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Johdanto: Hyvinvoiva ylioppilaskunta
Opiskelijayhteisön hyvinvointi vaatii tekoja monella tasolla. Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan haasteena on edelleen koronapandemia, joka on kolhinut paitsi
yhteisöllisyyttä, etenkin opiskelijan arjen mallia. Pandemiatilanteen seuraaminen ja siihen
reagointi on tänäkin vuonna ajankohtaista. Nyt kuitenkin rakennetaan sen jälkeistä
turvallista, hyvinvoivaa arkea.
Hyvinvointia rakennetaan kaiken toiminnan kautta. Edunvalvonnan näkökulmasta
vaikutetaan opiskelijan arkeen siten, että sen muuttuneet tarpeet muotoutuvat käytännön
toimiksi. Opiskelijan parempi vointi edellyttää muun muassa laadukasta ja toimivaa
opetusta, sekä riittäviä ja saavutettavia tukipalveluita. Tänä vuonna halutaan näyttäytyä
vaikuttavampana myös ylioppilaskuntamme ulkopuolelle. Yhdenvertaisuustyö tukee
kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, ja sitä toteutetaan muun muassa
tapahtumakulttuuria uudistamalla. Vastuullinen arki ja tulevaisuus ovat strateginen
tavoitteemme, joiden eteen tehty työ vähentää osaltaan opiskelijayhteisön huolta
huomisesta. Olennainen osa hyvinvointityötä on Hyvinvointipassi.
Hyvinvointiasiantuntijan aloitettua hanketyöntekijänä LYY panostaa opiskelijan
hyvinvoinnin tukemiseen kokonaisvaltaisemmin. LYYn toimijoiden hyvinvointia tuetaan
perustoimintaa kehittämällä. Jaksamiseen kiinnitetään huomiota myös järjestöaktiivien
osalta.
LYYn toiminnan ydin on jäsenistömme. Niinpä tänä vuonna halutaan olla jälleen aidosti
opiskelijoita lähellä. Viestintä ja näkyvyys ovat tässä tavoitteessa avainroolissa.
Viestintäkonsepteja ja -kanavia tarkastellaan, jotta niiden paras potentiaali voidaan
valjastaa käyttöön. Keskusteluyhteyksien ylläpito, osallistaminen ja järjestöaktiivien
kouluttaminen auttavat LYYtä kohti läheisyystavoitetta. Kohtaamisen paikkoja luodaan
niin tapahtumilla kuin tilojenkin kautta.
Vuonna 2022 kehitetään vakiintunutta toimintaa. Jaostot uudistuvat heti alkuvuodesta
tarkoituksena tehdä niistä tarkoituksenmukaisempia sekä houkuttelevampia. Taloutta
tarkastellaan suunnitelmallisesti ja etenkin tulevaisuusnäkökulmasta. Hyvinvointipassin
tulevaisuus turvataan kehittämällä palveluverkostoa ja vakiinnuttamalla sen taloutta.
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2022 toimivat:
Krista Perälä, puheenjohtaja
Eetu Ahvensalmi, varapuheenjohtaja, vapaa-aika, tapahtumaviestintä
Elias Id, talous ja työelämä, liikunta
Miila Lumijärvi, sosiaalipolitiikka, tuutorointi, edunvalvontaviestintä
Evilla Lumme, koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä, kunta- ja vaaliasiat
Viljo Vuorimäki, kansainvälisyys, vastuullisuus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

LYY jaksamisen tukena
Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on tämän vuoden ydintavoite. Vuosi on kulunut
pitkälti etäopetuksessa, joka on jättänyt ison loven opiskelijoiden hyvinvointiin. Myös
epävarmuus opintojen järjestämismuodosta on aiheuttanut opiskelijoille paljon
taloudellista painetta töiden ja asunnon paikkakunnalla pitämisen suhteen.
Tänä vuonna toimintaa kehitetään sosiaalipolitiikan osalta seuraavasti:
•

Tavataan kansallisia, maakunnallisia ja kunnallisia toimijoita ja otetaan näissä esille
erityisesti mielenterveyskriisi ja opiskelijoiden jaksaminen.

•

Suunnitellaan vertaisohjaajatoiminnan aloittamista yliopistolla.

•

Pidetään keskustelussa yllä opiskelijoiden toimeentulon parantamista. Tehdään
kannanottoja opiskelujen lainapainotteisuutta vastaan. Opintotuen tulorajojen on
mahdollistettava opintojen aikainen työssäkäynti.

•

Tarkkaillaan ostopalveluna yliopistolle hankittavien psykologipalveluiden
toimivuutta ja laatua.

•

Perustetaan hyvinvointijaosto, jossa pohditaan tapoja parantaa opiskelijoiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

•

Varmistetaan vaihto-opiskelijoiden tiedonsaanti terveydenhoidon palveluista ja
tuetaan heitä palveluiden saavuttamisessa.

•

Tiedotetaan aktiivisesti sosiaalipolitiikan ajankohtaisista asioista.

•

Häirintäyhdyshenkilötoimintaa ylläpidetään ja varmistetaan konseptin selkeys,
tarkoituksenmukaisuus sekä tunnettavuus. Tätä toteutetaan esimerkiksi
kouluttamalla häirintäyhdyshenkilöt huolellisesti.

•

Vaikutetaan yliopiston työryhmissä, kuten Work+ -ryhmässä.
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Yhteistä tuutorointityötä
Opiskelijatuutoroinnin tarkoitus on integroida uudet opiskelijamme osaksi
yliopistoyhteisöä. Opiskelijatuutoroinnin organisointi on ollut LYYn vastuualuetta jo
muutaman vuoden. Tänä vuonna toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen seuraavasti:
•

Kehitetään tuutoreiden hakuprosessia yhdessä ainejärjestöjen kanssa. Kehitetään
tuutoreiden tunnistettavuutta uusien opiskelijoiden silmissä.

•

Järjestetään yksilöllisempää koulutusta eri ainejärjestöjen tuutoreille heidän
erityispiirteensä huomioiden.

•

Kerätään opettaja- ja opiskelijatuutoroinnista palautetta ja reagoidaan siihen.

•

Kehitetään maisteriopiskelijoiden tuutorointia heidän opiskelutilanteensa
erityispiirteet huomioiden.

•

Kehitetään yliopiston opetushenkilökunnan tarjoamaa opiskelijoiden ohjausta,
OmaOpettaja-mallia. OmaOpettaja-toiminnan tulee olla läpi opiskeluajan kestävää.
OmaOpettajan tulee olla opiskelijan ensisijainen matalan kynnyksen kontakti
opetushenkilökuntaan.
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Toimivan koulutuksen tavoitteet
Edunvalvonta ja erityisesti koulutuspoliittinen edunvalvonta ovat ylioppilaskunnan
ydintehtäviä. LYYn tavoitteena on vakuuttava ja vaikuttava edunvalvonta, jota toteutetaan
osallistavasti ympäri vuoden.
Koulutuspoliittisen edunvalvonnan osalta LYYn kärkitavoitteet ovat seuraavanlaiset:
•

Tarkastellaan ja kehitetään opiskelun yksilöllisiä mahdollisuuksia. Vaaditaan Lapin
yliopistoa tarjoamaan opiskelijoille tarkoituksenmukaisia joustavia
opiskelumahdollisuuksia myös koronapandemian päätyttyä.

•

Kannustamme yliopistoa kehittämään sekä verkko-opintoja että hybridiopetusta
pedagogisesti laadukkaiksi opintokokonaisuuksiksi. Verkko-opinnot tai
hybridiopetus eivät voi olla vain kopio perinteisestä lähiopetuksesta.

•

Varmistetaan Lapin yliopiston opintokokonaisuuksien laadukkuus osallistumalla
aktiivisesti Study+ -ryhmän toimintaan.

•

Osallistutaan Lapin yliopiston hallintojohtosäännön uudistustyöhön aktiivisesti ja
varmistetaan opiskelijoiden edustus muun muassa strategisessa johtoryhmässä.

•

Perustetaan opintojaosto, jossa kuullaan ja kuunnellaan ainejärjestöjä sekä
vaihdetaan tietoa koulutuspoliittisista kysymyksistä. Opintojaostosta pyritään
saamaan aikaisempaa jaostotoimintaa osallistavampi valitsemalla jaoston
varapuheenjohtaja jaoston jäsenistä.
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Vaikuttava ja vakuuttava LYY
LYYn vakuuttavuutta lisätään edunvalvontatyöskentelyn lisäksi aktiivisella
sidosryhmätyöskentelyllä kunta- ja vaaliasioihin. LYY tekee aktiivisesti yhteistyötä kunta- ja
vaaliasioissa opiskelijakunta ROTKOn kanssa.
Vuoden 2022 kärkitavoitteet kunta- ja vaaliasioiden osalta ovat seuraavat:
•

LYY tapaa kaikki Lapin aluevaltuustoryhmät ja pyrkii luomaan luontevan
vuoropuhelun aluevaltuutettujen ja LYYn välille. LYY viestii aktiivisesti
aluevaltuutetuille opiskelijoiden tilanteesta ja vaatii ottamaan opiskelijat huomioon
myös hyvinvointialueiden päätöksenteossa.

•

LYY valmistelee omat vaalitavoitteensa eduskuntavaaleihin 2023 ja vaikuttaa
aktiivisesti Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (myöhemmin SYL)
eduskuntavaaliohjelmaan. LYY aloittaa eduskuntavaalivaikuttamisen
etupainotteisesti vuoden 2022 aikana ja tapaa kansanedustajaehdokkaita kaikista
puolueista ja ehdokaslistoilta. Eduskuntavaalivaikuttamista toteutetaan yhdessä
ROTKOn ja SYLn kanssa.

•

Yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa lisätään. LYY pyrkii säännöllisesti
tapaamaan kaupungin johtoa ja poliittisia päätöksentekijöitä ja varmistaa, että
opiskelijoita kuullaan ja opiskelijat huomioidaan kaupungin päätöksenteossa.

•

LYY osallistuu aktiivisesti sekä paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella
tasolla poliittiseen päätöksentekoon liittyvään keskusteluun tuottamalla tiedotteita,
mielipidekirjoituksia ja tapaamalla päätöksentekijöitä.
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Hyvinvointipanostuksia hankkeen voimin
Hyvinvointipassi, johon on saatu OKM:n hankerahoitus, on toiminut nyt vajaan vuoden
LYYn alla. Rahoituksella saatiin rekrytoitua Hyvinvointipassille työntekijä.
Hyvinvointipassi kuuluu uuden hyvinvointijaoston alle, jossa myös uusi hanketyöntekijä
toimii sihteerinä. Hyvinvointipassia kehitetään seuraavasti:
•

Kerätään palautetta ja toiveita, jotka otetaan huomioon Hyvinvointipassin
kehityksessä ja ensi vuoden tarjonnassa.

•

Kehitetään hyvä ja kattava palveluverkosto, jossa olisi jokaiselle opiskelijalle jotain
mielenkiintoista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

•

Suunnitellaan ja järjestetään kerhotoimintaa Hyvinvointipassin alle.

•

Järjestetään mainoskampanja keväällä Hyvinvointipassin myymiseksi jatkaville
opiskelijoille. Uusille Hyvinvointipassia myydään taas lukuvuosi-ilmoittautumisen
yhteydessä. Tehostetaan mainostamista myös kansainvälisten opiskelijoiden
suuntaan.

•

Pyritään luomaan useamman vuoden sopimukset kysytyimpien palveluiden ja
niiden tarjoajien kanssa.

•

Liikuntatapahtumia toteutetaan hyvinvointiasiantuntijan kanssa ja esimerkiksi
Hyvinvointipassin kautta.
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Suunnitelmallisuus pitkäjänteisen työn pohjana
LYYn taloudenpidon tärkein tehtävä on turvata toiminta tulevaisuudessakin. Tästä syystä
jokaisen hallituksen jäsenen tulee aktiivisesti seurata oman vastuualueensa rahankäyttöä
ja tehtävä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Tässä toiminnassa avustavat pääsihteeri ja
talousvastaava. Lisäksi sekä lyhyemmän että pitemmän aikavälin suunnitelmallisuus on
erittäin tärkeää kestävämmän talouden osalta. Erityisesti tulopohjan moninaistamista tulee
pyrkiä parantamaan.
•

Perustetaan talousjaosto, jonka avulla vastataan erityisesti aine- ja
opiskelijajärjestöjen tarpeisiin. LYYn taloudesta vastaavat LYYn hallitus ja
edustajisto.

•

Kartoitetaan tarvetta laatia uusi suunnitelma kestävämmälle taloudenpidolle
tukemaan jo olemassa olevia suunnitelmia ja strategioita.

•

Pyritään etsimään uusia tulonlähteitä toiminnan turvaamiseksi alati elävässä
koronatilanteessa.

LYY omistaa osoitteessa Hallituskatu 20B sijaitsevan saunaosaston. Vuonna 2020
hyväksytyssä omistajuusstrategiassa tämän kiinteistön tavoitteisiksi on asetettu: 1) tuottaa
vakaata tuottoa ylioppilaskunnalle; ja 2) tarjota tilat edullisesti jäsenten tilaisuuksiin. Tämä
saunatila ei kuitenkaan täytä kumpaakaan tavoitetta niin hyvin kuin sillä olisi potentiaalia.
Lisäksi LYYn muiden kiinteistöjen osalta ei ole voimassa olevaa suunnitelmaa.
•

Laaditaan ylioppilaskunnalle kattava kiinteistösuunnitelma, joka ohjaa toimintaa
pidemmällä aikavälillä. Tässä kiinteistösuunnitelmassa tulee erityisesti tarkastella
saunaosaston tulevaisuutta.

Opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksien parantaminen Rovaniemellä sitoo tänne
muualta muuttavia paremmin Rovaniemelle ja palvelee näin ollen kaupungin etua. Laajat
työllistymis- ja harjoittelumahdollisuudet Rovaniemellä puolestaan parantavat Lapin
yliopiston houkuttelevuutta opiskelupaikkana ja palvelee näin ollen sekä yliopiston että sen
opiskelijoiden etua.
•

Kartoitetaan yhdessä sidosryhmien kanssa tämänhetkiset työllistymis- ja
harjoittelumahdollisuudet Rovaniemellä eri koulutusalojen osalta.

•

Avataan keskustelut kaupungin kanssa, joiden pitkäaikainen tavoite on lisätä
erityisesti harjoittelupaikkoja, mutta myös pyrkiä ideoimaan keinoja parantaa eri
alojen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Rovaniemellä.
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Vapaa-aika järjestöjen ja yksilöiden tukena
Pandemia-aikana vapaa-ajan sektorin toimijat ovat olleet vuorotellen suureen paineen alla
ja toimettomana. Mahdollisen korona-exitin myötä tarve järjestää tapahtumia tulee
kasvamaan huomattavasti ja onkin syytä kiinnittää huomiota aktiivien jaksamiseen. Lisäksi
huomiota tullaan kiinnittämään ja resursseja allokoimaan muun muassa
tapahtumakulttuurin muutokseen, jaostotoimintaan sekä alkoholin rooliin tapahtumien
järjestämisessä.
Vapaa-ajan sektorin toimet vuodelle 2022:
•

Vuonna 2022 tullaan kiinnittämään huomiota vapaa-ajan toimijoiden jaksamiseen ja
tukemaan heitä jaostotoiminnan kautta. Vapaa-ajanjaoston rakennetta tullaan
muokkaamaan ja tavoitteena on luoda jaostokokouksiin avoin keskustelukulttuuri,
jossa toimijat voivat jakaa omia kokemuksiaan, ideoitaan ja oivalluksiaan näin
toimien tiedotuskanavan lisäksi vertaistukiyhteisönä.

•

Tuetaan järjestöjä järjestökulttuurin ja –muistin ylläpitämisessä ja luodaan
sitsioppaan rinnalle järjestöopas.

•

Kannustetaan ja autetaan järjestöjä järjestämään poikkitieteellisiä ja kansainväliset
opiskelijat huomioonottavia tapahtumia, jotka toisivat jäsenistöä lähemmäs
toisiaan.

•

Jatkuvien muutosten alla oleva opiskelijakulttuuri vaatii nopeaa reagointia ja
huomiointia ylioppilaskunnalta vapaa-ajan suhteen. Esimerkiksi sitsioppaan jatkuva
kehittäminen ja siitä viestiminen ovat pääosassa tämän uudistuksen täysivaltaisessa
mahdollistamisessa.

•

Kestäviä valintoja ja käytänteitä painotetaan ja niitä vakiinnutetaan
järjestötoimijoille tapahtumia järjestettäessä.

•

Tapahtumakalenteria selkeytetään ja kehitetään järjestöiltä saadun palautteen
kautta.

•

Omissa tapahtumissa varmistetaan ja järjestöjen kohdalla tullaan auttamaan ja
ohjeistamaan ottamaan huomioon yhteisen tilan periaatteet tapahtumissa
kaikenlaisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Myös alkoholin roolia tapahtumissa
tullaan tarkastelemaan ja järjestöjä tullaan innostamaan luomaan uusia ja
kehittämään vanhoja tapahtumakonsepteja.

•

Kuullaan järjestöjen kehitysehdotuksia ja laaditaan suunnitelma ainejärjestötilojen
kehittämiseksi vuosille 2022–2024.
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Näkyvä ja kuuluva LYY
Lapin yliopiston ylioppilaskunta toteuttaa viestintää säännöllisesti ja aktiivisesti. Viestintä
on laadukasta, monikanavaista ja saavutettavaa. Viestintää toteuttavat järjestö- ja
viestintäasiantuntija sekä hallituksen viestintävastaavat.
Viestinnän sektorin päätavoitteet vuodelle 2022 ovat seuraavat:
•

Viestintää toteutetaan kaksikielisesti ja saavutettavasti.

•

Edunvalvontaviestinnästä kehitetään monikanavaisempaa. Tavoitetta edistetään
aktivoimalla Twitter ja aloittamalla LYYn podcastin tuottaminen.

•

Tapahtumaviestinnässä tullaan pitämään kiinni aikataulutuksesta, jonka mukaan
suuremmista tapahtumista viestiminen aloitetaan noin yhtä kuukautta ennen
tapahtumaa ja pienemmissä vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

•

Kehitetään tapahtumaviestintää kokonaisvaltaisesti yhteistyössä järjestöjen kanssa
sekä selkiytetään verkkosivuston asiakirjapankkia.

•

Lisätään rosoista, matalan kynnyksen viestintää hallituksen, toimiston ja
edustajiston arjesta. Tämänkaltaisen viestinnän tavoitteena on tuoda LYY
lähemmäksi opiskelijoita ja lisätä opiskelijoiden halukkuutta osallistua
ylioppilaskunnan toimintaan.

•

LYY pyrkii medianäkyvyyden lisäämiseen. Medianäkyvyyttä pyritään lisäämään
esimerkiksi mielipidekirjoitusten ja kannanottojen avulla.

•

Hallitus kehittää jo olemassa olevia viestintäkonsepteja, kuten LYYliveä ja LYYdaria.
Lisäksi LYYtiset käynnistetään uudelleen.

•

Viestinnän tulee olla myös jatkossa yhtenäistä ja suunnitelmallista. Yhtenäisyyden ja
suunnitelmallisuuden takaamiseksi hallitus laatii kanavastrategian viestintää
varten.

•

Parannetaan LYYn näkyvyyttä hankkimalla sähköinen infotaulu Lovisan viereen.
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Sektoreita poikkileikkaavat näkökulmat
Vastuullisuus ja kansainvälisyys poikkileikkaavat sektorit ja ne on otettava huomioon
kaikin puolin kaikissa järjestetyissä tapahtumissa. Lisäksi vastuullisuus- ja
kansainvälisyysjaostojen kokouksissa pyritään aktiivisesti kuuntelemaan ja neuvomaan
ainejärjestöjen kansainvälisyys- ja vastuullisuusvastaavia.
Kansainvälisyyden tavoitteet
•

LYYn, ESN Laplandin ja yliopiston kansainvälisyyspalveluiden yhteistyötä
ylläpidetään ja kehitetään.

•

Kansainvälisyysvastaava kiinnittää erityistä huomiota vaihto-opiskelijoiden ja
kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden edunvalvontaan, niin ainejärjestöjen kuin
ylioppilaskunnan näkökulmasta. Vaikutustyötä tehdään esimerkiksi Global+ ryhmässä.

•

Kehitetään kansainvälisten opiskelijoiden tuutoritoimintaa.

•

Kartoitetaan kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita kyselyiden kautta.

Vastuullisuuden tavoitteet
•

Pyritään kehittämään ympäristöpolitiikkaa yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien
kanssa Suomen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti.

•

Laaditaan LYYn ympäristö- ja ilmastotyölle suunnitelma, tiekartta tai strategia ja
asetetaan LYYn toiminnan hiilineutraalisuustavoitteelle vuosiluku. Suunnitelmaan
sisältyy keinoja, joita toteutetaan jo tänä vuonna – esimerkiksi muovinkäytön
vähentäminen.

•

LYY käyttää tarvittavat resurssit, jotta Lapin yliopiston
hiilineutraaliustavoite saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

•

Hankitaan ainejärjestöjen lainattavaksi astiasto. Pyritään poistamaan täten
tapahtumista kaikkien kertakäyttöastioiden käyttö.

•

Ainejärjestöjä ohjeistetaan antamaan vuoden lopussa tietoon oman toimintansa
hiilijalanjälki. Korostetaan laskemisen tärkeyttä ja koulutetaan aktiiveja sen osalta.

•

Kehitysyhteistyötä tehdään ensisijaisesti paikallisten organisaatioiden kanssa
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