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1. VIESTINTÄ 
Ulkoinen viestintä 
Vuonna 2017 ISYY valjastaa viestinnän tehokkaammaksi osaksi edunvalvontaansa ja viestii 
toiminnasta aktiivisesti jäsenistölle sekä sidosryhmille. Suunnitelmallinen viestintä otetaan 
osaksi jokaisen sektorin toimintaa sektorikohtaiset erityispiirteet huomioiden. Isoille ja 
jäsenistöä läheisesti koskettaville projekteille laaditaan projektikohtaiset 
viestintäsuunnitelmat, joihin kirjataan viestinnän sisältö, aikataulu ja toimenpiteet. Jokainen 
toimija tiedostaa viestinnän merkityksen sekä oman vastuunsa viestinnän suunnittelijana 
sekä toteuttajana. Viestintä ja sen onnistuminen kuuluu kaikille. Luodaan työntekijöille sekä 
luottamustoimissa työskenteleville ajantasainen ohjeistus sosiaalisen median käyttöä varten. 
Varmistetaan, että ylioppilaskunnan kaikki tiedotuskanavat ovat ajantasaiset ja niiltä löytyvä 
tieto on asiallista niin suomeksi kuin englanniksikin. Ylioppilaskunnan viestintää kehitetään 
lähestyttävämmäksi ja joustavammaksi sosiaalisen median avulla. Osallistetaan myös 
ylioppilaskunnan jäseniä tapahtumiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi 
viestintäkampanjoiden kautta. Panostetaan myös uusmediamuotoiseen viestintään, kuten 
rekry- ja promovideoihin. Hankitaan graafisen viestinnän ohjeistuksen luomista sekä 
graafisen viestinnän raikastamista ja ISYY:n viestinnän yhtenäistä ilmettä varmistamaan joko 
korkeakouluharjoittelija tai siviilipalvelusmies. 
 
Tavoite: Vuoden 2017 aikana mielikuvat ISYY:stä muuttuvat pois pakkojäsenyys-imagosta. 
Avoin, tehokas ja aktiivinen viestintä siirtyy jatkuvaan toimintaan. 
 

2. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Vaikuttavampi kansainvälisten asioiden edunvalvonta 
Vuonna 2017 ISYY:llä on vahva, selkeä ja aktiivinen kansainvälisten asioiden edunvalvonta. 
ISYY:n hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden sihteerit 
toteuttavat yhdessä aktiivista kansainvälisten asioiden edunvalvontaa kampuksilla. On 
olemassa selkeä ja tarkoituksenmukainen tehtävien ja vastuiden jako henkilökunnan ja 
hallituksen jäsenten välillä, mikä sovitaan toimikauden alussa ja tarkastellaan kauden aikana. 
Erityisen tärkeää on huomioida selkeä vastuujako syyslukukaudella, jolloin uudet tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijat saapuvat kampuksille. Tämä toimintasuunnitelman osa kietoutuu yhteen 
kahden muun osion kanssa, jotta saavutetaan vahvempi kansainvälinen sektori. 
 
Tavoitteet: 
Joka toinen viikko järjestetään edunvalvontatiimin kokous, johon osallistuvat 
henkilökunnasta ja hallituksesta koulutuspoliittiset vastaavat, sosiaalipoliittiset vastaavat 
sekä kansainvälisten asioiden vastaavat.  Joka toinen viikko järjestetään kansainvälisten 
asioiden sektoritapaaminen, jossa jaetaan tehtäviä ja tilannepäivityksiä. Hallituksen jäsen 
toimii tapaamisten koollekutsujana. 
 
Lukuvuosimaksut  
Lukuvuosimaksut tulevat voimaan Suomessa ja UEF:ssa elokuussa 2017. Kansainvälisten 
asioiden sektori tekee parhaansa vaikuttaakseen yliopistoa huomioimaan 
opiskelijanäkökulmaa. Kevät 2017 omistetaan toiminnan valmistelutyölle ennen kuin 



 
 

lukuvuosimaksujen vaikutukset kohdentuvat opiskelijoille, yliopistolle ja ylioppilaskunnalle. 
Kansainvälisten asioiden sektori tekee yhteistyötä muiden sektoreiden ja henkilökunnan 
kanssa pohtien mahdollisia skenaarioita ja yrittää ehkäistä sekä lieventää pahimpien 
skenaarioiden toteutumista. 
 
Tavoitteet: 
ISYY tekee yhteistyötä SYL:n ja ESU:n kanssa ja on yhteydessä Tanskan ja Ruotsin 
ylioppilaskuntiin, minkä tarkoituksena on hankkia hyviä käytänteitä lukuvuosimaksuissa 
ilmenevistä ongelma- ja haastetilanteista. Käydään keskustelua muiden Suomen 
ylioppilaskuntien kanssa heidän käytännöistään sekä aloitetaan mahdollisten yhteisten 
suuntaviivojen luominen. On tärkeää huomioida syyt mahdolliselle opiskelijamäärän 
pudotukselle ja pyrkiä vaikuttamaan ehkäisevästi näihin syihin. 
 
ISYY painostaa UEF:a vaikuttamaan pankkien tarjoamiin pankkipalveluihin kansainvälisille 
opiskelijoille. Toisena vaihtoehtona on, että UEF tekisi oppaan Suomen pankkijärjestelmistä 
kansainvälisille opiskelijoille. EU- ja ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan 
lukukausimaksuja tavalla tai toisella, siis ilman asianmukaista pääsyä Suomen 
pankkijärjestelmään. Lisäksi tämä hyödyttää myös muita kansainvälisiä opiskelijoita. 
 
The Riverside Residence -Joensuu sekä joitain opiskelija-asuntoja Kuopiossa suljetaan jossain 
vaiheessa, mikä vähentää opiskelija-asuntotarjontaa kyseisillä kampuksilla. Lisäksi 
Savonlinnan kampustoiminnot opiskelijoineen siirretään Joensuuhun syksyllä 2018, mikä 
hankaloittaa entisestään edullisten asuntojen saatavuutta Joensuussa.  ISYY selvittää ja 
päättää vaikuttamistavoista, joita se käyttää ennen kuin edellä kuvatut asuntotilanteen 
muutokset astuvat voimaan. 
 
Vaikkei ISYY vastaa enää tuutoroinnista, niin ISYY vaikuttaa yliopistoon, jotta tuutoroitaville 
kv-ryhmille olisi kaksi tuutoria, yksi kansainvälinen ja yksi suomalainen tuutori, mikä voisi 
ratkaista joitakin kv-tuutoroinnissa olleita ongelmia. Toiseksi, on joitakin kansainvälisiä 
maisteriohjelmia, joilla ei ole opinto-ohjaajaa lainkaan, jolloin uudet kv-opiskelijat jäävät 
vähäiselle ohjaukselle. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi pari-järjestelmä, jossa vanhempi 
opiskelija opastaa nuorempaa opiskelijaa. 
 
Kansainvälisten opiskelijoiden ryhmäyttäminen osaksi yliopistoyhteisöä 
Yhtenä tavoitteena on, että kansainväliset opiskelijat jäisivät Suomeen valmistumisensa 
jälkeen ja työllistyisivät Suomessa. Kansainväliset opiskelijat haluavat pysyä Suomessa ja 
työllistyä koulutusta vastaaviin työtehtäviin. 
 
Tavoitteet ja toteutus: 
Kaikissa ainejärjestöissä ja kerhoissa on yksi henkilö, joka vastaa kansainvälisten asioiden 
viestinnästä. ISYY voisi järjestää tilaisuuden, jossa ainejärjestöt ja kansainvälisen sektorin 
toimijat voivat kohdata ja syventää yhteistyötään. Lisäksi ainejärjestöille tulisi järjestää 
mahdollisuus tavata kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita ja rohkaista heitä 
osallistumaan ainejärjestötoimintaan. 
 
Language Café tunnistetaan kaikilla kampuksilla. Päätavoitteena on vahvistaa Language Cafén 
toimintaa ja varmistaa aseman säilyminen taloudellisista leikkauksista huolimatta. Lisäksi 



 
 

tulee varmistaa aktiivisten opiskelijoiden palkitseminen esimerkiksi opintopistein. 
Kansainväliset opiskelijat integroituvat ja työllistyvät Suomeen paremmin vahvemmalla 
suomen kielen osaamisella, vaikka työllistyminen on mahdollista ilman suomen kieltä.  
ISYY edistää työ- ja harjoittelupaikkojen löydettävyyttä Suomessa. Mahdollisia 
edistämisalustoja voisivat olla esimerkiksi Monday Mail ja ISYY:n verkkosivut. Tämä olisi 
tehtävä yhteistyössä työelämäsektorin kanssa. 
 
3. OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO, HYVINVOINTI JA YHDENVERTAISUUS 
 
Siun YTHS 
ISYY:n tulee tehdä selvitystyötä YTHS:n mahdollisuuksista kehittyä SoTe-uudistuksen 
yhteydessä. SoTe- ja maakuntauudistuksen yhteydessä palveluntarjoajien tulee uudistaa 
toimintaansa uuden SoTe-lain mukaiseksi. YTHS:n palveluverkostoa tulee myös kehittää 
uudistuksen myötä, jossa YTHS tulee vastaamaan opiskelijoiden SoTe-keskusta. YTHS:n 
palveluverkoston kehittämisessä tulee huomioida terveyspalveluiden lisäksi sosiaalisten 
palveluiden ja koulutuksellisten palveluiden saatavuudesta palveluverkostoon. YTHS 
luonnollisesti tarjoaa terveyspalveluita ja jonkin verran sosiaalisia palveluita. Sosiaaliseen 
palveluverkostoon voivat kuulua lisäksi mm. Nyyti ry, Seta, ISYY:n kerhot ja yliopistopappi. 
Koulutukselliseen ulottuvuuteen voivat kuulua mm. opintopsykologi, opinto-ohjaajat ja 
opintopalvelut. Koulutuksellista sekä sosiaali- ja terveyspalveluverkostoa muodostettaessa 
tulee huomioida erilaisten opiskelijoiden, kuten perheellisten ja yksinäisten opiskelijoiden 
palvelut.  
 
Tavoite: ISYY:n tulee tehdä selvitystyötä mahdollisuudesta kehittää YTHS vastaamaan 
opiskelijoiden SoTe-keskusta.  
 
Yhteisöllistäminen 
Yhdessä Nyyti ry:n ja YTHS:n kanssa ISYY:n tulee kouluttaa jäsenistöään kohtaamaan 
kaverittomat opiskelijat. Koulutettavia tulevat olemaan ainejärjestöjen, 
edunvalvontajaostojen ja kerhojen toimijat, joilla on motivaatiota kohdata erilaisia ihmisiä.  
 
Tavoite: Koulutetaan Nyyti ry:n ja YTHS:n kanssa jäsenistöä kohtaamaan yksinäisiä 
opiskelijoita ja autetaan heitä rakentamaan sosiaalisia verkostoja. 
 
Perheelliset opiskelijat 
ISYY:n tulee tehdä valtakunnallista ja paikallista vaikuttamista perheellisten opiskelijoiden 
toimeentuloon, hyvinvointiin, opiskelun joustavuuteen ja asumiseen. Valtakunnallisessa 
vaikuttamisessa tulee kiinnittää huomiota toimeentuloon opiskelijoiden siirtyessä yleiseen 
asumistukeen. Vaikuttamisessa tulee tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen 
ylioppilaskuntien liiton kanssa. Paikallisessa vaikuttamisessa tulee kiinnittää huomiota 
asumiseen ja päivähoidon riittävään saantiin. Perheellisiltä opiskelijoilta tulee kerätä tietoa 
yhdessä yliopiston kanssa, kuinka parantaa perheellisten opiskelijoiden arkea 
kampusalueella. Perheellisiä opiskelijoita varten tulee kehittää säännöllinen tapahtuma, jossa 
opiskelijaperheet voivat kokoontua ja verkostoitua. Tapahtumia varten tulee tehdä 
yhteistyötä mm. YTHS:n, Nyyti ry, Seta:n ja 4H:n kanssa. Tapahtumissa perheelliset opiskelijat 
voivat tuoda ideoita heidän asemansa parantamiseen kampuksilla.  
 



 
 

Tavoite: ISYY:n tulee luoda säännöllinen tapahtuma opiskelijaperheitä varten. Perheellisiltä 
opiskelijoilta tulee kerätä ideoita kehittää heidän opiskeluaan kampuksilla.  
 
Yhdenvertaisuus 
Suomen korkeakoulut päivittävät yhdenvertaisuusohjelmansa yhdenvertaisuuslain 
(1325/2014) nojalla. ISYY päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuonna 2017. 
Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi UEF:n, 
SYL:n, muiden ylioppilaskuntien, Nyytin, YTHS:n ja Seta:n kanssa. ISYY järjestää vuonna 2017 
kiusaamisen- ja rasisminvastaisen kampanjan sekä tasa-arvokoulutusta ISYY-aktiiveille sekä 
halukkaille ainejärjestöille. Erilaisuuden huomioiminen otetaan yhdeksi ISYY:n järjestö- ja 
kerhoavustusten myöntämisen painopisteeksi vuonna 2017 
 
Tavoite: ISYY:lla on vuoden 2017 lopussa uusi yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen- ja 
rasisminvastaisuus huomioidaan entistä paremmin sekä ISYY:n että kampus- ja 
ainejärjestöjen kaikessa toiminnassa. 
 
4. OKKK 2.0 
Tarveselvityksen ensimmäisen vaiheen jälkeen ISYY:n tulee tehdä analysointia siitä millä 
laajuudella projekti viedään tammikuussa loppuun Joensuussa. Joensuun analysoinnin 
perusteella ISYY:n tulee tehdä päätös Kuopion tarveselvityksen jatkamisesta ja projektin 
laajuudesta. Tarvittaessa tehdään lisätalousarvio riippuen analysoinnin tuloksesta. Lopullisen 
tarveselvityksen pohjalta projektia tulee viedä hankesuunnitelmana eteenpäin, jota varten 
nimetään projektipäälikkö. ISYY:n edustajistoa, hallitusta ja kehitysyhtiötä varten luodaan 
yhteinen toimintaa ja tavoitteita ohjaava strategia. 
 
Tavoite: ISYY:n tulee tehdä alkuvuodesta analyysia siitä, millä tasolla projektia tullaan 
jatkamaan Joensuussa ja Kuopiossa. Tarvittaessa tehdään lisätalousarvio. 
 

5. SAVONLINNA 
ISYY:n palvelut ja edunvalvonta kampuksella 
On tärkeää, että ISYY:n palvelut pysyvät Savonlinnassa ennallaan kampuksen siirtoon asti. 
Savonlinnan kampusvaliokunnan toimintaa kehitetään niin, että se pystyy tekemään 
kampuksella opiskelijoiden hyvinvointia edistävää edunvalvontaa yhteistyössä 
ainejärjestöjen kanssa. 
 
Joensuun kapasiteetin nostaminen ja tilat 
Savonlinnasta saapuville opiskelijoille täytyy olla saatavilla riittävästi kohtuuhintaisia 
asuntoja. Heille täytyy taata riittävästi terveydenhuollon, kirjaston sekä liikunnan ja vapaa-
ajan palveluita. ISYY pyrkii saamaan opiskelijaedustajat UEF:n Savonlinnan kampusta ja siirtoa 
koskeviin työryhmiin. ISYY sopii ainejärjestöjen ja UEF:n kanssa yhteisistä viestintä- ja 
vaikuttamiskanavista, ja näin varmistaa ajankohtaisen ja oikean tiedon kulun ja opiskelijoiden 
osallistamisen osaksi siirtoprosessia.  
 
Savonlinnan ja Joensuun opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja ainejärjestöt 
Tavoitteena olisi ennen vuotta 2018, että Savonlinnan ja Joensuun opiskelijat pääsisivät 
näkemään toisia jo ennen kun siirto tapahtuu. Näin me saisimme Savonlinnan opiskelijat 



 
 

integroitumaan osaksi Joensuun kampuksen opiskelijayhteisöä. Tämä tehtäisiin yhteistyössä 
ainejärjestöjen ja yliopiston kanssa. On tärkeää, että ainejärjestöt pääsevät tapaamaan 
toisiaan jo alkukeväällä 2017, ja sen kautta suunnittelemaan ryhmäyttävää toimintaa syksyllä. 
UEF:n tulee tarjota riittävät resurssit ryhmäyttävään toimintaan liittyen. 
 
6. KUNTAVAALIT 
Kuntavaalit järjestetään Suomessa ja myös ISYY:n kampuskaupungeissa 9.4.2017 ja niissä 
valitaan kuntien valtuustot vuosille 2017-21. Ehdokasasettelu päättyy 28.2. ISYY kannustaa 
jäseniään seuraamaan kuntavaaleihin liittyvää keskustelua sekä asettumaan ehdolle ja 
äänestämään kuntavaaleissa. ISYY vaikuttaa keskusvaalilautakuntiin, jotta joka kampukselle 
saadaan äänestyspaikka. Äänestyspaikat kampuksilla madaltavat opiskelijoiden kynnystä 
äänestää vaaleisssa. ISYY tapaa ja kontaktoi aktiivisesti puolueiden edustajia ja ehdokkaita 
tuodakseen Itä-Suomen korkeakouluopiskelijoiden kuntavaaliteemoja tulevien 
kuntapäättäjien tietoisuuteen. Vaalien jälkeen ISYY kontaktoi valitut valtuutetut ja muistuttaa 
heitä korkeakouluopiskelijoiden tavoitteista, etteivät ne pääse unohtumaan myöskään 
valituksi tulemisen jälkeen. 
 
Tavoite: Kampuksilla on helposti saavutettavat äänestyspaikat. Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijoita on paljon ehdolla kuntavaaleissa niin heidän kotikunnissaan kuin ISYY:n 
kampuskaupungeissakin. ISYY:n jäsenet äänestävät aktiivisesti kuntavaaleissa. 
Kuntavaaliehdokkaat allekirjoittavat opiskelijaliikkeen kuntapoliittiset tavoitteet ja sitoutuvat 
toteuttamaan niitä aktiivisesti läpi valtuustokauden.   
 

7. LIIKUNNASTA HYVINVOINTIA 
Opiskelijoiden liikunnallisuuden edistäminen on tärkeä osa opiskelijan hyvinvoinnin 
parantamista. Säännölliseen liikkumiseen kannustaminen on tärkeä tehtävä, jota tulee 
toteuttaa niin ylioppilaskunnassa kuin yliopistossa. Vuonna 2017 vaikutetaan Itä-Suomen 
yliopistoon opintoihin liittyvän liikuntakurssin sisällyttämiseksi vapaavalintaisiin opintoihin 
osana korkeakoulututkintoa. Kurssin voivat suorittaa ilmaiseksi kaikki Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijat. Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin liikuntalajeihin ja 
opiskelukaupungissa oleviin liikuntamahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että kurssille osallistuja 
voisi löytää innostuksen säännölliseen liikuntaan.   
 
Opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin kannustaa myös osaltaan 
liikuntaharrastukseen. Tarjotakseen mahdollisuuden tutustua erilaiseen lajitarjontaan, 
järjestää ylioppilaskunta liikunta-appron hyödyntäen vuonna 2016 tehtyä pohjatyötä. 
Liikunta-appron toteuttamista varten palkataan harjoittelija, joka on päävastuussa 
tapahtuman järjestämisestä. Hallituksen liikunta-asioista vastaava jäsen toimii tiiviissä 
yhteistyössä liikunta-approa järjestävän harjoittelijan kanssa. 
 
Jukolan viesti on yksi maailman suurimmista suunnistustapahtumista, joka järjestetään 
vuonna 2017 Joensuun Enossa. Ylioppilaskunta ja yliopisto jatkavat vuoden 2016 aikana 
aloitettua yhteistyötä Joensuu-Jukolan kanssa. Yliopisto ja ylioppilaskunta pyrkivät saamaan 
merkittävää näkyvyyttä tapahtuman myötä. Ylioppilaskunta kannustaa myös jäseniään 
osallistumaan tapahtumaan ja muodostamaan suunnistusjoukkueita mukaan kilpailuun.  
 



 
 

Tavoite: Itä-Suomen yliopisto sitoutuu ottamaan opetustarjontaansa opintoihin liittyvän 
liikuntakurssin. Liikunta-appro järjestetään vähintään yhdellä kampuksella. 
 

8. TURVAPAIKANHAKIJAYHTEISTYÖ  
Suunnitelmana on kehittää turvapaikanhakijoiden avustustoimintaa. ISYY ja UEF ovat olleet 
aktiivisia luomaan yhteyksiä vastaanottokeskuksiin, joista esimerkkeinä Kiteen ja Paiholan 
vastaanottokeskukset. ISYY ja UEF toimivat yhdessä tällä toiminta-alueella, jossa UEF tukee 
taloudellisesti toiminnan toteutumista. Tulevaisuudessa tulee sopia selkeät roolijaot 
toiminnan jatkumiselle. 
 
Tavoitteet: 
Luoda alusta vapaaehtoistoiminnalle ja sopia logistisista järjestelyistä, mikä mahdollistaisi 
kiinnostuneiden opiskelijoiden osallistumisen vapaaehtoisesti turvapaikanhakijoiden 
avustustyöhön. ISYY:n tulee jatkossakin kannustaa ainejärjestöjä ja kerhoja avustustyöhön. 
ISYY osallistuu ensi vuonna alkaviin kahteen hankkeeseen Kuopiossa, ensimmäinen käsittelee 
aikuisten terveyttä ja toinen tarjottavien täydennyskoulutuksien mahdollisuuksia.  
 

9. MUUT PROJEKTIT 
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 
"ISYY:lle luodaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma strategiakauden ajaksi tukemaan 
strategian toteutumista, lisäämään talouden ennakoitavuutta ja vahvistamaan ISYY:n 
taloutta. Taloussuunnittelun perusteena toimivat perustellut, ennakoidut ja realistiset tulo- 
ja kulurakenteet. 
 
Strategiat käytäntöön 
Projekti kuuluu seuraavasti: "Vuonna 2017 ISYY laatii vuosille 2017-21 hyväksytylle 
strategialleen toimenpideohjelman koko sen voimassaoloajaksi. Strategian 
toimenpideohjelman avulla varmistetaan se, että strategiassa määritetyt tavoitteet 
saavutetaan strategiakauden aikana sekä sillä mitataan ja raportoidaan strategian 
toteutumista. Vastaavasti vuosille 2017-18 hyväksytylle viestintästrategialle laaditaan 
viestintäohjeistus, jota noudattamalla ISYY saavuttaa viestintästrategiansa tavoitteet. 
 
Järjestyksenvalvojakoulutus 
ISYY:llä on järjestyksenvalvojapankki kaikilla kampuksilla. Pankkia täydennetään 
järjestyksenvalvojakoulutuksin ja koulutukseen osallistujia velvoitetaan olemaan ISYY:n, aine- 
tai kampusjärjestön tai kerhon tapahtumassa järjestyksenvalvojana koulutuksen jälkeen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jatkuvan toiminnan kuvaus 
 

Pääsektori 
 
Sidosryhmäyhteistyö 
 
 
 
 
 
 
Periferiayhteistyö 
 

Jäsenistön tarpeiden 
tunnistaminen 
 
 

 
Alumnitoiminta 
 

Vuosijuhlat 
 
 
 
Hallitustyöskentelyn 
kehittäminen 

 

Tavataan aktiivisesti yliopiston ja kaupunkien johtoa. Näin 
voidaan pitää yllä matalan profiilin keskusteluyhteys ja 
vahvistetaan ylioppilaskunnan profiilia päätöksenteossa. 
Kartoitetaan uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita. 
 
 
 
Osallistutaan aktiivisesti periferiayhteistyöhön mm. 
tapaamisten kautta. 
 
Laaditaan jäsenistölle palvelukysely, jossa kerätään 
palautetta ISYY:n jäsenpalveluista. Kysely käsittelee 
esimerkiksi ylioppilaskunnan tarjoamia tiloja, edunvalvontaa, 
toimistopalveluita sekä tapahtumia tai teemaviikkoja. 
 
Tuetaan alumnien toimintaa ja ollaan aktiivisesti mukana 
alumnitoiminnan kehittämisessä. 
 
Vuonna 2017 alkupuolella tuetaan ja ohjataan 
vuosijuhlamestaria vuosijuhlia 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 
 
 
 
 
Palautejärjestelmät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Lukuvuosimaksut 
 
 
 

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

Vuonna 2017 lukuvuosimaksut tulevat voimaan, mikä luo 
haasteita koulutuksen maksuttomuuden säilymiselle. 
Vaikutetaan maksuttoman koulutuksen puolesta. Seurataan 
lukuvuosimaksujen vaikutuksia tutkintojen opiskelijamääriin 
ja kohdistetaan edunvalvontaa tutkintojen säilymiseen.  
 

Sosiaalipoliittinen sektori 
 
Kuntavaikuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
Yhdenvertaisuus 
 
 
 
 
 

Kampanjat 
 
 
 
Päihteettömyys 
 
 
 
 
 
 

 

Jatketaan aktiivista vaikuttamista Joensuun, Kuopion ja 
Savonlinnan kaupunkien päättäjiin sekä tärkeisiin 
sidosryhmiin sekä opiskelija-asuntoyhtiöiden hallitusten 
luottamushenkilöihin. 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 
Janopäivä-keräykseen 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.  
 



 
 

Opiskelija-asuminen 
 
 
 
 
 

 
Opiskelijan hyvinvointi 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen kielen kurssien 
lisääminen kv-
maisteriohjelmiin 
 
 

Kv-harjoitteluun ja -
vaihtoon lähdön 
tukeminen 
 

 

Jatketaan vaikuttamista työharjoittelu- ja 
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. 
 

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. 
 
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 
 
 
 
Liikuntavaikuttaminen 
 
 
 
 
 
Vapaa-ajan jaosto 
 

Liikuntailtapäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 
Kehitetään liikuntailtapäivän konseptia saadun palautteen 
perusteella. 
 
Kampuskaupungeissa tehdään vaikuttamistyötä 
monipuolisen ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien 
lisäämiseksi. Korkeakoululiikunnan palvelujen kysynnän 
kasvu vaatii monipuolisen liikunnan mahdollistavien 
liikuntatilojen määrän lisäämistä.    
 
Jatketaan vapaa-ajan jaoston kehittämistä kanavaksi, jonka 
kautta ainejärjestöt ja kerhot voivat lisätä yhteistyötä 
keskenään.  

Viestintäsektori 
 
Edustajistovaalit 
 

Jäsenviestintä 
 

 
Sisäinen viestintä 
 

 
Ylioppilaskunnan nettisivut 
 
 

Sosiaalinen media 
 
 
Kalenteri 
 

 

Vuonna 2017 käydään edustajistovaalit ja ISYY:n viestintä 
tukee keskusvaalilautakunnan toimintaa.  
 
Viikkotiedotteiden, sosiaalisen median lisäksi viestitään 
jäsenille ainejärjestöjen kautta. 
 
Tehostetaan avointa tiedonkulkua sektorien, toimijoiden ja 
kampuksien välillä jalkauttamalla joustavia 
viestintämenetelmiä ja -kanavia. 
 
Jatketaan ylioppilaskunnan nettisivujen kehittämistä 
käyttäjäpalautteen ja muiden esiin tulleiden 
kehittämistarpeiden pohjalta. 
 
Lisätään ISYY:n näkyvyyttä Facebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä ja pidetään selkeä roolitus eri viestintäkanaville.  
 
Kehitetään edelleen ylioppilaskunnan paperista kalenteria 
käyttäjäpalautteen perusteella. Kehitetään kalenterin 
jäsenetuja ja etukuponkeja. 

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 
 
 
 
Ruokahävikki 
 
 
Tilat 
 
 
 
 
Sidosryhmät 

 

Tehdään aktiivista yhteistyötä UEF:n kanssa osallistumalla 
muun muassa erilaisiin teemapäiviin ja -viikkoihin, 
esimerkiksi Vesipäivään ja Energiansäästöviikkoon. Ollaan 
mukana Reilun kaupan viikossa viikolla 43. 
 
Ylläpitää ja kehittää opiskelijoille jaettavien elintarvikkeiden 
konseptia. 
 
Tehdään tiivistä yhteistyötä yliopiston tilapalvelujen kanssa, 
jotta ylioppilaskunnalla on tuorein tieto yliopiston 
tilaprojekteista. Samalla kehitetään tiloja opiskelijoiden 
tarpeita vastaaviksi. 
 
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. 

Työelämäsektori 
 
Kampanjat 
 

Koulutukset 
 

Sektorin kehittäminen 

 
Jatketaan työelämäpäivä -tapahtuman kehittämistä ja 
vakiinnuttamista osaksi ISYY:n tapahtumakokonaisuutta.  
 
Vuoden 2017 aikana luodaan konsepti, jonka avulla 
opiskelijat voivat kehittää omia työelämätaitojaan.   
 
Työelämäsektorin roolia ja merkitystä kehitetään ja 
vankistetaan ISYY:n toiminnassa.  
 

 
 
 

 


