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JOHDANTO: UUSI NORMAALI KIRITTÄÄ KEHITYKSEEN  
 

Koronapandemia on haastanut opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Lapin 

yliopistoon ja ylioppilaskuntaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) on kehitettävä toimintaansa 

siten, että myös Rovaniemen ulkopuolella opintojaan etänä suorittavat kokevat olevansa osa Lapin 

yliopiston yhteisöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumatuotannossa ja edunvalvonnassa huomioidaan 

etäopiskelun tuomat haasteet ja opiskelijoiden yhä moninaisemmat taustat.  LYY tuleekin tulevan 

vuoden aikana pitämään huolen edunvalvonnan näkyvyydestä ja kohdentumisesta opiskelijoiden 

uudenlaisiin haasteisiin koskien koronan aiheuttamaa tilannetta. Tapahtumissa panostamme 

turvallisuuteen ja pyrimme löytämään tavoittavia ja kiinnostavia tapahtumatuotannon tapoja. 

Pidämme yllä tilannekuvaa siitä, minkä tyyppisiä tapahtumia on mahdollista toteuttaa ja toimimme 

sen puitteissa turvallisuus etusijalla. Tauko lähitapahtumissa on myös mahdollisuus kehittää ja 

muokata tapahtumakulttuuria kokonaisuudessaan.  

Ylioppilaskunnan jäsenyyskeskustelu on edelleen ajankohtainen. LYY ylläpitää tilannekuvaa OKM:n 

asettaman selvittäjäryhmän työstä ja varautuu osaltaan mahdollisiin muutoksiin. Jäsenyyskeskustelun 

lisäksi tilannekuvaa tulee ylläpitää erityisellä tarkkuudella koskien ylioppilaskunnan taloudellista 

tilannetta. Talousarvion raameissa pysymistä tarkkaillaan, jonka lisäksi pidetään yllä valmiutta 

lisätalousarvion laatimiseen, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

Ylioppilaskunnan taloutta tullaan analysoimaan tarkemmin yhdessä edustajistosta koostetun 

taloustyöryhmän kanssa. Lisäksi pyritään luomaan ylioppilaskunnalle uusia tuloväyliä esimerkiksi 

yrityssuhteita kehittämällä ja sporttipassitoiminnan avulla.  

Ilmastokriisi vaatii LYYtä toimimaan vastuullisemmin ja pohtimaan valintoja ilmasto- ja 

ympäristönäkökulmasta. LYYn tehtävänä on esimerkkiä näyttämällä nostaa jäsentensä 

ilmastotietoisuutta sekä valintojen vaikutuksia ilmastolle. LYY tavoittelee toiminnassaan 

hiilineutraalisuutta. Tätä tavoitetta seurataan laskemalla ylioppilaskunnan hallitus- ja toimistotyön 

hiilijalanjälkeä, mikä sisältää esimerkiksi tuotehankintojen, painotuotteiden, tapahtumien ja 

matkustamisen aiheuttamat päästöt.  

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2021 toimivat: 
Elina Kuula, puheenjohtaja  

Jere Tapio, varapuheenjohtaja, talousvastaava 

Niko Mäntynenä, työelämä- ja vapaa-aikavastaava 

Hanna Palosuo, sosiaalipolitiikka-, kansainvälisyys- ja tuutorointivastaava 

Krista Perälä, koulutuspolitiikka-, edunvalvontaviestintä- sekä kunta- ja vaaliasiavastaava 

Siiri Peuraniemi, ympäristö-, liikunta- sekä tapahtuma- ja toimintaviestintävastaava 
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LÄHEINEN, YHTEISÖLLINEN, YHDENVERTAINEN LYY   
 

 LYYn strategiapaperiin 2021–2022 kirjatun vision mukaan LYY on jäsenilleen läheinen, yhteisöllinen 

ja yhdenvertainen. Tämä visio on myös hallitusohjelmatyön keskiössä. Vallitseva aika asettaa 

haasteensa fyysiselle kohtaamiselle, joten läpileikkaavana teemana onkin löytää vastaukset siihen, 

miten kanssakäyminen ja yhteisöllisyyden rakentuminen mahdollistetaan myös tässä 

toimintaympäristössä.  

Kaukana, mutta silti läsnä - uuden ajan tapahtumakonseptit   
LYYn tapahtumasektorin toiminnassa kiinnitetään tarkkaa huomiota vallitsevaan 

pandemiatilanteeseen ja seurataan sitä, onko perinteisten tapahtumakonseptien järjestäminen 

toimikauden aikana mahdollista. Keskeisenä tavoitteena on löytää uusia ajatusmalleja ja konsepteja, 

joiden avulla jäsenistölle voidaan tarjota mielekästä ajanvietettä ja mahdollisuuksia kohdata 

kanssaopiskelijoita turvallisesti.   

Tapahtumasektorin osalta katseita kiinnitetään erityisesti liikuntatapahtumiin pyrkimyksenä yhtäältä 

tarjota omia tapahtumia jäsenistölle sekä rohkaista ja kannustaa jäsenistöä liikkumaan omatoimisesti. 

Kyykkätoiminta vakiinnutetaan osaksi LYYn liikuntakatalogia, minkä lisäksi mahdollisuuksia e-

urheilutapahtumien järjestämiseen kartoitetaan yhteistyössä SEUL:n kanssa. LYY kehittää omaa 

toimintaansa sekä tarjoaa tukeaan ainejärjestöille, jotta nämä voivat kehittää omia 

liikuntakonseptejaan. Omatoimista liikuntaa tuetaan esimerkiksi sporttipassia kehittämällä. Edellä 

mainittujen lisäksi Opiskelijoiden Liikuntaliitosta eroamisesta vapautuneita resursseja ohjataan LYYn 

roolin vahvistamiseen Lapin Korkeakoululiikunnan saralla. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta sille, 

että LYY ottaisi roolin Rovaniemen sporttipassitoiminnan koordinaattoritahona. Sporttipassia 

pyritään laajentamaan lisäksi yhä selkeämmin hyvinvointipassiksi.  

Vapaa-ajan tapahtumien osalta luodaan osallistavia ja interaktiivisia etätapahtumia. Tavanomaiseen 

arkeen verrattuna vapaa-ajan toiminnasta vapautuu kuitenkin resursseja, joita ohjataan ennen 

kaikkea vallitsevien tapahtumakäytäntöjen kuten sitsikulttuurin kehittämiseen. Alkuvuodesta 

kartoitetaan lisäksi sitä, minkälaista tukea ainejärjestöjen keskuudessa tarvitaan koskien vapaa-ajan 

toimintaa. Saatujen vastausten pohjalta ryhdytään kehittämään oppaita, joilla vastata toimijoiden 

tarpeisiin.  

Kaipuu perinteisiin kohtaamisiin on tiedostettu toiminnassa ja turvallisia keinoja tähän pyritään 

löytämään läpi vuoden. Matalan kynnyksen kohtaamisia tuetaan luomalla yliopistolle yhteinen 

opiskelijan olohuone, joka pyritään avaamaan heti, kun yleinen turvallisuus voidaan taata. 

Ainejärjestöt otetaan mukaan olohuoneen suunnittelutyöhön, minkä lisäksi toimintaa koskevat yleiset 

periaatteet (e. siisteydestä vastaaminen) laaditaan yhteisesti ainejärjestöjen kanssa.  

Tuutorointi yhteisöön kiinnittävänä voimana  
LYYn kouluttamat tuutorit ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa uusien opiskelijoiden 

integroimisessa Lapin yliopistoon ja opiskelijayhteisöön. LYY tiedostaa etätuutorointiin liittyvät 

haasteet ja haluaa kehittää tuutorointia vastaamaan vallitsevan tilanteen tarpeita. Vaikka syksyllä 

2020 tuutorointi onnistuttiin viemään läpi pääosin läsnä, tulee LYYn valmistautua siihen, että 

tuutorointi jouduttaisiin toteuttamaan suuriltakin osin etäyhteyksien avulla. OKM on myöntänyt 

LYYlle 16 500 € suuruisen avustuksen tuutoritoiminnan kehitystä varten. Rahoituksella pystytään 

takaamaan etätuutoroinnin laadukas kehittäminen mm. laiteinvestointien muodossa. LYYn on 
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koulutettava tuutorit niin, että heillä on osaaminen sekä etänä että läsnä olevana tapahtuvaan 

tuutorointiin. Opiskelijatuutoroinnin lisäksi pyritään vaikuttamaan opettajatuutorointiin tavoitteena 

varmistaa opiskelijoille hyvät ja aktiiviset ohjauspalvelut.   

Tuutorointikoulutusta kehitetään myös saadun palautteen perusteella vastaamaan entistä paremmin 

uusien opiskelijoiden toiveita ja tarpeita. Tuutoroinnissa on tärkeää tunnistaa moninainen 

jäsenistömme ja ottaa huomioon uusien opiskelijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet. Jo 

koulutusvaiheessa tuutoreille on tärkeää tuoda esiin se, että yliopistoyhteisömme on avoin kaikille.   

Kansainvälisyys osana yhteisöä  
Lapin yliopistossa opiskelee kansainvälisiä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. LYYn 

kansainvälisyysektorin tehtävänä on huolehtia yhdessä kv-tuutoreiden kanssa siitä, että 

kansainväliset opiskelijat integroituvat Lapin yliopistoon ja opiskelijayhteisöön. On ensiarvoisen 

tärkeää, että kansainväliset opiskelijat kokevat olevansa tervetulleita yliopistoomme myös korona-

aikana. LYY huolehtii yhdessä Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston kanssa siitä, että 

kansainväliset opiskelijat saavat riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa esimerkiksi maahantuloon ja 

koronatestaukseen liittyen. LYY auttaa yhdessä kansainvälisyysjaostonsa kanssa kansainvälisiä 

jäseniään saamaan yhteyden paikallisiin oman alansa järjestöihin ja opiskelijoihin. Yliopiston 

kansainvälistymispalvelut sekä Erasmus Student Network Lapland ry (ESN Lapland ry) ovat tärkeitä 

sidosryhmiä LYYlle kansainvälisten opiskelijoiden asioihin liittyen.  

LYYn tavoitteena on tukea vaihtoon lähteviä opiskelijoita ja heidän oikeuksiensa toteutumista myös 

poikkeuksellisina aikoina. Tietoisuutta kotikansainvälistymismahdollisuuksista lisätään yhdessä 

kansainvälistymispalveluiden ja kansainvälisyysjaoston kanssa.   

Yhdenvertaisuus on arvoja ja tekoja  
Läheisen, yhteisöllisen ja yhdenvertaisen LYYn rakentuminen pohjaa siihen, että jokainen 

ylioppilaskunnan jäsen voi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Toimintamme perustuu yhteisesti 

jaettuun arvopohjaan, joka värittää osaltaan koko ympäröivää yhteisöä. LYYn toiminnassa keskeisiin 

arvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Työtä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteisön eteen 

on tehty ansiokkaasti jo useita vuosia ja toimintaa tukemaan on laadittu mm. tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma.   

Työ tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen LYYn eteen jatkuu myös vuonna 2021. Arvoihinsa pohjaten LYY 

osallistuu Arctic Pride 2021- tapahtumaan, mikäli tapahtuma järjestetään. Koronapandemian vuoksi 

hiljentynyt tapahtumasykli mahdollistaa vallitsevan tapahtumakulttuurin tarkastelun ja kehittämisen. 

Keskustelujen pohjalta selvitetään tarvetta sitsi- ja tapahtumakulttuurioppaalle. Oppaan tarkoituksena 

on vakiinnuttaa hyvää tapahtumakulttuuria koronan jälkeisessä ajassa tarjoamalla ainejärjestöille ym. 

toimijoille ohjenuora korrektiin tapahtumakäyttäytymiseen. Työtä inklusiivisuuden eteen jatketaan 

kehittämällä viestinnän saavutettavuutta. Kehitystyön osalta toimitaan saavutettavuusdirektiivin 

asettamissa rajoissa.  
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Läheinen, Yhteisöllinen ja Yhdenvertainen LYY– osion toimenpidetavoitteet  
• Tapahtumien osalta seurataan tarkasti vallitsevaa pandemiatilannetta, sekä 

viranomaisohjeistuksia ja toimitaan niiden asettamissa puitteissa turvallisuus etusijalle 

asettaen.  

• Kehitetään osallistavia ja houkuttavia etätapahtumia tarjoamaan kohtaamisalustoja 

opiskelijoille.  

• Liikuntasektorilla jatketaan uusia lajikokeiluita mm. LYYkän ja e-urheilun parissa – 

konsultoidaan SEUL:ia liittyen e-urheilun mahdollisuuksiin.  

• Vahvistetaan LYYn roolia sporttipassitoiminnan kehittämisessä ja selvitetään mahdollisuutta 

sille, että LYY vastaisi sporttipassista Rovaniemellä.  

• Kartoitetaan ainejärjestöjen tukitarpeita ja luodaan selvityksen pohjalta 

“ainejärjestötoiminnan hakemisto”.  

• Luodaan yliopistolle opiskelijan olohuone mahdollistamaan matalan kynnyksen kohtaamisia.  

• Kehitetään tuutorointia vastaamaan paremmin etäajan haasteita ja tuetaan tuutoreita 

etämetodien kokeiluissa.  

• LYY viestii suomeksi ja englanniksi mahdollistaakseen palveluidemme ja toimintamme 

saatavuuden sekä informaation kulun kaikille opiskelijoillemme.  

• Turvataan lähtevien ja saapuvien vaihto- opiskelijoiden oikeuksia vakiinnuttamalla yhteistyö 

kansainvälistymispalveluiden ja ESN Lapland ry:n kanssa.  

• Tuetaan tasa-arvoisen ja turvallisen tapahtumaympäristön kehitystä ja selvitetään tarvetta 

sitsikulttuurioppaalle.  

• Kehitetään viestinnän saavutettavuutta saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.  

 

Vaikuttava LYY  
LYYlle vuosi 2021 on vaikuttamisen paikka monellakin tasolla. Vuoden 2021 aikana käydään 

kuntavaalit, joka on ylioppilaskunnan kannalta katsottuna yhdet tärkeimmistä vaaleista, kun valitaan 

ketkä tekevät päätöksiä siitä, millaisessa ympäristössä Lapin yliopiston opiskelijat opiskelevat. Tänä 

vuonna käydään jälleen edustajistovaalit, joissa LYYn tehtävänä on varmistaa vaalien sujuva toimitus 

ja aktiivinen osallistuminen.  

Lisäksi vuoden 2021 aikana Lapin korkeakoulukonsernissa (LUC) tehdään vahvaa kehitystyötä 

opintojen, kansainvälisyyden ja hyvinvoinnin saralla erilaisten strategisten mahdollistajaohjelmien 

kautta. LYY osallistuu aktiivisesti Study+, Global+ ja Work+ -työhön.  

Vuonna 2021 on tärkeää vaikuttaa YTHS:n palveluiden kehitykseen sekä seurata tarkasti Lapin 

yliopiston opiskelijoiden pääsyä palveluiden piiriin. LYY on myös mukana YTHS:n hallinnollisessa 

toiminnassa osallistumalla YTHS:n pohjoisen palvelualueen johtokuntatyöhön sekä YTHS:n 

valtuuskuntatyöhön.  
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Yliopistovaikuttaminen  
Lapin yliopistossa opinnot suoritetaan kevätlukukauden ajan pääosin etänä. Koronatilanteen kehitystä 

ja vaikutusta opintojen suorittamistapoihin on syytä tarkkailla ja siihen on reagoitava tarpeen 

mukaan. LYY kartoittaa kevään 2021 aikana opiskelijoiden mielipidettä etä- ja lähiopetuksesta ja 

näkemyksiä siitä, miten opetusta tulisi toteuttaa pandemian hellittäessä. Lisäksi on syytä luoda 

tilannekuva siitä, mitä “uudesta normaalista” on otettava matkaan aikaan, jolloin korona ja sen vuoksi 

asetetut rajoitteet ovat hellittäneet.  

LYY toimii aktiivisesti, jotta opiskelijoiden asiat tulevat kuulluksi ja opiskelijoilla on aidot 

vaikuttamisen mahdollisuudet Lapin korkeakoulukonsernissa. Tämä näkyy siten, että pidetään huoli 

opiskelijoiden edustuspaikoista päättävissä työryhmissä ja toimielimissä. LYY on mukana Lapin 

yliopiston hallinnon kehitystyössä ja pitää huolen opiskelijoiden roolin turvaamisesta jatkossakin.  

Lapin korkeakoulukonsernin strategiset kehittämisohjelmat, niin sanotut +-ohjelmat, ovat vuoden 

2021 aikana erityisessä edunvalvontakeskiössä. Ohjelmien kautta on saatavissa kehitystä opiskeluiden 

laadukkuuteen sekä yhteisön hyvinvointiin. Ohjelmissa tulee näkyä myös ymmärrys uuden normaalin 

asettamista haasteista yliopistokoulutukselle. LYY ajaa erityisesti työryhmissä resurssien lisäystä 

hyvinvointipalveluihin ja siten opintopsykologin palkkauksen toteutumista. LUC-työssä jatketaan 

yhteistyötä erityisesti niiden ainejärjestöjen kanssa, joiden opintoja konserniyhteistyö suoraan 

koskettaa.  

Lapin yliopisto on asettanut vuosien 2021-2024 tulossopimuksessa tavoitteekseen olla hiilineutraali 

vuoteen 2030 mennessä. LYY varmistaa omalta osaltaan yliopiston sitoutumisen tavoitteeseen ja 

vaikuttaa aktiivisesti tavoitteen saavuttamiseksi. LYY on mukana luomassa yliopistolle uuden 

ympäristöohjelman vuoden 2021 aikana.  

 

Vaalivaikuttaminen  
Kuntavaaleissa LYYn kärkitavoitteena on nostaa opiskelijoiden innokkuutta äänestämiseen ja 

tiedottaa opiskelijoita äänestämisen tärkeydestä. Tällä tavoin LYY toteuttaa muun muassa sen 

yliopistolain mukaista kasvatustehtävää. LYY tekee kuntavaalien asiakysymyksissä, erityisesti koskien 

Rovaniemeä, yhteistyötä Lapin AMK:n opiskelijakunta Rotkon kanssa.  

LYYn kuntavaalien ja tulevan valtuustokauden poliittiset tavoitteet kumpuavat LYYn 

opiskelijapoliittisesta linjapaperista. Nämä tavoitteet tulevat olemaan muun muassa opiskelijoiden 

vaikutusmahdollisuuksien nostaminen kuntapäätöksenteossa, laadukkuus ja saatavuus kulttuuri- ja 

liikuntatiloissa, julkisen liikenteen yhteydet yliopistokampukselle sekä Rovaniemen kaupungin 

opiskelijoille tarjoamien toimeksiantojen lisääminen.  

Kuntavaalien osalta LYY myös tekee yhteistyötä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja muiden 

ylioppilaskuntien kanssa, ja perehtyy kuntavaalien vaatimalla tavalla erityisesti SYL:n koulutusten 

kautta.   

LYY tulee kuntavaalien jälkeen viestimään aktiivisesti tavoitteitaan valituille valtuutetuille. LYY 

vaikuttaa muun muassa Rovaniemen kaupunkistrategian työstämiseen ja pitää esillä strategiatyössä 

opiskelijoille tärkeitä tavoitteita.  
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Edustajistovaalit järjestetään marraskuussa 2021. Vaaleissa LYYn tavoitteena on nostaa 

äänestysprosenttia ja ehdolle asettuneiden määrää. LYYn tehtävänä vaalit järjestävänä tahona on 

myös turvata vaalirauha LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman periaatteiden mukaisesti.  

 

 Vaikuttava LYY –osion toimenpidetavoitteet:  
• LYY selvittää opiskelijoiden mielipiteet ja kokemukset koskien etä- ja lähiopetuskäytänteitä.  

• Opiskelijoiden asema paranee Lapin yliopiston päätöksenteossa hallintojärjestelyjen 

kehityksen myötä.  

• Lapin korkeakoulukonserni lisää resursseja hyvinvointipalveluihin ja palkkaa 

opintopsykologin.  

• Study+ ja LUC-opinnot kehittyvät yliopisto-opiskelijaa palvelevalla tavalla siten, että 

opinnoissa on pääkriteerinä laadukkuus ja sopivuus tutkinto-ohjelmiin.  

• LYY vaikuttaa aktiivisesti YTHS:n palvelujen kehittymiseen vuoden 2021 alussa tapahtuneiden 

muutosten jälkeen. Lisäksi LYY kerää palautetta YTHS:n toimivuudesta sekä reagoi palautteen 

mukaisesti.  

• Lapin yliopisto sitoutuu tavoitteeseensa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä  

• Kuntavaaleissa nuorten äänestysinnokkuus nousee ja kuntavaalien näkyvyys yliopisto-

opiskelijoille toteutuu etäajan haasteista huolimatta.  

• Edustajistovaaleissa tavoitteena on saada äänestysprosenttia nostettua ja turvattua vaalirauha.  
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TAVOITTAVA LYY   
 

Viestinnän pääpainopiste vuonna 2021 on edunvalvontaviestinnän tavoittavuuden ja näkyvyyden 

kehitys. Edunvalvontaviestinnän tarkoitus on tehdä tunnetuksi LYYn edunvalvontatoimintaa ja –

toimijoita. Edunvalvontaviestinnästä tehdään säännöllistä ja sen ympärille rakennetaan tunnistettavia 

konsepteja. LYY jatkaa LYYdar-edunvalvontakatsauksia, jonka lisäksi toteutetaan vuorovaikutteinen 

edunvalvontaviestinnän konsepti LYYlive, jossa jäsenistöllä on mahdollisuus kommentoida ja 

keskustella eri teemoista.   

LYY viestii kanavissaan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä opiskelijapolitiikan edunvalvonnasta. 

Koronan jälkeistä aikaa ajatellen kartoitetaan myös viestintämahdollisuuksia yliopiston tiloissa 

sijaitsevilla näytöillä ja selvitetään, ovatko näytöt viestinnällisesti tavoittavia.  

LYYn ja ainejärjestöjen välistä viestintää vahvistetaan muun muassa tiedottamalla ainejärjestöjä 

säännöllisemmin LYYn toiminnasta tuottamalla järjestökohtaisesti kohdennettua viestintää 

esimerkiksi ainejärjestökummitoiminnan kautta.   

Viestinnässä jatketaan myös selkeän visuaalisen ilmeen vaalimista. Tämä edesauttaa sisällön 

tunnistettavuutta sekä saavutettavuuden toteutumista.  

Tavoittava LYY –osion toimenpidetavoitteet:   
• LYYllä on tunnistettavat viestintäkonseptit, kuten viikoittainen LYYdar ja kuukausittainen 

LYYlive.  

• LYYn edunvalvontaviestintä on näkyvää ja tavoittavaa, jonka lisäksi LYYn 

edunvalvontavastaavat tunnistetaan.  

• LYYn viestintä on saavutettavaa ja kaksikielistä.   

• LYY vahvistaa kummiainejärjestötoimintaa viestimällä vuorovaikutteisesti ainejärjestöjen 

kanssa.   
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KOULUTTAVA LYY   
 

LYYn toimintaympäristöön kuuluu useita tärkeitä sidosryhmiä, joille LYY tarjoaa 

kouluttautumismahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa opiskelijajärjestöt, hallinnon 

opiskelijaedustajat ja opiskelijatuutorit. Vuoden 2021 aikana on syytä pitää huoli koulutuksien 

sidonnaisuudesta uuden normaalin ymmärtämiseen ja luoda katsetta jo koronan jälkeiseen aikaan.  

Tuutorointikoulutuksessa erityispainopisteenä on muun muassa etänä tapahtuvan tuutoroinnin 

onnistuminen. LYY on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen 

opiskelijatuutoroinnin kehittämistä varten. Avustuksen käyttö tapahtuu vuoden 2021 aikana, jolloin 

LYY investoi esimerkiksi etäkoulutus- ja kalustohankintoihin.  

LYY kouluttaa säännöllisesti hallinnon opiskelijaedustajia (halloped) ja pitää heidät ajan tasalla 

yliopiston kehitystyöstä. LYY tarjoaa tarvittavan tuen hallopedeille hallinnon opiskelijaedustajien 

ohjesäännön mukaisesti. LYY pitää myös huolen, että hallopedit pääsevät tapaamaan yliopiston 

päätöksentekotahoja.  

Korona on haastanut myös opiskelijajärjestöjen toimintakulttuuria ja -ympäristöä. LYY panostaa 

vuonna 2021 aktiiviseen opiskelijajärjestöjen kouluttamiseen ja tarjoaa työkaluja uudenlaisen, 

pääosin etänä tapahtuvan opiskelijakulttuurin edistämiseen. LYY järjestää aktiivisesti 

koulutustilaisuuksia, jaostokokouksia sekä opiskelijajärjestötapaamisia. Lisäksi LYY kartoittaa 

ainejärjestöjen tarpeita erinäisiin oppaisiin ja hakemistoihin koskien esimerkiksi tapahtuman 

järjestämistä Rovaniemellä, sääntömääräisiä asiakirjoja tai sopimusten laatimista. Tarpeiden pohjalta 

koostetaan ainejärjestöille ainejärjestötoiminnan hakemisto.  

 

Kouluttava LYY –osion toimenpidetavoitteet:  
• LYY panostaa tuutoroinnin koulutusmateriaaliin sekä työvälineisiin.  

• Koulutetaan tuutorit kohtaamaan yhä paremmin eri elämäntilanteessa olevia opiskelijoita.  

• Hallinnon opiskelijaedustajille luodaan mahdollisuudet kouluttautua ja tukeutua asiantuntija-

apuun. Opiskelijaedustajia tavataan myös aiempaa aktiivisemmin ja luodaan käytäntöjä 

tietojen liikkumiseen.  

• LYY toimii opiskelijajärjestöjen tukena ja tarjoaa matalalla kynnyksellä apua uudessa 

toimintaympäristössä operoimiseen.  

• Kartoitetaan ainejärjestöjen tukitarpeita ja luodaan selvityksen pohjalta ainejärjestötoiminnan 

hakemisto



Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 

 
 
 
  

 


