutta tästä tulee käydä tarkempi keskustelu, kun asukastoimikunta saadaan jälleen perustettua. Päätöksiä asukastoimikunnan roolista ei haluttu tehdä asukastoimikunnan puolesta. Asumisen ohjesääntö päivitetään myös vuonna 2022 muiden sääntöjen ohessa ja siihen toivotaan
monen osapuolen osallistamista.

JYYn liiketoimintajohtokunta
JYYn liiketoimintajohtokunnan toinen täysi vuosi sujui maailmantilanteeseen nähden
hyvin. Liiketoimintajohtokunnan kokoonpanossa tapahtui hieman muutoksia, sillä kahden opiskelijajäsenen (Teemu Vasama ja Jiri Honkala) kaudet päättyivät kesäkuussa
2021. Heidän tilalleen uusiksi opiskelijajäseniksi valittiin Juuso Jokinen ja Sonja Jokinen, jotka valintatoimikunnan jäsenet valitsivat yksimielisesti liiketoimintajohtokunnan
jäseniksi. Asiantuntijajäsenistä Jukka Akselinin ja Mari Suorannan kaudet tulivat päätökseen. Suorannan ja Akselinin kaudet päättyivät kesäkuussa, mutta kumpikin ilmaisi
halukkuutensa jatkaa uudelle kaudelle ja tämä nähtiin JYYn hallituksessa jatkuvuuden
kannalta hyvänä asiana, joten kummallekin päätettiin myöntää jatkokausi. Liiketoimintajohtokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 valittiin Sonja Karppinen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Akselin.
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Liiketoimintajohtokunta kokousti lähes jokaisen kokouksen etämuotoisena koronapandemiasta johtuen. Kokoukset sujuivat kuitenkin mallikkaasti ja toista vuotta toiminnassa
mukana olleet toimitusjohtaja Timo Lahtinen sekä talousjohtaja Jaakko Pelkonen olivat
kiinteistöjohtaja Kimmo Moilasen kanssa ansiokkaasti esittelemässä liiketoimintapuolen asioita.
Liiketoimintajohtokunnan toiminta alkaa vakiintua ja sen tarkoitus muodostua selkeämmäksi. Aikataulutusta sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja käytänteitä on
kehitetty vuoden mittaa. Tätä tukee myös liiketoimintajohtokunnan sisäisesti tekemä
palautekysely, jonka perusteella toimintaa tullaan kehittämään vuonna 2022. Toimintaan on tuonut haasteita koronan vaikutukset etätoiminnan muodossa, mutta toimintaa on jatkettu tarkoituksenmukaisesti ja kehitystyötä jatkettu.
Liiketoimintajohtokunnan kokoonpano 2021 (suluissa kauden loppumisvuosi)
Opiskelijajäsenet
Sonja Karppinen (pj, 2022)
Noora Lampinen (2022)
Sonja Jokinen (2023)
Juuso Jokinen (2023)
Asiantuntijajäsenet
Esko Eriksson (2022)
Mari Suoranta (2023)
Jukka Akselin (vpj, 2023)
Muut kokouksissa säännöllisesti mukana olleet
Timo Lahtinen (toimitusjohtaja)
Jaakko Pelkonen (talousjohtaja)
Kimmo Moilanen (kiinteistöjohtaja)
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Aku Buckbee (JYY hallituksen konsernivastaava)

Kortepohjan ylioppilaskylä
Asukkaat ja asukastoiminta
Vuosi 2021 oli ylioppilaskylän historiassa ensimmäinen, jolloin ylioppilaskylään ei saatu muodostettua asukastoimikuntaa. Ilmiö on valtakunnallinen, sillä asukastoiminnan
suosio on laskenut huomattavasti viimeisten vuosien aikana myös muissa opiskelija-asuntosäätiöissä. Jotta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia pystyttiin ylioppilaskylässä parantamaan, Soihtu ja JYY osallistivat kevään aikana asukkaita muun muassa
sähköisten kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien avulla.
Maaliskuussa toteutettiin kysely, jonka tavoitteena oli selvittää kaikkien Soihdun asukkaiden kokemuksia asukastoiminnasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 asukasta, joista
89 % oli ylioppilaskylän asukkaita. Suurimmaksi esteeksi asukastoimintaan osallistumiselle nimettiin se, että asukastoimikunnan toiminnasta ei ole riittävästi tietoa, lisäksi
moni koki, ettei ole riittävästi aikaa asukastoiminnalle. 35 % vastanneista ei kokenut
asukastoimintaa lainkaan mielenkiintoisena. Tärkeimpiä syitä osallistumiselle puolestaan olivat halu vaikuttaa asumiseen liittyviin asioihin sekä halu kuulua yhteisöön ja
tutustua muihin asukkaisiin.
Sama kysely liitettiin vielä huhtikuussa toteutettuun yleiseen asukaskyselyyn, jotta saisimme korkeamman vastausprosentin. Vuoden 2021 asukaskyselyyn vastasi 430 asukasta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 27,6 %. Kyselyyn vastanneista 87 % ei koskaan ollut osallistunut asukastoimintaan ja 49 % vastanneista koki syyksi, että ei ollut
lainkaan kiinnostunut asukastoiminnasta. Merkittävä syy osallistumisen puutteelle oli
myös se, että ei ole riittävästi aikaa toiminnalle (42 %). Lähes kolmasosa vastanneista
koki myös, ettei tiedä riittävästi asukastoiminnasta. Kyselyn mukaan asukkaat ovat hieman enemmän kiinnostuneita asukastoiminnasta, yhteisöllisyydestä ja tapahtumista
kuin itse asukasdemokratiasta ja vaikuttamisesta. Satunnainen osallistuminen koettiin
myös huomattavasti mielekkäämmäksi, kuin sitoutuminen säännölliseen toimintaan.
Vuoden 2020 syksyllä myös Suomen Opiskelija-asunnot Ry toteutti vastaavan kyselyn, johon vastasi yli 3000 opiskelijaa ympäri Suomen ja kyselyn tulokset olivat hyvin
samankaltaisia Soihdun kyselytulosten kanssa. Näiden pohjalta haluttiin kehittää uusi,
vapaamuotoisempi toimintamalli, joka mahdollistaisi kevyemmän osallistumisen asukastoimintaan. Asukkaiden yhteisöllisyys, tapahtumat ja yhteiset talkoot olisivat erilli-
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sen Kylätiimin vastuulla resurssien mukaisesti ja varsinaiset yhteishallintolain mukaiset
päätökset tehtäisiin vuosittaisissa asukkaiden kokouksissa, jotka järjestetään marraskuussa. Tarvittaessa asukkaiden kokouksia voidaan järjestää useammin, esimerkiksi
kaksi kertaa vuodessa.
Syksyllä 2021 käynnistettiin Kylätiimi-toiminta, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisten
tapahtumien ja talkoiden suunnitteluun sekä keskustella yhdessä asumiseen liittyvistä
asioista. Toimintaa koordinoi ja yhteyshenkilönä toimii Soihdun yhteisömanageri Jenna
Pigg. Kylätiimissä on syksyn mittaan ollut yhteensä 20-25 asukasta ja keskustelua on
käyty yhteisessä WhatsApp-ryhmässä sekä kuukausittaisissa Kylämiiteissä. Kylämiittejä järjestettiin syksyllä 2021 yhteensä 4 kappaletta ja niissä osallistujia oli 4-30 asukasta riippuen tapaamisesta. Syksyn aikana Kylämiiteissä luotiin alustava yhteisövuosikello vuodelle 2022, josta jatketaan jälleen vuoden 2022 ensimmäisessä Kylämiitissä
tammikuussa.
Asukkaiden kokous järjestettiin marraskuussa 2021 ja kokouksessa paikalla oli ainoastaan kolme ylioppilaskylän asukasta. Näin ollen asukastoimikuntaa ei saatu muodostettua vuodelle 2022. Todettiin, että vuoden 2022 alussa toteutetaan uusi asukkaiden
kokous, jossa käsitellään asukastoiminnan budjettia ja tarvittaessa jälleen on mahdollisuus asukastoimikunnan muodostumiselle. Mikäli asukastoimikuntaa ei muodostu
vuodelle 2022, asukkaiden kokous voi valtuuttaa Kylätiimin käyttämään asukastoiminnan budjetin asukkaiden hyväksi. Asukkailla on selvästi kiinnostusta asukastoimintaan,
mutta riittävät resurssit ja työkalut puuttuvat - tähän tullaan panostamaan lisää vuonna 2022.

Talous
Yleistä kertomusvuoden taloudesta
Konsernin vuosi 2021 oli melko haastava taloudellisesta näkökulmasta. Konsernin
kokonaistulos kuitenkin pysyi lähes ennallaan vuonna 2021 edellisvuoteen nähden,
muutosta 5 teur: 2020 94 teur --> 2021 99 teur. Positiivista kertomusvuoden taloudessa oli kasvanut asuntojen käyttöaste ja näin ollen vuokratuotot asuntojen
vuokrauksesta. Myös osakkuusyrityksien tulos paransi konsernin tulosta vuonna 2021.
Merkittävimpiä taloudellisia haasteita olivat rahoituskulujen kasvu, koronapandemian
aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ravintolaliiketoiminnassa, odotettua suuremmat
kulut korjauksissa ja puhtaanapidossa sekä sähkön ja energian hinta erityisesti loppuvuonna. Korjauskuluja syntyi Kortepohjan ylioppilaskylän vanhemmissa rakennuksissa
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sekä Vehkakujalla. Puhtaanapitokulut liittyivät ylioppilaskylässä tehtyihin graffitisiivouksiin ja -suojauksiin. Haasteista huolimatta vuoden aikana tehtiin uudistuksia,
investoitiin ja toimittiin aktiivisesti koronapandemian aiheuttamassa toimintaympäristössä. Emoyhtiön tulos päätyi vuonna 2021 positiiviseksi 449 teur (-52 teur).
Kortepohjan käyttöaste nousi edellisestä vuodesta ollen kertomusvuonna 94,23 %
(92,57 %). Vehkakujalla käyttöaste 99,52 % nousi myös edelliseen vuoteen nähden
(97,07 %). Vuokriin ei tehty kertomusvuonna korotusta. Ylioppilaskylän liiketilojen
ulkopuoliset vuokralaiset säilyivät pääosin ennallaan, mutta E-talon päiväkoti poistui
vuokralaisten joukosta peruskorjauksen alkaessa.
Lounasravintola Ilokiven vuosi oli haasteellinen tuloksenteon osalta, koronapandemia
sekä yliopistokampuksella muuttunut kilpailutilanne vaikuttivat ravintola Ilokiven
toimintaan negatiivisesti. Yliopisto oli vuoden 2021 pitkälti etä- ja hybridiopiskelumallissa, jolloin opiskelijaliikennettä Seminaarinmäen kampuksella oli normaalia
vähemmän. Nämä tekijät yhdessä vaikuttivat ravintola Ilokiven toimintaan vähentyneinä kävijämäärinä. Myös tapahtumamyynti oli hyvin vähäistä vuonna 2021.
Ravintola Ilokivi sai vuonna 2021 valtiokonttorin kustannustukea liittyen koronapandemian vaikutuksiin 18 teur. Myös Ilokivi Venuen vuosi oli hyvin haastava ja toimintaympäristöön vaikutti vahvasti koronapandemiaan liittyvät rajoitukset koko vuoden
ajan.
JYYn alaisuudessa pitkään toiminnassa olleet tytäryhtiöt Wisehead Oy ja JT Leppiniemi Oy päätettiin purkaa vuoden 2021 aikana, sillä näillä ei ole ollut toimintaa. Yhtiöt
alaskirjattiin vuoden 2021 tilinpäätöksessä ja alaskirjaamisesta syntyi emon tulokseen
negatiivista tulosta yhteensä -14 teur.
Myönnetyt avustukset
Jyväskylän yliopisto/OKM/korona-avustus					46 000,00
Ravintola Ilokivi: Valtiokonttori, yritysten määräaikainen kustannustuki

18 414,37

Musiikinedistämissäätiö, elävän musiikin tuki					

1 300,00

Jyväskylän kaupunki, kulttuuritoiminnan kohdeavustus

1 000,00

Yhteensä 66 714,37
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Talouden tulevaisuus ja riskit
Yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määrällä on suora vaikutus JYYn talouteen,
sekä varsinaisen toiminnan että kiinteistötoiminnan tuottoihin. Tätä asiaa tulee seurata,
mutta ainakaan toistaiseksi tässä ei näy laskun merkkejä. Lakisääteisen jäsenmaksun
mahdolliseen poistumiseen ylioppilaskunta varautuu mm. vararahaston avulla.
Jyväskylän seudulla on panostettu voimakkaasti asuntorakentamiseen viime vuosina
ja kilpailu vuokra-asuntomarkkinoilla on koventunut. JYYn peruskorjausinvestoinnit ja
huolellisesti suunniteltu uudisrakentaminen pitävät opiskelija-asunnot houkuttelevina
ja kilpailukykyisinä vaihtoehtoina myös tulevaisuudessa. Soihtu-asunnot pidetään jatkossa tunnettuina ja houkuttelevina myös yhteisöllisyyden, palveluiden ja energiatehokkuuden sekä uusien kohteiden, kuten Korttelikylän, myötä. Kiinteistöihin liittyviin riskeihin on varauduttu vakuutusten avulla.
Kertyneitä varoja on sijoitettu matalariskisiin sijoitusinstrumentteihin. Arvopaperisalkkuun liittyvää riskiä pienennetään hajauttamalla sijoitussalkkua erilaisiin sijoitusinstrumentteihin.
Korkoriskiin JYY-konsernissa on varauduttu korkosuojausten avulla. Konsernin osalta
noin 72 % lainoista on valtion myöntämän korkotuen piirissä.

Henkilöstö
Ylioppilaskunnan palveluksessa oli keskimäärin 26 vakituista työntekijää (v. 2020 26).
Kaiken kaikkiaan palkkoja ja palkkioita maksettiin kertomusvuonna 169 henkilölle (161)
yhteensä 1 112 496,40 (1 071 272,56) euroa. Konsernissa henkilölukumäärä oli 38 (39)
ja palkkasumma 1 651 180,45 (1 598 650,85) euroa. Henkilöstön lukumäärän ja henkilöstökulujen laskentatapaa muutettiin vuoden 2021 tilinpäätökseen. Henkilömäärä ja
henkilöstökulut on laskettu KILAn antaman yleisohjeen mukaan. Myös vertailuluvut on
laskettu uudella tavalla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
JYYn edustajisto hyväksyi vuonna 2020 uuden ilmastokestävyyden tiekartan, jonka tavoitteena on saada JYYstä hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tämän seurauksena
tarvitaan uusia kehitystoimia JYYn toiminnassa, jotta tavoite saavutetaan.
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Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Kortepohjan uuden keskusta-alueen asemakaavanmuutos on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen ja etenee kuluvana vuonna kaavaprosessissa eteenpäin. JYY on Kortepohjan uudella keskusta-alueella keskeinen toimija ja aluekehittäjä, joten kaavan toteuttamiseen liittyviä kehityshankkeita ja -suunnitelmia viedään eteenpäin ja edesautetaan
yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Kortepohjan pohjoisen tontin osalta opiskelija-asumisen laajuus pienenee liiketoimintastrategian mukaisesti tulevaisuudessa. Kortepohjan Ylioppilaskylä kuitenkin pysyy jatkossakin vahvana tukijalkana Soihdun asumisen
osalta tarjoten yhteisölliset puitteet sekä kattavat ja kehittyvät asumisen palvelut asukkailleen.
Emoyhtiö JYY maksaa As Oy Jyväskylän JYY-Asunnoille budjetoitua suurempaa vastiketta. Tähän on syynä As Oy Jyväskylän JYY-Asuntojen tuleva energiatehokkuusremontti sekä oletettua korkeammat hoitokustannukset vuonna 2021.

Edustajistovaalit 2021
JYYn edustajistovaalit käytiin 28.10.-29.10. ja 1-3.11. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Miikael Saksman. Keskusvaalilautakuntaan kuuluivat Topias
Peltonen (varapuheenjohtaja),Peppi Kajoluoto, Emmi Pelkonen, Juuso Laitinen, Juho
Neuvonen, Amani Al-mehsen, Topi Kytölehto, Konsta Partanen Santeri Helakallio sekä
Meri Kärkkäinen.
Edustajistovaalien viestinnässä panostettiin tunteita herättävään viestintään. Viestinnässä näkyi supersankariteema ja siinä leikkimielisesti kyseltiin tekosyitä olla äänestämättä. Erityisiä haasteita aiheuttivat koronapandemian vaikutukset ehdokasasettelun
ja äänestyksen aikana ollessa vielä puolityhjiä. Siksi panostimme erityisesti sosiaallisen
median viestintään ja tarjosimme myös ainejärjestöille viestinnän materiaalia viestinnän tueksi.
Äänestyspalvelun tarjosi jälleen Trevea, mutta poikkeuksena edellisiin vaaleihin nyt
tunnisteena käytettiin opiskelijatunnusta (EPN) toisin kuin aiemmin. Tämä ratkaisi
aiemmin vaaleissa ilmenneet ongelmat ja äänestys sujui mutkattomasti. Vaalit näkyivät myös FrankAppissa ja MY JYU -sovelluksessa sekä kaikille opiskelijoille lähetettävissä sähköposti-muistutuksissa, joissa kannustettiin äänestämään.
Ehdokasmäärä oli 129 (187 vuonna 2019). Äänestysprosentti oli 25,98 %, jossa oli parin
prosentin lasku vuoden 2019 äänestysprosenttiin (27,93%). Ehdokkaita oli yhteensä 129
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kahdeksalla eri listalla. Vaalit sujuivat hyvin ja edellisiä vaaleja pienemmästä ehdokasmäärästä ja hybridielämästä huolimatta äänestysprosentti laski vähemmän kuin
pelättiin.
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www.jyy.fi | www.soihtu.fi
www.ilokivi.fi | www.rentukka.fi
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