
 1 

 2 

Toimintasuunnitelma 2023 3 

Ylioppilaskunnan kehittäminen ja osallisuuden lisääminen 4 

Kannustetaan jäseniä osallistumaan aktiivisesti ylioppilaskunnan toimintaan sen kaikilla tasoilla. 5 

Kehitetään vaikuttamis- ja kokemusalustoja vahvistamaan jäsenten osallistumismahdollisuuksia ja 6 

tarjoamaan parempaa jäsenpalvelua ottamalla käyttöön Tuudo-palvelu ylioppilaskunnan 7 

viestintäalustana ja palautekanavana.  8 

 9 

Panostetaan kerhojen ja tiimien lähestyttävyyteen markkinoimalla niiden toimintaa näkyvästi 10 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa, sekä varmistamalla toimijoiden saaman ohjauksen riittävyys. 11 

Edistetään kerho- ja tiimitoimintaan sitoutumista kasvattamalla toimijoiden verkostoitumiseen ja 12 

palkitsemiseen osoitettua resurssia. Järjestetään kaikille ylioppilaskunnan kerho- ja tiimitoimijoille 13 

kiitosillat molemmilla kampuksilla. 14 

 15 

Kehitetään järjestökoulutuksen sisältöä monipuolisemmaksi ja vastaamaan paremmin järjestöjen 16 

todellisia tarpeita kutsumalla tilaisuuteen ulkopuolisia kouluttajia.  17 

 18 

ISYY päättää Itä-Suomen ylioppilassäätiön perustamisesta vuonna 2023. Talousvaliokunta ja 19 

sääntövaliokunta valmistelevat säätiön perustamista sekä säätiön sääntöjä. Säätiön perustamisen 20 

operatiivisesta toteutuksesta vastaa vuoden 2023 hallitus edustajistolle raportoiden. 21 

 22 

ISYY tarkastelee jäsenyyttään Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:ssä sekä arvioi jäsenyydestä 23 

saatavia hyötyjä suhteessa jäsenmaksun määrään. 24 

SILLAT-hanke 25 

Ylioppilaskunnan hankekoordinaattori toteuttaa UEF:n koordinoimaa, opiskelijoiden, sujuvaa 26 

opiskelua ja opiskelijahyvinvointia tukevaa SILLAT II -jatkohanketta. Järjestetään SILLAT -hankkeen 27 

kanssa soberbiletapahtuma päihteettömän opiskelijatoiminnan edistämiseksi. Vuonna 2023 28 

suunnitellaan toimintamalli, jolla hankkeen hyviä käytäntöjä toteutetaan jatkossa ylioppilaskunnan 29 

omana toimintana vuodesta 2024 eteenpäin. 30 

ISYYn opiskelijakortti 31 

Optimoidaan ylioppilaskunnan tarjoamaa opiskelijakorttipalvelua siten, että jäsenistöllä on käytössään 32 

ainakin yksi vaihtoehto sähköiseksi sekä fyysiseksi opiskelijakortiksi. Ylioppilaskunta tulee vuonna 33 

2023 tarjoamaan sähköistä Tuudo-opiskelijakorttia. 34 



Kampus- ja kaupunkipoliittinen toiminta 35 

Huomioidaan eduskuntavaalit viestinnässä, ja aktivoidaan ylioppilaskunnan jäseniä äänestämään. 36 

Laaditaan ylioppilaskunnan eduskuntavaalitavoitteet. Laadintatyössä hyödynnetään Suomen 37 

ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n eduskuntavaaliohjelmaa. 38 

Lisäksi toteutetaan eduskuntavaalipaneeli kummallakin kampuksella.  39 

 40 

Järjestetään opiskelijoiden ja kampuskaupunkien johdon välinen tapaaminen kummallakin 41 

kampuksella. 42 

Edustajisto 43 

Vuoden 2023 edustajistovaaleissa tavoitteena on äänestysaktiivisuuden sekä ehdokasmäärän 44 

kasvattaminen. Tavoitteita edistämään palkataan vaalityöntekijä, ja vaalityöhön osallistuville 45 

järjestetään perehdytystä. Vaaleista viestitään näkyvästi, ja Tuudo-sovellusta hyödynnetään 46 

monipuolisesti. Vaalityössä huomioidaan myös kansainväliset opiskelijat.  47 

 48 

Edustajistoryhmillä on käytössään toimintarahaa ryhmätoiminnan kehittämiseen sekä jäsenistölle 49 

järjestettävään toimintaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.  50 

 51 

ISYYn linjapaperi päivitetään vuonna 2023, ja siihen tullaan sisällyttämään ylioppilaskunnan koulutus-52 

, sosiaali- ja kuntapoliittiset, sekä muut ajankohtaiset tavoitteet. Linjapaperia hyödynnetään hallinnon 53 

opiskelijaedustajien työ- ja koulutusvälineenä.  54 

Henkilökunta 55 

Ylioppilaskunnan päivittäisen toiminnan toteuttamisesta ja palveluiden tuottamisesta vastaa 56 

ylioppilaskunnan henkilökunta. Henkilöstöstrategia laaditaan vuoden 2023 aikana. 57 

Palvelusuunnittelun työjärjestelyjä jatketaan kuten vuonna 2022. 58 

Koulutuspolitiikka 59 

Pyritään vaikuttamaan yliopiston ohjausjärjestelmien yhteneväisyyteen ja opetuksen laatuun 60 

tiedekuntatasolla. Järjestetään keskustelu- ja verkostotapaamisia hallopedeille ja muille 61 

luottamustoimijoille vuonna 2023. 62 

 63 

ISYY vaikuttaa opetussuunitelmatyössä turvaamalla opiskelijan oikeuden korvaaviin tehtäviin, silloin 64 

kun se on pedagogisesti perusteltavissa. 65 

 66 

Lisäksi ISYY seuraa ja osallistuu erityisesti seuraavien Itä-Suomen yliopiston kehittämisprosessien 67 

toteutukseen:  68 

● Kampuskehittäminen 69 

● Kaikki ohjaavat kaikkia -toimintamalli 70 

● Vertais- ja kv-tuutorointi 71 

● Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hanke 72 

Sosiaalipolitiikka 73 

● Hymy- ja valitusviikko järjestetään molemmilla kampuksilla keväällä 2023.  74 

● Järjestetään yhteistyössä UEF:n kanssa hyvinvointiviikko opiskelijoille. 75 

● Järjestetään kaikille avoin yhdenvertaisuus-, esteettömyys- ja saavutettavuuskoulutus. 76 



● Edistetään yhteistyötä YTHS:n itäisen alueen kanssa järjestämällä yhteinen 77 

keskustelutilaisuus keväällä 2023. 78 

● Laaditaan vuoden 2023 aikana yhdessä yliopiston kanssa yhteneväiset käytännöt 79 

häirintäasioiden käsittelyyn, joilla ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden asemaa 80 

selkeytetään 81 

Kansainvälisyys 82 

Käynnistetään uudelleen tauolla ollut Finnish Friend -toiminta yhteisöllisemmäksi muunnellulla 83 

konseptilla. Toiminnan jatkuvuutta arvioidaan uudelleen loppuvuodesta 2023 sen kotikansainvälisyyttä 84 

edistävän vaikutuksen perusteella. 85 

 86 

Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia laatimalla saavutettava 87 

sähköinen työnhakuohjeistus. 88 

Viestintä 89 

Kehitetään ISYYn verkkosivujen ja materiaalipankin käytettävyyttä selkeyttämällä sivuston rakennetta, 90 

navigaatiota ja ulkoasua, kuten suunnittelemalla ainejärjestöille suunnatut koulutussisällöt 91 

verkkosivuilla omaan osioonsa. Parannetaan kerhoviestinnän alustoja ja keinoja, joilla jäsenet voivat 92 

saada kerhojen toiminnasta tietoa. Tehtävää varten pyritään palkkaamaan korkeakouluharjoittelija.  93 

 94 

Aloitetaan työ visuaalisen ilmeen uudistamisesta saavutettavaksi sekä jäsenistöä miellyttävämmäksi. 95 

Yritysyhteistyö 96 

Solmitaan vuodelle 2024 vähintään yksi molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyösopimus jokaista 97 

ISYYn perinteistä tapahtumaa kohden. Solmittujen yhteistyösopimusten tulee edistää 98 

ylioppilaskunnan taloutta ja parantaa jäsenkokemusta. 99 

Kestävä kehitys 100 

Järjestetään kestävyyttä ja kestävän kehityksen tavoitteita edistävä tapahtuma vuonna 2023 101 

molemmilla kampuksilla.  102 

Työelämä 103 

Viestitään työelämätapahtumista yhteistyössä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa. ISYY toteuttaa 104 

tai toimii osatoteuttajana molemmilla kampuksilla vähintään kahdessa työelämätapahtumassa vuonna 105 

2023. 106 

ISYYn perinteiset tapahtumat  107 

● Vapun perinteiset tapahtumat järjestetään molemmilla kampuksilla.  108 

● Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus järjestetään yhteistyössä UEF:n kanssa molemmilla 109 

kampuksilla.  110 

● Tour de Itä-Suomi -pyöräilytapahtuma järjestetään molemmilla kampuksilla. 111 

● Itsenäisyyspäivän soihtukulkueet järjestetään molemmilla kampuksilla. 112 

● SYKETTÄ-approt järjestetään kaksi kertaa vuodessa molemmilla kampuksilla. 113 

● Liikuntailtapäivän jatkotapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa molemmilla kampuksilla. 114 



● 14-vuotisvuosijuhlat järjestetään seuraavan kerran Joensuussa vuonna 2024. 115 

● Hallitus ja ISYYn toimijat jalkautuvat kampuksille 4 kertaa vuodessa. 116 
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