ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY)
STRATEGIA 2017-2021

YLEISTÄ
Tämä strategia on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) ylin toimintaa ohjaava asiakirja
vuosina 2017-2021. Strategiassa ISYYn toimintaa ja tavoitteita tarkastellaan kokonaisuutena. ISYYn
muut asiakirjat, kuten toimintasuunnitelmat, linjapaperit ja ohjelmat toimivat strategian toteuttamisen
työvälineinä.

TEHTÄVÄ
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.
Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen (yliopistolaki (556/2009)
§46).

ARVOT
ISYYn arvot ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja edelläkävijyys. Jokaisella yliopiston
opiskelijalla

on

yhtäläinen

mahdollisuus

opiskella

sekä

toimia

ylioppilaskunnassa,

yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa. ISYY tuo yhteen kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.
ISYY tukee ja hyödyntää jäsentensä moninaisuutta.
ISYYn toiminta on avointa ja läpinäkyvää, se vastaa yhtäläisesti kaikkien jäsentensä tarpeisiin ja se
koetaan tärkeäksi ja palkitsevaksi. ISYY on aktiivinen ja rohkea yhteiskunnallisen keskustelun
edelläkävijä erityisesti Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita koskevissa asioissa. ISYY on myös rohkea
ja aloitteellinen toimintakulttuurin parantaja. ISYY tunnistaa toimintansa sosiaaliset ja ekologiset
vaikutukset.

ISYY 2021
Vuonna 2021 ISYYn toiminta tunnetaan ja koetaan merkitykselliseksi sekä opiskelijoiden että
yliopistoyhteisön keskuudessa ja myös laajemmin Itä-Suomessa. ISYY on vaikuttava, tunnettu,

kansainvälinen ja yhteisöllinen toimija, joka on haluttu yhteistyökumppani. ISYY huomioi
toiminnassaan kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

ORGANISAATIO
ISYYn

toimintatapoja

ja

rakenteita

tarkastellaan

säännöllisesti,

jotta

ne

ovat

aina

tarkoituksenmukaisia, joustavia, selkeitä ja yhtenäisiä. ISYYn hallinto, päätöksenteko ja toiminta on
avointa, demokraattista ja osallistavaa ja se toteutetaan tarvittaessa myös englanniksi. Jäsenet
kokevat voivansa vaikuttaa ISYYn päätöksentekoon.
ISYYn kiinteistöjä hallinnoi erillinen organisaatio, joka on ISYYn hallinnon alaisuudessa vastaa
toiminnastaan ISYYlle. ISYYn talouden- ja varallisuudenhoito on kestävää. Se pohjautuu keskipitkän
aikavälin taloussuunnitteluun, joka perustuu ennakoituihin ja realistisiin tulo- ja kulurakenteisiin.
ISYYn sijoitukset ja hankinnat ovat vastuullisia niin taloudellisesti kuin ekologisestikin.

VIESTINTÄ
Toimivan viestinnän rooli ISYYn vaikuttamisessa ja sisäisessä toiminnassa tunnistetaan. ISYYn
käytössä olevat viestintäkanavat- ja välineet ovat aina tarkoituksenmukaisia. ISYYn viestintä on sekä
suomen- että englanninkielistä. ISYYn viestintäkanavat auttavat myös järjestöjä heidän viestinsä
levittämisessä. ISYYn viestintä saavuttaa kohteensa ja tuottaa säännöllisesti lisäarvoa
kohderyhmilleen.

EDUNVALVONTA
ISYY vaikuttaa asiantuntijuudellaan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. ISYY on tunnettu,
aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja, joka tuo jatkuvasti lisäarvoa erityisesti Itä-Suomen yliopiston
opiskelijoita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edunvalvontaa jäsenten hyväksi tehdään
erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikassa, liikunta- ja vapaa-ajan palveluissa, yrittäjyydessä sekä
työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.
ISYY tekee tiivistä ja luontevaa yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa jäsentensä henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin edistämiseksi opiskeluaikana sekä työelämään siirryttäessä. ISYY edistää Itä-Suomen
aluekehitystä, parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä kannustaa jäseniään opintojen ja
työelämän sujuvampaan yhteensovittamiseen. ISYY vaikuttaa aktiivisesti ja laajasti kansainvälisten
opiskelijoiden tukemisessa ja integroimisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. ISYY tukee ja
kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja kulttuuriseen
toimintaan.

JÄSENPALVELUT JA TAPAHTUMAT
Jäsenistön toteuttama ISYYn kulttuuritarjonta ja tapahtumat ovat vakiintuneita ja tärkeä osa
kampuskaupunkien katukuvaa. Tapahtumissa huomioidaan esteettömyys, saavutettavuus sekä
osallistuvan jäsenistön moninaisuus. SYKETTÄ-palvelut mahdollistavat jäsenten liikkuvan
elämäntavan opiskeluaikana ja kannustavat liikkumaan sen jälkeenkin.
ISYYn kiinteistöt ja tilat ovat ekologisia ja tukevat sekä edullista opiskelija-asumista että
opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa. ISYYn media toimii aktiivisesti niin kampuksilla kuin niiden
ulkopuolellakin seuraten ja uutisoiden opiskelijoita koskettavista asioista sekä yhteiskunnasta
laajemminkin. Uljas on tunnettu ja arvostettu tiedotusväline sekä markkinointikanava niin
yliopistoyhteisössä kuin sen ulkopuolellakin.

