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ESIPUHE 30 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) on noin 3800 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. 31 

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä edistäen heidän yhteiskunnallisia, 32 

sosiaalisia ja henkisiä opiskeluun sekä opiskelijan asemaan liittyviä tavoitteita. Ylioppilaskunnan 33 

tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja sekä tuottaa heille palveluita. Edustajisto on hyväksynyt 34 

ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman sekä jatkuvan toiminnan kuvauksen kokouksessaan 8/2019, 35 

joiden toteuttamista varten hallitusohjelma on laadittu. 36 

Ohjelma on kirjoitettu kaikkien hallituksen jäsenten yhteistyön ja ideoinnin pohjalta. Hallitusohjelman 37 

tarkoituksena on toimia hallituksen sisäisen työskentelyn ohjaajana ja siihen on kirjattu vuoden aikana 38 

toteutettavia tapahtumia, edistettäviä edunvalvontatavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä. 39 

Hallitusohjelma vahvistetaan edustajiston päätöksellä. 40 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman pääpainoalueina ovat  41 

• Hyvin hoidettua ja läpinäkyvää hallintoa ja taloudenpitoa; 42 

• LYYn strategia tuleville vuosille; 43 

• Vaikuttavaa edunvalvontaa; 44 

• Laadukasta vapaa-aikaa opintojen rinnalla; 45 

• Selkeämpää ja yhdenmukaisempaa viestintää; 46 

• Ympäristövaikuttaminen osana LYYn toimintaa; 47 

• Kansainvälisyys osana LYYn toimintaa; 48 

• LYY järjestöjen tukipilarina; 49 

• 40 vuotta Lapin ylioppilaslehteä!; sekä 50 

• Oheistoiminta ja LYYn jatkuvan toiminnan kuvaus. 51 

 52 

Hallitusohjelman painopisteitä ovat: 53 

• toimiva hallinto;  54 

• jäsenistön arki;  55 

• vaikuttava edunvalvonta; sekä 56 

• tehostettu viestintä. 57 

 58 

Hallitus raportoi ohjelman toteuttamisesta edustajistolle. 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 



   
 

   
 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2020 toimivat: 66 

 67 

Esa-Pekka Tuppi 68 

Hallituksen puheenjohtaja 69 

Sofia Kauriinoja 70 

Hallituksen varapuheenjohtaja, talous, viestintä 71 

Niko Haataja 72 

Koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, tutorointi 73 

Ella Oittila 74 

Sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, työelämä 75 

Miiko Ketonen 76 

Vapaa-aika, liikunta, kunta- ja vaaliasiat 77 

Veera Saarikivi 78 

Vapaa-aika, ympäristö, viestintä 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 
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 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 
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TOIMIVA HALLINTO 97 

 98 

Kauaskantoista suunnittelutyötä 99 

LYYllä on vanhentumassa useat toimintaa ohjaavat dokumentit. Vuoden 2020 yhtenä 100 

työllistävimmistä toimenpiteistä on näiden dokumenttien päivittäminen ja uusiminen.  101 

LYYn henkilöstösuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa alkuvuodesta 2020. 102 

Muuttuvana tekijänä henkilöstösuunnitelman laatimisessa on ylioppilaskuntien työehtosopimus, 103 

jonka neuvottelut jatkuvat toistaiseksi helmikuussa 2020. Hallitus katsoo ylioppilaskuntien 104 

työehtosopimuksen olevan tärkeä vaikuttava osa LYYn henkilöstösuunnitelmaa ja voi saattaa 105 

suunnitelman hyväksyntään vasta, kun työehtosopimus on tullut voimaan.  106 

LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on myös päivitettävä vuoden 2020 aikana. Uuden 107 

suunnitelman ja tavoitteiden laatimiseksi hyödynnetään edunvalvontajaostoa, sekä vapaaehtoisia 108 

opiskelijoita. 109 

LYYn omistajuusstrategia päivitetään LYY kiinteistöt Oy:n ja Rovanimen Laky Oy:n mahdollisen 110 

sulautumisen jälkeen taloustyöryhmän toimesta. 111 

LYYn strategia tullaan päivittämään kuluvan toimintavuoden aikana ja se tehdään vuoteen 2022 asti. 112 

Toimintamalli yhden vuoden siirtymästä on katsottu toimivaksi, joten seuraava strategia tullaan 113 

päivittämään vuoden 2022 aikana.  114 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta toimii yhteiskunnassa vaikuttaen esimerkiksi Rovaniemen 115 

kaupunkiin sekä Lapin maakuntaan ja alueen toimijoihin. Kansalliseen vaikuttamiseen osallistutaan 116 

esimerkiksi erilaisten kansallisten järjestöjen kautta. Kuntavaalit käydään vuonna 2021 ja tähän LYY 117 

ottaa kantaa omilla kuntavaalitavoitteilla. 118 

 119 

Toimenpiteet LYYn hallitukselta: 120 

1. Laatii LYYn henkilöstösuunnitelman vuosille 2020-2022. 121 

2. Laatii LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2021-2023 yhteistyössä 122 

Edunvalvontasektorin sekä -jaoston kanssa. Suunnitelma on tarkoitus päivittää koskemaan 123 

ajankohtaisia haasteita. 124 

3. Laatii LYYn omistajuustrategian vuosille 2020-2025. 125 

4. Laatii LYYn strategian kausille 2020-2022 hyödyntäen erillistä suunnittelutyöryhmää sekä 126 

avoimia työpajoja. 127 

5. Laatii LYYn kuntavaalitavoitteet 2021 128 

 129 

  T H M H T K H E S L M J 

1                         

2                         

3                         

4                         

5             

 130 



   
 

   
 

 131 

Vastuualueet: 132 

1. Henkilökunta sekä hallitus 133 

2. LYYn edunvalvontasektori (HJ Haataja, HJ Oittila, HVPJ Kauriinoja), edunvalvonta-asiantuntija 134 

sekä edunvalvontajaosto 135 

3. Taloustyöryhmä sekä pääsihteeri 136 

4. LYYn strategiasuunnittelutyöryhmä 137 

5. Kunta- ja vaaliasioista vastaava (HJ Ketonen) 138 

 139 

Talous 140 

Ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat taloudelliset seikat, ja taloutta on seurattava sekä toimiin 141 

ryhdyttävä sen hetkisen tilanteen vaatimalla vakavuudella. Jokaisen hallituksen jäsenen tulee olla 142 

aktiivisesti tietoisia vastuustaan talouden saralla ja pyrkiä tekemään myös taloudellisesti kestäviä 143 

ratkaisuja. Sen lisäksi, että hallituksen jäsen suunnittelee ja tarkastelee omaan vastuualueeseensa 144 

liittyvää rahankäyttöä, tämän tulee aktiivisesti kehittää ylioppilaskunnan taloutta laadittavan 145 

talousarvion mukaisesti. Tulopohjan monipuolistamistoimenpiteitä tulee kartoittaa ja toteuttaa 146 

entistäkin aktiivisemmalla otteella. 147 

Toimenpiteet LYYn hallitukselta: 148 

1. Selvittää eri opiskelijatunnisteiden vaihtoehtoja ja päätetään jatkosta.  149 

2. Laatii LYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2021-2025. 150 

3. Kartoittaa tulonlähteitä keväälle. 151 

4. Päivittää oheistuotemyynti vastaamaan ylioppilaskunnan jäsenten tarpeita ja toiveita. 152 

5. Aloittaa tulopohjan monipuolistamisen alustavan suunnittelun. 153 
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Vastuualueet: Puheenjohtaja (HPJ Tuppi), talousvastaava (HVPJ Kauriinoja) sekä pääsihteeri. 155 

 156 

 157 

 158 

 159 

 160 



   
 

   
 

Jäsenistön arki 161 

 162 

Järjestöt 163 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta toimii yhdyssiteenä sen läheisyydessä toimiville järjestöille. LYY 164 

tekee tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, sekä tarjoaa 165 

heidän tarvitsemaansa tukea toiminnan järjestämiseksi. Ylioppilaskunnan tehtävänä on kasvattaa 166 

aktiivisia, valveutuneita ja kriittisiä kansalaisia. Järjestötoiminta on erinomainen keino toteuttaa tätä 167 

tehtävää. 168 

Toimenpiteet LYYn hallitukselta: 169 

1. Järjestää Riemupiirakka-tapahtuman, jossa koulutetaan järjestöjen toimijoita eri sektoreilla. 170 

Tuodaan tapahtumiin ajankohtaisia teemoja ja kehityskohteita (ympäristö, yhteisöllisyys 171 

yms.). 172 

2. Tuottaa Opiskelijajärjestöjen toimintaopas, josta löytyy ohjeita ja neuvoja 173 

yhdistystoimintaan, sekä yhteystietoja, joista on mahdollista saada tukea toimintaan.  174 

3. Jatkaa asteittaista kehittämistä liittyen jaettavien perus- ja projektiavustusten 175 

hakuprosessiin ja myöntämisedellytyksiin. Huomioon otetaan etenkin toiminnan ekologisuus 176 

sekä avustusten tasapuolinen jakautuminen. 177 
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Vastuualueet: Hallitus, edunvalvonta-asiantuntija, pääsihteeri, järjestö- ja viestintäasiantuntija. 179 

 180 

Vapaa-aika  181 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnalla on merkittävä rooli poikkitieteellisyyden ja yhteisöllisyyden 182 

luojana Lapin yliopistossa. LYYn tehtävänä on varmistaa kaikille osallistujille hyviä ja mielekkäitä 183 

kokemuksia vapaa-ajan tapahtumissa, joissa huomioidaan yhdenvertaisuuden toteutuminen. 184 

LYYn yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmassa kirjataan seuraavasti: “Yhdenvertaisuuslaissa on 185 

säännökset yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisestä ja syrjinnän kiellosta iän, alkuperän, 186 

kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 187 

ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 188 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”  189 

Tavoitteena vuodelle 2020 on selvittää uusien vapaa-ajan muotojen mahdollisuuksia. LYY Goes 190 

Kulttuuri –konseptia kehitetään ja järjestöjä tuetaan tapahtumasarjan sisällön tuottamisessa. 191 

Korkeakoulujen välistä yhteistyötä pyritään kehittämään. LYY ja ROTKO järjestävät yhteistyössä 192 

vuoden aikana Opiskelijoiden Laskiaisen, osan RöllöWapun tapahtumista sekä Arctic Appron. 193 



   
 

   
 

Yhteistyön tueksi luodaan tapahtumakohtaiset sopimukset, joissa määritellään työnjaon ja tulojen 194 

jakautuminen.  195 

 196 

Toimenpiteet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta:  197 

1. Luo innovatiivisesti uusia, opiskelijoiden tarpeita vastaavia tapahtumia muun muassa 198 

kehittämällä LYY Goes Kulttuuri -tapahtumasarjaa. 199 

2. Järjestää liikuntatapahtumia ja jakaa tietoa liikuntamahdollisuuksista perinteisten 200 

opiskelijatapahtumien vastapainoksi. 201 

3. Huomioi tapahtumissa yhdenvertaisuuden ja yhteisen tilan periaatteiden toteutumisen, ja 202 

nimittää suurimpiin tapahtumiin yhdenvertaisuudesta vastaavat henkilöt.  203 

4. Kehittää tapahtumien esteettömyyttä sekä viestii selkeästi tapahtumien ja tilojen 204 

esteettömyydestä. 205 

5. Kehittää tapahtumien saatavuutta yhteistyössä Kide.app -palvelun kanssa.  206 

6. Kehittää yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn kanssa. 207 

 208 

Aikataulu: Koko vuosi 209 

Vastuualueet: Vapaa-ajan sektori, järjestö- ja viestintäasiantuntija. 210 

 211 

Ympäristö 212 

Arktisen alueen ja EU:n pohjoisimman yliopiston ylioppilaskuntana LYY ottaa aktiivisen roolin 213 

ilmastokriisin hillitsemisessä ja arktisen alueen luonnon säilymisen turvaamisessa. 214 

Vuoden 2020 aikana LYY vakiinnuttaa edellisenä vuonna perustamansa ympäristöjaoston toiminnan 215 

ympärivuotiseksi säännöllisillä tapaamisilla, joista viestitään ainejärjestöaktiivien lisäksi myös muille 216 

ympäristöasioista kiinnostuneille Lapin yliopiston opiskelijoille. Myös edellisenä vuonna aloitettu 217 

“Arjen ympäristötekoja” -kampanja laajennetaan ympärivuotiseksi säännöllisillä julkaisuilla LYYn 218 

viestintäkanavilla. LYY selvittää kattavasti oman toimintansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ja 219 

aloittaa niiden minimoimisen. 220 

Ympäristötyö näkyy läpileikkaavana tekijänä kaikessa LYYn toiminnassa tulevaisuudessa. Tämä 221 

varmistetaan sisällyttämällä ympäristöjaoston kanssa laadittava ympäristövisio osaksi uutta 222 

opiskelijapoliittista linjapaperia. LYY osallistuu myös aktiivisesti Lapin yliopiston ympäristötyöhön. 223 

Toimenpiteet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta: 224 

1. Aktivoi ja vakiinnuttaa ympäristöjaoston toiminnan säännöllisillä tapaamisilla. 225 

2. Laajentaa “Arjen ympäristötekoja” -kampanjan ympärivuotiseksi ja selkeäksi osaksi LYYn 226 

viestintää. 227 

3. Selvittää oman toiminnan ja toimitilojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja ryhtyy niiden 228 

minimointiin monipuolisesti. 229 

4. Laatii ympäristöjaoston kanssa LYYn opiskelijapoliittiseen linjapaperiin sisällytettävä 230 

ympäristövision. 231 

5. Pyrkii saavuttamaan yksimielisyyden Lapin yliopiston ympäristötyössä sekä luo painetta 232 

yliopiston ympäristösuunnitelman laatimiseen. 233 



   
 

   
 

Aikataulu: Koko vuosi 234 

Päävastuu: Ympäristövastaava (HJ Saarikivi) sekä kaikki LYYn toimijat. 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

 245 
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 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

VAIKUTTAVA EDUNVALVONTA 253 

 254 

Edunvalvonta 255 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen sujuvuuden edistäminen on tärkeä ylioppilaskunnan 256 

toiminnan osa-alue. LYY vaikuttaa aktiivisesti opiskelumahdollisuuksien joustavuuteen, esimerkiksi 257 



   
 

   
 

vaikuttamalla etäyhteyksien, poikkitieteellisten ja poikkilaitoksellisten opintojen ja muiden opintoja 258 

joustavoittavien keinojen kehittämiseen.  LYY on mukana valvomassa jäsentemme perusturvaa 259 

opintojen parissa ja puuttuu opintorakenteissa havaittaviin epäkohtiin. Jäsenemme pidetään ajan 260 

tasalla heille oikeutetuista palveluista ja tuotteista. 261 

Toimenpiteet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta: 262 

1. Opintopolkujen kehittämisessä ja LUC2020 - korkeakoulukonsernissa huolehtii siitä, että 263 

muutokset tukevat Lapin yliopiston opiskelijoiden tutkintoja ja vapaata sivuaineoikeutta. 264 

Vahvistetaan opintojen joustavuutta, yhdenvertaisuutta ja jatkuvaa oppimista. Myös AHOT-265 

mahdollisuuksista informoi jäsenillemme ja tarpeen vaatiessa puutumme näiden 266 

hyväksilukujen puutteellisuuteen, epäarvoisuuteen tai epäsäännöllisyyteen. 267 

2. Tavoitteena on parantaa viestintää ja tietoisuutta edunvalvonnasta ylioppilaskunnan jäsenille. 268 

Tämä hoidetaan yhteistyössä viestintävastaavan kanssa. Päämääränä on lisätä jäsenten 269 

tietoisuutta erinäistä toiminta- ja päätöselinten toiminnasta sekä päätöksistä Lapin 270 

yliopistossa. Kokeillaan alkuvuodesta edunvalvontakatsausta Instagramissa ja seurataan sen 271 

suosiota. 272 

3. Työelämäjaoston kautta elävöittää työelämän näkyvyyttä yliopistomme järjestöjen 273 

toiminnassa. Keskitytään erityisesti työelämäjaostossa kuulemaan ainejärjestöjen toiveita 274 

sopivasta vaikuttamistyöstä ja tuesta työelämäasioissa. Työelämän näkyvyyttä opinnoissa 275 

ajetaan yliopiston opintoja kehittävissä työryhmissä. 276 

4. LYY seuraa aktiivisesti YTHS:n uudistuksen vaikutuksia Lapin yliopiston opiskelijoiden 277 

terveydenhuoltoon ja informoi jäsenille tilanteen muutoksista. LYY syventää yhteistyötä 278 

ROTKOn kanssa ja vaikuttamistyötä YTHS:n suuntaan laajentumisen lähestyessä. 279 

5. LYY seuraa tilannetta opintopsykologin palkkaamisesta Lapin yliopistoon ja painottaa 280 

opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tärkeyttä.  281 

6. Laaditaan yhteisöllisyys- ja vuorovaikutuskyselyn kontrollikysely. Kyselyllä pyritään 282 

selvittämään erityisesti kokemuksia kiusaamisesta ja yhteisöllisyydestä Lapin yliopistossa. 283 

7. Osallistutaan ruokailutoimikunnan kokouksiin ja ajetaan tarpeen mukaan muutoksia ruuan 284 

ilmastovaikutusten, ravintosuositusten, monipuolisuuden ja erityisruokavalioiden puitteissa, 285 

esimerkiksi syksyllä toteutetun ruokakyselyn perusteella. Lisäksi tarkastellaan Lapin yliopiston 286 

opiskelijaravintoloiden kilpailutustilannetta. 287 

8. LYY työstää opiskelijapoliittisen linjapaperin vuosille 2021—2023. Työstämisprosessi tehdään 288 

mahdollisesti yhteistyönä edustajiston kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Tarkastellaan myös 289 

ainejärjestöjen edustajien mielenkiintoa yhteistyöhön.  290 

 291 

Aikataulu: Koko vuosi  292 

Päävastuu: Edunvalvontasektori (HJ Haataja, HJ Oittila, HVPJ Kauriinoja) ja edunvalvonta-asiantuntija. 293 

 294 

Tutorointi 295 

Opiskelijatutoroinnin tarkoitus on integroida uudet opiskelijamme osaksi yliopistoyhteisöä. 296 

Opiskelijatutoroinnin organisointi on ollut LYYn vastuualuetta jo muutaman vuoden. Tänä vuonna 297 

jatkamme hyväksi koettuja toimintatapojamme ja kehitämme palautteiden perusteella niitä osa-298 

alueita, joita jäsenemme ovat kokeneet puutteellisiksi. Tarkoituksena on luoda alati kehittyvä 299 



   
 

   
 

tutorointijärjestelmä, jonka koulutus pysyy ajan tasalla ja valmistaa tutoreitamme uusien jäsentemme 300 

pariin yhä paremmin.  301 

Toimenpiteet Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta: 302 

1. Tutoroinnin organisoinnin ja kehittämisen parissa tehdään yhteistyötä yliopiston sekä 303 

järjestöjen kanssa. Yliopiston kanssa pääpaino on opettajatutoroinnin kehittämisessä ja 304 

järjestöjen kanssa taas opiskelijatutoroinnissa. 305 

2. Kerätään opettaja- ja opiskelijatutoroinnista palautetta. Reagoidaan jo kerättyyn 306 

palautteeseen. 307 
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Päävastuu: Tutorointivastaava (HJ Haataja) ja edunvalvonta-asiantuntija. 309 

 310 

Kansainvälisyys 311 

Lapin yliopistossa opiskelee kansainvälisinä opiskelijoina sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita. 312 

Ylioppilaskunnan kansainvälisyyssektorin tehtävänä on auttaa kansainvälisten opiskelijoiden 313 

integroitumista korkeakouluyhteisöön ja parantaa heidän asemaansa. Tulevana vuonna 314 

ylioppilaskunnan tavoitteena on tukea paremmin Lapin yliopistosta vaihtoon lähtevien opiskelijoiden 315 

edunvalvontaa lisäämällä tietoisuutta yhdessä kansainvälistymispalveluiden kanssa. Ylioppilaskunta 316 

auttaa kansainvälisiä jäseniään saamaan yhteyden oman alansa järjestöihin, yhdistyksiin ja 317 

opiskelijoihin. 318 

 319 

Toimenpiteet Lapin Yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta: 320 

 321 

1. LYYn KV-vastaavat osallistuvat kuukausittain Lapin yliopiston kansainvälistymispalveluiden 322 

järjestämiin tapaamisiin. Lisätään ja vakiinnutetaan yhteistyötä kansainvälistymispalveluiden 323 

kanssa esimerkiksi ainejärjestötoimijoiden ja tutoreiden koulutuksessa sekä helposti 324 

saavutettavien ja lähestyttävien tapahtumien merkeissä. 325 

2. LYY jatkaa hyväksi todettua kaksikielistä viestintäänsä mahdollistaakseen palveluidemme ja 326 

toimintamme saatavuuden sekä informaation kulun kaikille opiskelijoillemme. 327 

3. Lapin yliopiston kansainvälistymispalvelut tekevät hyvää työtä vaihtoon lähtevien 328 

jäsentemme tukemiseksi. LYY lisää yhteistyötään KV-palveluiden kanssa ja molemmin 329 

osapuolin jaamme resurssejamme saavuttaaksemme parhaan mahdollisen tuen vaihtoon 330 

lähteville jäsenillemme. 331 

4. Ylläpitää KV-jaoston toimintaa aine-, opiskelija- ja harrastejärjestöjen edustajien kanssa. 332 

Painotetaan erityisesti kansainvälisten jäsentemme oikeuksien turvaamisesta järjestöjen 333 

toiminnassa.  334 

Aikataulu: Koko vuosi  335 



   
 

   
 

Päävastuu: Kansainvälisyyssektori (HJ Haataja, HJ Oittila) ja edunvalvonta-asiantuntija. 336 

 337 

TEHOSTETTU VIESTINTÄ 338 

Viestintä 339 

Viestintä läpileikkaa kaikkea LYYn toimintaa konkretisoimalla sen tukitoimintoja. Ylioppilaskunnan 340 

viestinnän ensisijainen tehtävä on jakaa tietoa näistä tukitoiminnoista jäsenistölle. Viestinnän on 341 

oltava täsmällistä, monipuolista sekä suunnitelmallista. Kaiken tiedon tulee olla myös helposti 342 

mahdollisimman monen saavutettavissa. 343 

Viestintä on perusedellytys sille, että ylioppilaskunnan jäsenistö tiedostaa, mitä ylioppilaskunnan 344 

hallitus tekee heidän etujensa, hyvinvointinsa sekä oikeuksiensa edistämiseksi ja valvomiseksi. 345 

Toimenpiteet Lapin Yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselta: 346 

1. Selkeyttää edunvalvontaviestintää jakamalla viestintäsektorin vastuualueet edunvalvonta- ja 347 

tiedotusviestintään sekä tapahtuma- ja toimintaviestintään. 348 

2. Osallistaa jäsenistöä sekä erityisesti järjestöjä viestinnän kehittämisessä. 349 

3. Tehostaa viestintää hallituksen sekä edustajiston toiminnasta jäsenistölle läpinäkyvämmäksi. 350 

4. Päivittää viestintäsuunnitelman ja luo viestintästrategian vuoteen 2023. 351 

5. Päivittää graafisen ohjeiston ja yhtenäistää visuaalista ilmettä uskottavammaksi erityisesti 352 

sosiaalisessa mediassa. 353 

6. Ylläpitää kaksikielistä viestintää ja kartoittaa mahdollisuuksia viestiä myös ruotsiksi ja saamen 354 

kielillä tietyissä yhteyksissä. 355 

7. Seuraa sosiaalisen median viestinnän tavoittavuutta ja kehittää viestintää sen mukaisesti. 356 

8. Huomioi viestinnässä kattavasti myös ne jäsenet, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa. 357 

9. Laajentaa “Arjen ympäristötekoja” -kampanjan ympärivuotiseksi ja selkeäksi osaksi LYYn 358 

viestintää. 359 

10. Viestii vähintään ylioppilaskunnan lakisääteisistä tehtävistä saavutettavuusdirektiivin 360 

mukaisesti sekä laatii saavutettavuusselosteen 23.9. mennessä. 361 

11. Huomioi Lapin Ylioppilaslehden 40. juhlavuoden toiminnassaan. 362 

 363 
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Päävastuu: Viestintäsektori (HVPJ Kauriinoja, HJ Saarikivi, järjestö- ja viestintäasiantuntija) 366 
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