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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Edustajiston kokouksen lähetekeskustelu 19.9.2015
Hallituksen työstö 20.9.-5.11.2015
Lausuntokierros 6.11.-20.11.2015
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4. Kohti kansainvälistä opiskelukulttuuria

Ylioppilaskunnan rakennetta selkeytetään ja jäseniä kannustetaan aktiivisesti toimimaan yhteisten
tavoitteiden ja tapahtumien eteen jokaisella toiminnan tasolla ja ulottuvuudessa. Vuonna 2016
ylioppilaskunta käynnistää toiminnan, talouden ja strategian uudistustyön, jonka tarkoituksena on
vahvistaa ylioppilaskunnan toimintaedellytyksiä Itä-Suomessa sekä luoda pohjaa kestävälle
tulevaisuudelle uusia aluevaltauksia pelkäämättä.

SYKETTÄ korkeakoululiikunnan organisointi on nykyisellään kestämätön pitkäjänteisen toiminnan
järjestämisen kannalta. Vuoden 2016 keskeisenä ajatuksena on selkeä organisoituminen ja
voimavarojen tehokkaampi kohdentaminen sekä keskeisten osapuolten välillä vastuista ja
velvoitteista sopiminen. Vuonna 2016 jatketaan SYKETTÄ-palveluiden kehittämistä saadun
käyttäjäpalautteen perusteella.

Keväällä 2017 järjestetään kuntavaalit, joihin Itä-Suomen opiskelijoiden on valmistauduttava
hyvissä ajoin. ISYY vaikuttaa puolueiden kunnallisjärjestöihin yhdessä sidosryhmien kanssa
opiskelijoille tärkeiden, edustajistossa määritettyjen kuntavaalitavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuoden 2016 aikana tehdään myös tarvittavat toimenpiteet, jotta kuntavaalit saavat riittävästi
näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti vuonna 2016 vaikutetaan äänestyspaikkojen
saamiseksi kampuksille sekä kannustetaan opiskelijoita asettumaan ehdolle vaaleissa.

Vuonna 2016 ISYY tekee vaikutustyötä Itä-Suomen yliopiston suuntaan kansainvälisten
opiskelijoiden suomen kielen kursseihin ja urasuunnittelupalveluihin kohdennettujen varojen
nostamiseksi. ISYY tukee Finnish Friend -kerhon toimintaa ja on säännöllisesti yhteydessä kerhoon
sen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. ISYY ja UEF tekevät yhteistyötä Savo-Karjalan
turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.
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5. Opiskelija kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutoksessa
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6. Oma koti kullan kallis

Projektin keskiössä ovat yliopistollisten oppimisympäristöjen ja työelämän vaatimusten
muutoksiin sopeutuminen sekä hallinnon opiskelijaedustajien rooli osana kehittyvää yliopistoa.
ISYY työskentelee tiiviisti UEF:n kanssa yliopiston oppimisympäristötavoitteisiin pääsemiseksi.
Tähän kuuluu niin flipped classroom -mallin eteenpäinvieminen kuin opiskelijalähtöisten
toimintamallien ajaminen yliopiston suuntaan. Tehdään vaikuttamistyötä opiskelijan
kokonaisvaltaisten tukipalveluiden parantamiseksi. Istumisen vähentämisen ja liikkumisen
positiivisia hyötyjä tuodaan myös yliopiston edustajien tietoisuuteen. Tuodaan yrittäjyyttä
näkyvämmin esille kampuksille.

ISYY aloittaa vuoden 2016 alussa selvitystyön opiskelija-asuntojen hankkimisesta. Selvitykseen
palkataan tarvittaessa projektityöntekijä. Mikäli selvitystyön tulokset puoltavat opiskelijaasuntojen hankkimista, aloitetaan neuvottelut opiskelija-asuntosäätiöiden ja kampuskaupunkien
kanssa osallistumisesta opiskelija-asuntorakentamiseen. Tehdyn selvityksen ja neuvotteluiden
pohjalta hallitus tuo edustajistolle esityksen vuoden 2017 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
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1. Uudistuva ISYY
Ylioppilaskunnan tulevaisuus nojaa vakaaseen tulopohjaan ja ennustettavaan talouteen. Aloitetaan
uuden strategian valmistelutyö. Vuonna 2016 ISYY luo arvion jäsenmäärän kehityksestä, jonka
mukaan taloudellisesti kestävää ja ennustettavaa toimintaa voidaan toteuttaa tulevaisuudessa.
Yhdessä strategiatyön kanssa jäsenmääräarvioon pohjautuen ISYY kykenee luomaan keskipitkän
aikavälin taloussuunnitelman. Pitkäjänteinen taloudenpito ja selkeät rakenteet mahdollistavat
ISYY:n kehittymisen entistä vahvemmaksi itäsuomalaiseksi toimijaksi edunvalvonnan kentällä sen
kaikissa ulottuvuuksissa.
Vuonna 2016 oman toiminnan rakenteita ja yhteistyömalleja sidosryhmätoimijoiden kanssa
selkeytetään. ISYY tarkastelee kriittisesti toimintaansa ja keskittää voimavaransa jäseniään aidosti
palvelevaan toimintaan. Aktiiveja kannustetaan toimimaan jokaisella tasolla yhteisten tavoitteiden
eteen.
Ylioppilaskunnan hallitus, kampusvaliokunnat ja henkilökunta keskittyvät pääsääntöisesti
muutamien ydintapahtumien järjestämiseen ja jatkavat hyvin suunniteltujen teemaviikkojen ja
muiden tapahtumien järjestämistä yhteistyössä esimerkiksi jaostojen ja kerhojen kanssa.
Hallituksen ja henkilökunnan voimavaroja kohdennetaan ylioppilaskunnan kehittämiseen.
Tapahtumien järjestäjiä palkitaan kehitettävien palkitsemiskäytänteiden mukaan.
ISYY jatkaa itsensä brändäystä näkymällä entistä vahvemmin järjestämissään tapahtumissa.
Ylläpitääkseen yhtenäistä ilmettä luodaan graafisen viestinnän ohjeistus viestinnän
ja ylioppilaskunnan toimijoiden työn tueksi. Tiivistämällä yhteydenpitoa ja yhteistyötä
ainejärjestöjen kanssa ISYY:stä välittyy näkyvämpi ja läheisempi kuva jäsenistölle. ISYY brändää
itseään myös jäsenille jaettavien ja myytävien tuotteiden, kuten haalarimerkkien, paitojen ja
kangaskassien avulla. ISYY:n laulukirjan suunnittelu aloitetaan kokoamalla laulukirjatyöryhmä
vuoden alussa. Ainejärjestökummitoimintaa kehitetään edelleen tarjoamalla kokoustilat ISYY:n
toimiston yhteydestä, mikä parantaa keskusteluyhteyksiä kampuksen toimijoiden välillä.
Palvellakseen paremmin ylioppilaskunnan jäseniä Uljas tuodaan lähemmäksi opiskelijaa
vahvistamalla ainejärjestöjen mahdollisuuksia tuottaa sisältöä lehteen. Uljaan verkkonäköislehden
luku- ja jako-ominaisuuksia kehitetään tavoittaakseen jäsenet paremmin. ISYY valmistelee
ylioppilaslehti Uljaan siirtämistä verkkoon siten, että seuraavan edustajistokauden lopussa Uljas on
valmis siirrettäväksi kokonaisuudessaan verkkoon.
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2. SYKETTÄ selkeäksi ja opiskelijan hyvinvointi
Vuonna 2016 ISYY jatkaa selvitystyötä yhdessä yhteistyökumppaneidensa (UEF, SAVONIA, KARELIA,
MAMK, SAVOTTA, POKA, MAMOK) kanssa, kuinka SYKETTÄ-palvelut ovat selkeintä järjestää eri
kampuksilla, yhdessä tai erikseen. ISYY toimii tarvittaessa selvitystyössä tarvittaessa
priimusmoottorina. Vuoden 2016 aikana selvitetään vuonna 2015 tehdyn pohjatyön pohjalta,
kuinka palvelut lopulta järjestetään. Tavoitteena on, että vuoden 2017 alussa SYKETTÄpalvelukokonaisuuden tulevaisuus on turvattu vuosiksi eteenpäin kestävillä päätöksillä ja
osapuolten välisillä sopimuksilla.
Vuoden 2016 aikana Kuopiossa ja Joensuussa toimivat SYKETTÄ-johtoryhmät, jotka ohjaavat,
valvovat ja linjaavat SYKETTÄ liikuntapalveluja kampuskohtaisesti. Ohjausryhmissä tulevat
toimimaan henkilöt, joilla on riittävää päätösvaltaa talouteen ja toimintaan omissa
taustaryhmissään ja näin ollen valtaa neuvotella tulevaisuuden visioista. ISYY nimeää johtoryhmiin
omat edustajansa.
Opiskelijajärjestöt yhdessä tiivistävät yhteistyötä liikuntapalveluidenkin osalta, jotta vastuunjaosta
ja palveluiden järjestämisestä ollaan yhtä mieltä ja opiskelijajärjestöillä vallitsee yhtenäinen käsitys
palveluiden tuottamisesta, vastuista ja velvoitteista. SYKETTÄ-palveluiden kohderyhmänä ovat
erityisesti liikkumattomat ja vähän liikkuvat opiskelijat.
ISYY:n hallitus kehittää toimivaa vapaa-ajan kaveri- ja tuutorikonseptia, jossa vapaaehtoiset
opiskelijat ovat luomassa liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuritoimintaan liittyviä aktiviteetteja,
järjestämällä tapahtumia ja kulttuurikierroksia kampuskaupungeissa. Samalla yhteistyö eri
toimijoiden välillä syventyy ja tapahtumat ja toimijat löytävät toisensa. Monialaiset
toimintamahdollisuudet tukevat jokaisen jaksamista opinnoissa ja muussa arjessa. Osana ISYY:n
matalan kynnyksen toimintaa ja markkinointia järjestetään liikunta-appro, jossa kannustetaan
liikunnallisuuteen ja jonka kautta liikuntamuotoja pääsee kokeilemaan.
Opiskelijalähtöinen toiminta on osa tervettä opiskelijayhteisöä ja rikastaa kampusten elämää.
Kerho- ja yhteisötoiminta lähtee opiskelijoiden omista tarpeista, kehittyy nopeasti ja on omiaan
saattamaan opiskelijat mukaan sosiaaliseen toimintaan. Ainejärjestöt tai ylioppilaskunta eivät pysty
yksin järjestämään matalan kynnyksen toimintaa niin, että kaikille jäsenille löytyisi paikka
yliopistoyhteisössä. Tästä syystä ISYY lisää vuoden 2016 kerhoille jakamaa rahoitusta ja kannustaa
viestinnässään yleis- ja hankeavustusten hakemista ja uusien kerhojen perustamista.
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3. Kuntavaalikuntoon 2017
Opiskelijaliikkeen kuntavaikuttamisen kulta-aika on ehdokasasettelun ja vaalivalmistelun aika, ei
niinkään vaalit tai sen jälkeinen aika. Tämän projektin tarkoituksena on tunnistaa ja käyttää ne
erityiset vaikutusmahdollisuudet, jotka ylioppilaskunnan on hyödynnettävä lähellä kuntavaaleja.
Opittuja käytänteitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Projektiin on kirjattu myös ne jo
vuonna 2016 tehtävät toimenpiteet, joiden avulla kuntavaalit tulevat näkymään opiskelijoille
mahdollisimman paljon keväällä 2017. ISYY:n ja Itä-Suomen opiskelijakuntien kuntavaaliteemat on
avattu kuntapoliittisessa ohjelmassa.
Puolueiden kunnallisjärjestöt valmistelevat omia kuntavaalitavoitteitaan pitkin vuotta 2016. Niinpä
ISYY:lla on siinä vaiheessa merkittävä vaikuttamisen paikka. ISYY:n toimijat edistävät opiskelijoiden
vaalitavoitteita vaikuttamalla aktiivisesti puolueiden kunnallisjärjestöjen edustajiin, jotta ne
huomioisivat opiskelijat vaaliohjelmissaan mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi opiskelijoiden
vaikutus kaupunkien tulevaisuuteen sekä opiskelijoiden suuri äänestäjäpotentiaali on syytä
huomioida vaikuttamistyössä, jotta tavoitteita saadaan ajettua mahdollisimman onnistuneesti.
Mikäli opiskelijoille keskeiset teemat saadaan sisällytettyä puolueiden paikallisiin
kuntavaaliohjelmiin, saadaan ne myös esiin julkisessa keskustelussa vaalien alla.
Korkeakouluopiskelijoiden kuntavaalitavoitteet ovat määritelty edustajiston vuonna 2015
hyväksymässä kuntapoliittisessa ohjelmassa.
Kuntavaalivaikuttamistyössä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten
opiskelijakuntien kanssa, koska korkeakouluopiskelijoiden tavoitteet ovat kuntatasolla lähes täysin
yhtenevät. ISYY pitää kuntavaalivaikuttamisesta tiiviisti yhteyttä SYL:n kanssa, koska SYL vaikuttaa
puoluejohtoihin opiskelijoiden valtakunnallisilla tavoitteilla, mikä tukee ISYY:n ja paikallisten
opiskelijakuntien kuntavaalivaikuttamista paikallistasolla.
Jotta kuntavaalit saavat keväällä 2017 riittävästi näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa, on
vaikuttamistyö myös vaalien näkyvyyden lisäämiseksi aloitettava jo syksyllä 2016. ISYY on syksyllä
2016 aktiivisesti yhteyksissä kaupunkien keskusvaalilautakuntiin äänestyspaikkojen saamiseksi
jokaiselle Itä-Suomen yliopiston kampukselle. Tällä on tarkoituksena saada opiskelijat aktiivisesti
äänestämään. Tilanteen mukaan voidaan tarjota myös ISYY:n omia tiloja kaupungeille
äänestyspaikan järjestämistä varten.
Kuntavaalien ehdokasasettelu on kuumimmillaan loppuvuodesta 2016. ISYY kannustaa opiskelijoita
asettumaan ehdolle tai lähtemään mukaan ehdokkaiden tukiryhmiin kuntavaaleissa, jotta
opiskelijoiden ääni saadaan kuulumaan mahdollisimman hyvin kampuskaupunkien päätöksenteossa
vuosina 2017–2021.
Jatketaan myös yhteydenpitoa nykyisiin kuntapäättäjiin niin jatkuvan kuntavaikuttamisen kuin
projektiluonteisemman vaikutustyön, kuten Opiskelijan Itä-Suomi -hankkeen sekä Opiskelija töihin
-palvelun suhteen.
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4. Kohti kansainvälistä opiskelukulttuuria
Suomessa on yleinen tahtotila saada kansainväliset opiskelijat työllistymään Suomeen
valmistumisensa jälkeen. Myös kansainväliset opiskelijat toivovat voivansa jäädä Suomeen ja löytää
työpaikan koulutustaan vastaavalta alalta. Kuopion kampuksella järjestetään maisteriopiskelijoille
suunnattua kurssia, joka on keskittynyt urasuunnittelutaitojen tukemiseen. ISYY vaatii lisää
tämänkaltaisia kursseja kaikille kampuksille.
Suomen kielen kurssit helpottavat kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan ja auttavat menestymään kotimaisilla työmarkkinoilla. ISYY jatkaa
vaikuttamistyötään
Itä-Suomen
yliopiston
suuntaan
kansainvälisten
opiskelijoiden
urasuunnittelupalveluihin käytettyjen resurssien nostamiseksi. ISYY painottaa Itä-Suomen
yliopistolle suomen kielen kurssien tärkeyttä ja painostaa yliopistoa lisäämään näiden määrää, sekä
nostamaan ne laadullisesti akateemisten valmiuksien edellyttämälle tasolle. ISYY vaatii suomen
kielen kurssien olevan pakollisia ja alakohtaisia kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.
ISYY tukee Finnish Friend -kerhon toimintaa ja on säännöllisesti yhteydessä kerhoon sen toiminnan
jatkuvuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Finnish Friend -kerhosta tehdään näin vahvemmin
osa ISYY:tä. ISYY tukee ESN Joensuuta ja ESN KISA:a heidän neuvotteluissaan ”Language Café” toiminnasta Itä-Suomen yliopiston kanssa. Päätavoitteena on tuoda lisää tunnustusta Language
Café -toiminnalle sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus opintopisteiden kerryttämiseen mikäli he
ovat olleet aktiivisesti mukana Language Café -toiminnassa.
ISYY jatkaa yhteistyötään Itä-Suomen yliopiston ja SYL:n kanssa Savo-Karjalaan tulevien
turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. SYL:lla on keskeinen rooli vaikuttaessaan korkeakouluihin
tavoitteeseen pääsemiseksi. ISYY hyödyntää näitä linjauksia pyrkimyksissään kehittää PohjoisKarjalan ja Savon paikallistoimintaa ja järjestelmiä. ISYY painostaa filosofista tiedekuntaa lisäämään
yhteistyötä ja solmimaan harjoittelusopimuksia vastaanottokeskusten kanssa. Esiopetukseen
suuntautuneet luokanopettajaopiskelijat voivat harjoitteluissaan opettaa turvapaikanhakijoita
lukemaan ja kirjoittamaan. Luokanopettaja- ja ohjauksen koulutuksen opiskelijat voivat järjestää
muita opiskelu- ja tiedollisia valmiuksia parantavia oppitunteja.
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5. Opiskelija kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutoksessa
Korkeakoulutus ja työelämän vaatimukset muuttuvat ja opiskelijan tulee pysyä muutoksessa
mukana. UEF:n tavoite on olla paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä. ISYY
pyrkii mahdollistamaan omalla toiminnallaan ja sidosryhmäyhteistyöllä, että tavoitteeseen
pääseminen on mahdollista. Oppimisympäristö-ajattelussa kiinnitetään huomiota opiskelijan
kannalta parhaisiin mahdollisiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin oppimisympäristöihin.
Vuorovaikutteista flipped classroom -mallia opetuksessa markkinoidaan opiskelijoille ja
edesautetaan näin paremman pedagogisen oppimiskulttuurin syntymistä UEF:iin. Hyvään
oppimisympäristöön kuuluvat myös viihtyisät sisä- ja ulkotilat. Ylioppilaskunta vaikuttaa yliopistoon,
jotta opiskelijoille jää myös tilaa sosiaaliselle elämälle kampuksilla. Erilaiset kahvi- ja hengailutilat
ovat tärkeitä paikkoja tapaamisille sekä oppimiselle.
Yliopiston toimielimissä tehtävistä, konkreettisesti opiskelijaa koskevista päätöksistä pyritään
olemaan ISYY:llä aiempaa paremmin tietoisia opiskelijan edun takaamiseksi. Tähän päästään
tuomalla hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit) lähemmäs ISYY:tä ja nostamalla heidän
arvostuksensa ylioppilaskunnan puolelta sille kuuluvalle tasolle. Vuoden 2016 aikana nostetaan
hallopedit ISYY:n edunvalvonnan keskiöön, jolloin saadaan vakiinnutettua halloped-verkostoon
kohdennetut käytänteet aidosti osaksi ISYY:n jatkuvaa toimintaa.
Kauden 2016–2017 hallopedeilla toimii sosiaalisessa mediassa aktiivinen keskustelu- ja
tiedonvaihtoryhmä, johon myös varajäsenet kuuluvat. Hallopedeille järjestetään vapaamuotoisia
illanistujaisia toimikauden aikana. Hallopedeja tiedotetaan ISYY:n kuulumisista ja tavoitteista ja
kannustetaan heitä tuomaan myös omissa toimielimissään näitä asioita esille. Varajäseniä
kannustetaan osallistumaan kokouksiin siinä missä varsinaisiakin jäseniä toimintaan sitoutumisen
takaamiseksi. Kesken vuoden mukaan tulleet varajäsenet perehdytetään ylioppilaskunnan puolelta
henkilökohtaisesti. Hallinnon opiskelijaedustajia kehotetaan raportoimaan työryhmissä käsitellyistä
asioista ISYY:lle.
Ylioppilaskunta ei vaikuta vain yliopisto-organisaatiossa, vaan kehittää verkostojaan myös
yrityselämään. Vuonna 2016 ISYY jatkaa ja laajentaa yhteydenpitoa alueiden yrittäjiin, esimerkiksi
Kauppakamareiden ja yrittäjäyhdistysten kautta. ISYY välittää opiskelijoille tietoa heidän
tapahtumistaan ja koulutuksistaan. ISYY tuo myös yleistä tietoa yrittäjyydestä ja yhteiskunnallisesta
vaikuttavuudesta opiskelijoille ja sitä myötä tuo työelämää lähemmäksi opiskelijoita. Vuonna 2016
muodostetaan työelämäsektorille selkeät tavoitteet ja linjat. Vuonna 2016 ISYY palkkaa
korkeakouluharjoittelijoita ja edistää näin opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä.
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6. Oma koti kullan kallis
Edullinen opiskelija-asuminen on pitkällä aikavälillä tehokas sosiaalipoliittinen keino parantaa
opiskelijan sosiaaliturvaa, hyvinvointia ja elintasoa.
Itä-Suomessa kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen saatavuudessa on jo kauan ollut kehitettävää.
Joensuu on joidenkin arvioiden mukaan kalleimpia kaupunkeja asua vuokralla Suomessa. Opiskelijaasuntosäätiö Joensuun Ellillä on ollut vaikeuksia rakennuttaa opiskelija-asuntoja riittävällä tahdilla
puuttuvan yksityisen rahoituksen ja rajallisen kapasiteetin vuoksi.
Samanaikaisesti Kuopiossa on käynnistetty Savilahti-hanke, jossa Savilahden kampusalueesta ollaan
kehittämässä vilkas ja monipuolinen liike-elämän, opiskelun ja vapaa-ajan keskittymä. Julkis- ja
yksityissektorin on arvioitu investoivan tulevaisuudessa alueen rakennetun ympäristön
toteuttamiseen liki miljardi euroa. Alueen rakentaminen alkaa 2018, ja sen on tarkoitus valmistua
2020-luvun aikana. Kaavoitustyö on aloitettu ja Kuopion opiskelija-asuntosäätiö KUOPAS vastaa
opiskelija-asuintalojen suunnittelemisesta.
ISYY aloittaa vuoden 2016 alussa selvitystyön opiskelija-asuntojen hankkimisesta. Selvitykseen
palkataan tarvittaessa projektityöntekijä. Mikäli selvitystyön tulokset puoltavat opiskelija-asuntojen
hankkimista, aloitetaan neuvottelut opiskelija-asuntosäätiöiden ja kampuskaupunkien kanssa
osallistumisesta opiskelija-asuntorakentamiseen.
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Jatkuvan toiminnan kuvaus
Pääsektori
Sidosryhmäyhteistyö

Tavataan aktiivisesti yliopiston ja kaupunkien johtoa. Näin voidaan
pitää yllä matalan profiilin keskusteluyhteys ja vahvistetaan
ylioppilaskunnan profiilia päätöksenteossa. Kartoitetaan uusia
mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Periferiayhteistyö

Osallistutaan aktiivisesti periferiayhteistyöhön mm. tapaamisten
kautta.

Jäsenistön tarpeiden
tunnistaminen

Laaditaan jäsenistölle palvelukysely, jossa kerätään palautetta ISYY:n
jäsenpalveluista. Kysely käsittelee esimerkiksi ylioppilaskunnan
tarjoamia tiloja, edunvalvontaa, toimistopalveluita sekä tapahtumia
tai teemaviikkoja.

Alumnitoiminta

Tuetaan alumnien toimintaa ja
alumnitoiminnan kehittämisessä.

Vuosijuhlat

Hallitustyöskentelyn
kehittäminen

ollaan

aktiivisesti

mukana

Vuoden 2016 alkupuolella rekrytoidaan vuosijuhlamestarit,
päivitetään kutsulista ja tehdään varainkeruusuunnitelma vuosijuhlia
2017 varten.
Keskustellaan alkuvuodesta siitä millaiset työskentelymuodot
koetaan hyväksi. Hallituksen jäsenet arvioivat vuoden aikana
onnistumistaan raporttien avulla. Pääsektori kehittää toimintaa
näiden raporttien avulla.

Koulutuspoliittinen sektori
Oppimisympäristöt

Ylioppilaskunta
osallistuu
yliopiston
oppimisympäristöjen
kehittämiseen ja tukee erityisesti yliopiston halua olla paras
yliopistollinen oppimisympäristö 2020. (Oppimisympäristöjen tulee
olla ergonomisia, esteettömiä ja nykyaikaisia.)

Palautejärjestelmät

Kannustetaan
Itä-Suomen
yliopiston
opetushenkilökuntaa
keräämään opiskelijapalautetta ja reagoimaan siihen, esimerkiksi
opetusmetodeja kehittämällä. Ylioppilaskunta kehittää omaa
palautteenkeräysjärjestelmää entisestään vahvistamalla Hymy- ja
valitusviikkojen asemaa ja kehittämällä jatkuvan palautteenannon
mahdollisuutta
ylioppilaskunnan
nettisivuilla
järjestelmää
selkeyttäen.

Halloped-verkosto
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Maksuton koulutus

Jatketaan tiivistä yhteydenpitoa hallopedien ja ylioppilaskunnan
välillä. Järjestetään tapaamisia hallopedeille ja kehitetään
tapaamisten sisältöjä. Hallopedien info-pakettia kehitetään
jatkuvasti.
Puolustetaan koulutuksen maksuttomuutta kaikille opiskelijoille ja
toteutetaan valtakunnallista vaikuttamisohjelmaa SYL:n ja muiden
kansallisten liittojen kanssa.

Sosiaalipoliittinen sektori
Kuntavaikuttaminen

Yhdenvertaisuus

Kampanjat

Päihteettömyys

Opiskelija-asuminen

Opiskelijan hyvinvointi

Jatketaan aktiivista vaikuttamista Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan
kaupunkien päättäjiin sekä tärkeisiin sidosryhmiin. Tavataan vuoden
aikana kaikkien kampuskaupunkien kunnallisia päättäjiä sekä johtavia
virkamiehiä, erityisesti nuoria ja ISYYläisiä kaupunginvaltuutettuja.
ISYY:n omaa yhdenvertaisuusohjelmaa seurataan ja muokataan
tilanteiden muuttuessa. Ohjelmaa päivitetään. Tiedotetaan
jäsenistöä
ISYY:n
yhdenvertaisuusohjelmasta.
Koulutetaan
ainejärjestöjen sopo-vastaavia yhdenvertaisuuteen liittyvissä
asioissa.
Järjestetään opiskelijoille mahdollisuus verenluovutukseen yhdessä
SPR:n veripalvelun kanssa. Osallistutaan UNICEF:n Janopäiväkeräykseen sekä SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen. Osallistutaan
Nenäpäivän tapahtumiin.
Jatketaan päihteettömien hengailuiltojen järjestämistä ja kehitetään
niiden konseptia ja markkinointia. Ollaan aktiivisesti tekemisissä
Nyytin kanssa. Kannustetaan aine- ja kampusjärjestöjä ottamaan
päihteettömyys huomioon tapahtumissaan. Seurataan UEF:n
päihdeohjelmaa ja sen toteutumista.
Tehdään vaikuttamis- ja yhteistyötä Joensuun, Kuopion ja
Savonlinnan
opiskelija-asuntoyhtiöiden
kanssa
edullisen,
esteettömän, ekologisen, saavutettavan, kestävän sekä hyvällä
sijainnilla olevan opiskelija-asumisen mahdollistamiseksi kaikissa
kampuskaupungeissa. Vaikutetaan kv-opiskelijoiden yhdenvertaisiin
asumismahdollisuuksiin kaikilla kampuksilla.
Painostetaan yliopistoa palkkaamaan toinen opintopsykologi
vastatakseen opiskelijoiden lisääntyneeseen tukitarpeeseen.
Priorisoidaan YTHS-vaikuttamisessa mielenterveyspalveluita.

Kansainvälinen sektori
Työllistyminen
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Jatketaan
vaikuttamista
työharjoitteluja
verkostoitumismahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Vaikutetaan
yliopistoon, jotta he tarjoaisivat kv-opiskelijoille vastaisuudessa
enemmän opetusta ja ohjausta harjoittelupaikan ja työpaikan hakuun
liittyen.
Ylioppilaskunta
lisää
sidosryhmätyöskentelyä
kauppakamareihin, yritysjärjestöihin, kaupunkeihin ja Ely-keskuksiin.
Suomen kielen kurssien
lisääminen kvmaisteriohjelmiin

Jatketaan vaikuttamista tiedekuntiin, jotta kansainvälisten
opiskelijoiden tutkintoihin saadaan pakollisena osana laadukkaita
kotimaisten kielten opintoja. Suomen kielten kurssien määrän ja
laadun tarkastelua jatketaan mm. kyselyiden avulla yhteistyössä
kielikeskuksen kanssa.

Kv-harjoitteluun ja vaihtoon lähdön tukeminen Jatketaan vaikuttamista tiedekuntiin, jotta kv-harjoitteluun ja vaihtoon lähtöön varataan tarpeeksi resursseja. Kaikkiin oppiaineisiin
on saatava toimivat vaihto-ohjelmat. Tuetaan myös opiskelijoita
löytämään itse kv-harjoittelupaikkoja ja niiden säilyttämistä
laitoksilla.
Vapaa-ajan sektori
Hyvinvointiviikko

Järjestetään syksyllä hyvinvoinnin, kulttuurin ja liikunnan teemaviikko
kaikilla kampuksilla. Ajoitetaan tapahtuma samalle viikolle
liikuntailtapäivän kanssa. Viikolla tuodaan esiin ylioppilaskunnan
omia, sidosryhmien ja kampuskaupunkien toimijoiden tarjoamia
palveluita
ja
tapahtumia.
Muistutetaan
istumisen
vaaroista. Hyvinvointiviikko vakiintuu osaksi ylioppilaskunnan
toimintaa.

Liikuntailtapäivä

Liikuntailtapäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kehitetään
liikuntailtapäivän konseptia saadun palautteen perusteella.

Liikuntapalvelujen
kehittäminen

Kehitetään Sykettä-konseptia edelleen. Pitkän aikavälin tavoitteena
on saada kaikkien kampusten välillä liikuntapalvelut samalle tasolle,
erityispiirteet huomioon ottaen.

Liikuntatuutorointi

Jatketaan liikuntatuutorointia
kehitetään palautteen avulla.

Vapaa-ajan jaosto

Jatketaan vapaa-ajan jaoston kehittämistä kanavaksi, jonka kautta
ainejärjestöt ja kerhot voivat lisätä yhteistyötä keskenään.

kaikilla

Viestintäsektori
Edustajistovaalit

Vuonna 2016 ei käydä edustajistovaaleja.

kampuksilla.

Toimintaa
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Jäsenviestintä

Viikkotiedotteiden, sosiaalisen median lisäksi viestitään jäsenille
ainejärjestöjen kautta.

Graafisen viestinnän
ohjeistus

Luodaan graafisen viestinnän ohjeistus ylioppilaskunnan toimijoiden
työn tueksi.

Ylioppilaskunnan nettisivut

Jatketaan
ylioppilaskunnan
nettisivujen
kehittämistä
käyttäjäpalautteen ja muiden esiin tulleiden kehittämistarpeiden
pohjalta.

Sosiaalinen media

Lisätään ISYY:n näkyvyyttä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä
ja pidetään selkeä roolitus eri viestintäkanaville.

Kalenteri

Kehitetään edelleen ylioppilaskunnan paperista kalenteria
käyttäjäpalautteen perusteella. Kehitetään kalenterin jäsenetuja ja
etukuponkeja.

Tuutorointisektori
Kampusrysäys ja
Kaupunkisuunnistus

Kehitetään Kampusrysäystä
kampuksilla.

ja

Kaupunkisuunnistusta

kaikilla

Maisteriopiskelijoidentuuto Kehitetään maisteriopiskelijoiden tuutorointia. Erityisesti kvmaisterituutoreiden koulutusta kehitetään vastaamaan tarvetta.
rointi
Kehitysyhteistyösektori
Kehitysyhteistyöviikko

Osallistutaan SYL:n organisoimaan kehitysyhteistyöviikko hankkeeseen jokaisella kolmella kampuksella. Alkuvuodesta haetaan
koordinaattorit jokaisella kampukselle suunnittelemaan ja
toteuttamaan
kehitysyhteistyöviikko.
Kehitetään
kehitysyhteistyöviikon suunnittelua, toimintaa ja ohjelmaa
aikaisempien vuosien kokemusten ja palautteen perusteella.
Kannustetaan tiedon hankintaan ja jaetaan myös tietoa
kehityhteistyöstä.

Ympäristösektori
Teemaviikot

Tehdään aktiivista yhteistyötä UEF:n kanssa osallistumalla muun
muassa erilaisiin teemapäiviin ja -viikkoihin, esimerkiksi Vesipäivään
ja Energiansäästöviikkoon. Ollaan mukana Reilun kaupan viikossa
viikolla 43.

Tilat

Tehdään tiivistä yhteistyötä yliopiston tilapalvelujen kanssa, jotta
ylioppilaskunnalla on tuorein tieto yliopiston tilaprojekteista. Samalla
kehitetään tiloja opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi.
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Sidosryhmät
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Vaikutetaan ISYY:n voimassaolevan ympäristöohjelman mukaisesti
Kuopion ja Savonlinnan kaupunkeihin, jotta ne hankkisivat Reilun
kaupan kaupungin arvonimet itselleen. Vaikutetaan UEF:on, jotta se
vetäisi sijoituksensa pois fossiilisia polttoaineita tuottavista ja niihin
välillisesti sijoittavista yhtiöistä.

