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1. Johdanto  
Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) on noin 4000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, 
jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä edistäen heidän yhteiskunnallisia, 
sosiaalisia ja henkisiä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä tavoitteita.   

Ylioppilaskunnan vuoden 2021 toimintaa ohjaavan toimintasuunnitelman pääotsakkeina 
olivat:   

• Uuden normaalin ymmärtäminen  

• Opiskelijan rooli osana yliopiston johtamisjärjestelyjä   

• LUC-korkeakoulukonsernin ja hyvinvointipalveluiden kehitystyö  

•  YTHS-muutoksen seuraaminen  

• Kuntavaalit ja edustajistovaalit  

• Tavoittavaa ja tarkoituksenmukaista viestintää   

• Vapaa-aika yhteisöllisyyden rakentajana   

• Järjestötoiminnan tukeminen kaikissa olosuhteissa  

• Ympäristö- ja ilmastovaikuttaminen osana LYYn jokapäiväistä toimintaa  
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Näitä toteuttavan hallituksen ohjelman 2021 painopisteitä olivat:    

• Johdanto: Uusi normaali kirittää kehitykseen  

• Läheinen, Yhteisöllinen ja Yhdenvertainen LYY  

o Kaukana, mutta silti läsnä - uuden ajan tapahtumakonseptit  

o Tuutorointi yhteisöön kiinnittävänä voimana  

o Kansainvälisyys osana yhteisöä  

o Yhdenvertaisuus on arvoja ja tekoja  

• Vaikuttava LYY  

o Yliopistovaikuttaminen 

o Vaalivaikuttaminen  

• Tavoittava LYY  

• Kouluttava LYY  

  

LYYn historiassa merkittäväksi vuoden 2021 tekee erityisesti Hyvinvointipassi-palvelun 
lanseeraaminen: Lapin korkeakoulukonsernin aiemmin hallinnoima Sporttipassi 
lakkautettiin ja LYY perusti sen tilalle oman liikuntaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
keskittyvän palvelun. Hyvinvointipassista kerrotaan lisää osuudessa 4.2.    

LYYlle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustus, jonka avulla kehitettiin LYYn 
tuutorointia ja muun muassa hankittiin etästudioon tarvittavaa kalustoa. OKM-hanketta ja 
sen vaiheita avataan tarkemmin osuudessa 4.3.    

Kevään kuntavaalit olivat LYYlle tärkeä tilaisuus nostaa esille LYYn opiskelijapoliittisen 
linjapaperin Rovaniemeä koskevia edunvalvonta- ja kehitysajatuksia. Vaalivaikuttamisesta 
lisää osuudessa 4.6.   

Vuoden lopulla käytiin edustajistovaalit, joissa äänestysprosentti nousi edellisistä vaaleista. 
Uusi edustajisto esitellään osuudessa 3.3.   

Koko vuoden ajan LYYn hallitus ja muut toimijat pitivät yllä hyviä suhteita keskeisiin 
sidosryhmiimme niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita 
paikallisesti olivat erityisesti Domus Arctica -säätiö (DAS) ja Lapin korkeakoulukonserni 
(LUC). Myös yritysyhteistyön avulla pidettiin yllä tärkeitä suhteita ja Hyvinvointipassi 
mahdollistikin uudenlaisen yhteistyön esimerkiksi Nautilus Gym’in kanssa.  
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LYYn vuosi 2021 huipentui Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokoukseen, jossa 
valittiin historiallisesti peräti kaksi LYYn edustajaa SYL:n hallitukseen vuodelle 2022: 
hallituksen puheenjohtaja Elina Kuula sekä edustajiston puheenjohtaja Katariina 
Henttonen.   

COVID19-pandemia vaikutti edelleen suuresti LYYn toimintaan vuonna 2021. 
Koronaviruksen vaikutuksia käsitellään tämän vuosikertomuksen alaluvuissa erikseen.   
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2. Hallinto ja talous   
2021 oli LYYn talouden osalta onnistunut ja vuosi jäikin ylijäämäiseksi lukuisten eri syiden 
vuoksi. Yhtäältä menot pysyivät vielä maltillisina ja toisaalta LYY sai uusia tulonlähteitä, 
kun toiminta uudistui ja elpyi korona-ajasta huolimatta.   

Talouden seuranta talousarvion puitteissa oli hieman haastavaa ja edustajisto käsittelikin 
LYYn lisätalousarviota peräti kahdesti vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hankerahoitus sekä LYYn toiminnan muutokset koronatilanteen kohentuessa vaikuttivat 
myös talouden arviointiin.   

LYYn talouteen vaikutti positiivisesti erityisesti uusi Hyvinvointipassi-toiminta, jonka 
myötä LYYn tilikauteen syntyi uusia tuloja passimaksujen ja yhteistyön myötä. 
Hyvinvointipassin talous etsii kuitenkin vielä paikkaansa osana LYYn kokonaistaloutta, 
sillä osa lukuvuoden 2021–2022 menoista realisoituu vasta keväällä 2022.   

Myös erilaiset tilaisuudet sekä jäsenmäärän kasvu lisäsivät tuottoja vuoden aikana. 
Kulupuolella oltiin kuitenkin varovaisia ja menot pysyivät maltillisina, vaikka tiettyjä 
korotuksia erilaisiin maksuihin tulikin vuoden 2021 aikana.   

LYYn omistamien yhtiöiden toiminta säilyi suunnilleen ennallaan viime vuoteen 
verrattuna. Valitettavasti Lapin Lyyli Oy:n omistama Meidän Lovisa -kahvila jouduttiin 
koronan vuoksi pitämään suljettuna keväällä 2021.    

Vuoden alussa LYYn hallitus käsitteli pyynnön ylioppilaskunnan jäsenyydestä eroamiseksi 
ja jäsenmaksun palauttamiseksi. Hallitus päätti hylätä pyynnön yliopistolain ja LYYn 
sääntöjen perusteella. Asian käsittely jatkuu.   

Avaintunnuslukuja 

Jäsenmäärä:   
2020: 3894 jäsentä 1.11.2020   

2021: 4054 jäsentä 1.11.2021  

Jäsenmaksutulot:   
2020: 211 840,90 €  

2021: 242 163,88 €  

Taseen loppusumma:  
2020: 822 725,24 €  

2021: 884 606,08 €   

Vakituisen henkilöstön lukumäärä:  
2020: Kuusi (6)    

2021: Seitsemän (7)   

Jäsenmaksu ja YTHS-maksu:  
2020: 81,50 €, josta YTHS-maksun osuus 
28,50 €  

2021: 53,00 €, YTHS-maksu siirtynyt 
Kelalle maksettavaksi
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3. Toimijat  
 
3.1 Henkilöstö  
Vuoden 2021 LYYn henkilöstö ja toimitehtävät:  

Miikka Keränen pääsihteeri (vs.), valittiin jatkamaan tehtävässä vakituisesti 1.12.  

Antti Eteläaho edunvalvonta-asiantuntija  

Netta Riponiemi järjestö- ja viestintäasiantuntija 31.7. asti  

Esa-Pekka Tuppi järjestö- ja viestintäasiantuntija 1.8. alkaen  

Kaisa-Reetta Seppänen Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja 10.3. asti  

Lotta Lautala Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja 5.5. alkaen, työkuntana  

Inka Komonen Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja 5.5. alkaen, työkuntana  

Elli Alasaari  graafinen suunnittelija 31.12. asti  

Joonatan Juhajoki yrityssuhdevastaava  

Arttu Haavikko hanketyöntekijä, 19.3–30.4., 10.5.–21.5. ja 8.–31.12.  

Pihla Mensonen projektityöntekijä 17.8.–10.10.  

Sanna Luoma oikeusapuvastaava 30.4. asti  

Joona Kuruaho oikeusapuvastaava 26.5. alkaen  

Vuotta 2021 väritti runsas rekrytointien määrä. Henkilöstövaihdosten lisäksi LYYllä 
työskenteli OKM:n hankkeen parissa hanketyöntekijä. LYYn pääsihteeri Heljä Kärnä 
irtisanoutui tehtävästään 31.10. ja edustajisto valitsi uudeksi pääsihteeriksi tehtävää 
sijaistaneen Miikka Keräsen.    

3.2 Hallitus   
Vuoden 2021 LYYn hallituksen jäsenet ja vastuualueet:  

Elina Kuula  puheenjohtaja  

Jere Tapio  varapuheenjohtaja, talous  

Niko Mäntynenä työelämä, vapaa-aika  

Hanna Palosuo sosiaalipolitiikka, tuutorointi, kansainvälisyys  

Krista Perälä koulutuspolitiikka, kunta-asiat ja vaalit, edunvalvontaviestintä  

Siiri Peuraniemi ympäristö, liikunta, tapahtuma- ja toimintaviestintä  
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3.3 Edustajisto  
Edustajisto kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen (10) kertaa. Kokoukset pystyttiin 
järjestämään sääntömuutoksen myötä hybridikokouksina ja ajantasaisten 
koronarajoitusten puitteissa. Yksi (1) kokous pidettiin alun perin sähköpostitse.  

3.3.1 Edustajiston 2019–2021 jäsenet

Varsinaiset jäsenet: 

Artikla  
1. Simonen Anniina  
2. Nuuttila Eemil  
3. Tuomainen Jenni  
4. Valo Roosa-Maria  
5. Syrjä Tero  
6. Junkkari Lauri (1)   

TAO-lista  
7. Kalving Matilda  
8. Valkama Samuli  
9. Hautanen Dana (2)  
10. Kuusela Krista (3)    

Vihertävät  
11. Kerkelä Julia  
12. Id Elias (4)    

Neliapila  
13. Sihvo Anni-Sofia 
14. Tuominen Elli     

YTK:n Superlista  
15. Korpua Hanna  
16. Riste Tuomas (5)    

Lastukas  
17. Peltomäki Vili     

Kokoomus  
18. Mella Henri  

Demariopiskelijat  
19. Henttonen Katariina  

Vasen  
20. Nyyssönen Aatu  

Ensimmäiset varajäsenet: 

Artikla  
Anthoni Patrik  
Virtanen Suvi   
Kunnas Juha  
Lähteenmäki Laura  
Kiili Inessa  
Nykänen Aleksi  

TAO-lista  
Koskinen Veronica  
Matikainen Katriina  
Kaarlela Riina  
Ruokanen Katriina    

Vihertävät  
Suni Thomas 
Purhonen Laura  

Neliapila  
Ervasti Joonas  
Tuovinen Sofia  

YTK:n Superlista  
Turtinen Heli  
Pitkänen Joonas  

Lastukas  
Kiviluoma Emma-Karoliina   

Kokoomus  
Haajanen Hilla   

Demariopiskelijat  
Näkkäläjärvi Mikkel   

Vasen  
Kuisma Jonna  
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Muutokset edustajiston varsinaisessa kokoonpanossa: (1) Edustajiston puheenjohtaja 
Emilia Haapalainen (Artikla) pyysi eroa edustajistosta ja hänen tilalleen nousi Lauri 
Junkkari. (2) Esa-Pekka Tuppi (TAO-lista) pyysi eroa tultuaan valituksi järjestö- ja 
viestintäasiantuntijaksi, joten hänen tilalleen nousi Dana Hautanen. (3) Loru Reinikka 
(TAO-lista) pyysi eroa edustajistosta ja hänen tilalleen nousi Krista Kuusela. (4) Amanda 
Landström (Vihertävät) pyysi eroa edustajistosta ja hänen tilalleen nousi Elias Id. (5) Juho 
Keränen (YTK:n Superlista) ja hänen tilalleen noussut Matti Pajari pyysivät eroa 
edustajistosta, joten Tuomas Riste nousi edustajiston varsinaiseksi jäseneksi.   

Puheenjohtajisto: Edustajiston puheenjohtajana toimi 1.1.–15.9. Emilia Haapalainen 
(Artikla). Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Katariina Henttonen (Demariopiskelijat) ja 
toinen Roosa-Maria Valo (Artikla). Edustajiston kokouksessa 7/2022 tehtävään valittiin 
ajalle 15.9.-30.11 Katariina Henttonen. Valo jatkoi 1. varapuheenjohtajana ja toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Tuomainen (Artikla). Kauden 2021–2023 edustajiston 
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Nikumatti (YTK:n Superlista), ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi Susan Seppälä (TAO-lista) ja toiseksi Jesse Häyhä (Neliapila).   

Työryhmät ja toimikunnat: Edustajisto nimitti ylioppilasmediatyöryhmän pohtimaan Lapin 
ylioppilaslehden tulevaisuutta. Selvitystyö jatkuu vuonna 2022. Keskusvaalilautakunnan 
nimittäminen osoittautui haastavaksi ja edustajisto päätyikin delegoimaan lautakunnan 
täydentämisen LYYn hallitukselle.   
Keskusvaalilautakunnan varsinaiset jäsenet 2021-2023: Anni-Sofia Sihvo, Matilda Kalving, 
Hanna Korpua, Krista Perälä, Linnea Pikkupeura, Mikkel Näkkäläjärvi.  

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä: Sophia Macnamara, Siiri Haarma, Samuli Valkama, 
Krista Ulkuniemi, Siiri Peuraniemi.  

Rekrytoinnit: Lapin ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin työkuntana sekä 
Lotta Lautala että Inka Komonen. LYYn pääsihteerin sijaisena toiminut Miikka Keränen 
valittiin tehtävään vakituisesti.   
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Päätöksiä: Edustajisto käsitteli sääntömuutoksen LYYn jäsenmaksuihin liittyen: LYYn 
sääntöjen 4 §:n loppuun lisättiin seuraava kappale:   
  
"Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ennen talousarvion 
hyväksymistä ja sen vahvistaa yliopiston rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus päättää 
jäsenmaksun kantamistavasta ja –ajasta ja jäsenmaksun kantamista valvoo Lapin yliopisto. 
Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain 
jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi 
hänen perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada opetusta. Lisäksi hallituksella on 
oikeus myöntää ylioppilaskunnan jäsenelle osittain tai kokonaan vapautus jäsenmaksusta 
kirjallisen hakemuksen perusteella muusta perustellusta ja hyväksyttävästä syystä. 
Maksuvapautuksen saanut jäsen ei menetä jäsenoikeuksiaan. Jäsenmaksuvelvollisuutta 
koskevia päätöksiä tehtäessä tulee huomioida ylioppilaskunnan jäsenten yhdenvertainen 
kohtelu."    

Toivomusponnet: Kokouksessa 9/2021 jätettiin yksimielisesti toivomusponsi: “LYYn hallitus 
ja/tai työntekijät järjestävät uudelle edustajistolle koulutustilaisuuden, joka pitää sisällään 
koulutusta käytänteistä, sääntöjen soveltamisesta sekä kokouksen juoksuttamisesta”. 
Toivomusponteen annettiin vastaus kokouksessa 10/2021.   
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3.3.2 Edustajistovaalit  
Edustajistovaaleissa annettiin 1307 ääntä, joista tyhjiä ääniä oli kahdeksan. 
Äänestysprosentti kasvoi hieman, vaikka taustalla vaikuttivat pandemia-aika sekä 
äänioikeutettujen määrän kasvaminen noin 300 henkilöllä. Vaalien äänestysaktiivisuus oli 
31,30 %, kun se edellisissä vaaleissa oli 30,63 %.  

Vaalien kolme suurinta ääniharavaa olivat Susan Seppälä (TAO-lista) 85 äänellä, Jenna 
Tuominen (Artikla) 46 äänellä sekä Jenni Matilainen (YTK:n Superlista) 44 äänellä.  

Edustajistovaalien 2021 tulos:  

Artikla  6 (-)  

TAO  6 (+2)  

YTK:n Superlista 4 (+2)  

Neliapila  2 (-)  

Vihertävät  1 (-1)  

Kokoomus  1 (-)   

Valitsijayhdistysten määrä laski huomattavasti edellisten vaalien yhdestätoista kuuteen 
valitsijayhdistykseen. Lastukas (-1), Vasemmisto (-1) ja Demariopiskelijat (-1) eivät 
asettaneet ehdokkaita ja menettivät paikkansa.  
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3.3.3 Edustajiston 2021-2023 jäsenet 
 

Varsinaiset jäsenet: 

Artikla  
1. Tuominen Jenna  
2. Simonen Anniina  
3. Tikerpuu Cevor  
4. Nuuttila Eemil  
5. Vastamäki Vilma  
6. Kuula Elina    

TAO-lista  
7. Seppälä Susan  
8. Braun Jonna  
9. Koskinen Sara  
10. Gröhn Willehardt   
11. Riponiemi Netta  
12. Rapo Julia    

YTK:n Superlista  
13. Matilainen Jenni  
14. Nikumatti Pekka   
15. Ahvensalmi Eetu  
16. Penna Kristiina    

Neliapila  
17. Alasaarela Juho   
18. Häyhä Jesse    

Vihertävät  
19. Kerkelä Julia  

Kokoomus  
20. Lehtosaari Aurora   

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäiset varajäsenet: 

Artikla  
Valo Roosa-Maria  
Lumijärvi Miila  
Tuomainen Jenni  
Joensuu Juho  
Barrow Freya  
Rissanen Riina-Maria  

TAO-lista  
Isotalo Riikka  
Makkonen Heta  
Kirmanen Reetta  
Jyrkkänen Magnus 
 
 

YTK:n Superlista  
Palosuo Hanna  
Sorvali Iikka  
Jokinen Wilma  
Salonen Kati  

Neliapila 
Grönman Aino 
Tuominen Elli  

Vihertävät  
Moilanen Miika     

Kokoomus 
Lumme Evilla
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 4. Toiminta  
 

4.1 Koulutuspolitiikka  
Tänä vuonna LYY jatkoi perinteistä edunvalvontasektorin jakamista koulutuspoliittiseen ja 
sosiaalipoliittiseen sektoriin. COVID19-pandemia vaikutti edelleen molempiin näistä 
voimakkaasti. Vuoden tärkeimpiä edunvalvonnan teemoja olivat opetus pandemian aikana 
ja jälkeen, kuntavaalivaikuttaminen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin panostaminen. 
Tärkeimpiä sidosryhmiä olivat koulutuspolitiikankin osalta Lapin yliopiston opiskelijoiden 
ainejärjestöt sekä yliopiston työryhmät ja henkilökunta.   

Työryhmien kautta tehtiin paljon koulutuspolitiikkaa. Korkeakoulukonsernin strategisten 
mahdollistajaohjelmien ohjausryhmiin, Study+, Global+ ja Work+, osallistuttiin aktiivisesti. 
Konsernitaso ja -näkökulma näkyivät asiaan kuuluvasti edunvalvontatyössä. 
Matkailututkimuksen ja restonomikoulutuksen yhteisten opintojen alkutaivalta seurattiin 
esimerkiksi keskustellen matkailututkimuksen opiskelijoiden järjestöaktiivien kanssa. 
Opetuksen johto- ja kehittämisryhmä (OPKE) oli jälleen yksi tärkeimmistä 
työryhmäsidoksista yliopistolla. OPKEssa vaikutettiin vuonna 2021 koulutuspolitiikan 
osalta muun muassa digitaalisiin opetustyökaluihin, WebOodin tilalle tulleeseen Peppi-
järjestelmään sekä Master School ULaplandiin, jonka tarkoituksena on rekrytoida uusia 
kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Tietyissä yliopiston hankkeissa, kuten VAHTO 
(Vahvuusperustaisen tulevaisuuteen orientoivan ohjauksen kehittäminen) ja KOVA 
(Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen) oltiin edustamassa 
opiskelijaääntä.  

LYYn edunvalvontaa tehdään painottaen keskusteluja ja neuvotteluita. Ajantasaisin ja 
yksityiskohtaisin tieto eri pääaineiden opiskelijoiden ajankohtaisista tarpeista saadaan 
suoraan ainejärjestöiltä, ja siksi he olivat myös vuonna 2021 tärkein sidosryhmämme. 
Säännöllistä yhteydenpitoa heihin toteutettiin paitsi pikaviestein, myös 
edunvalvontajaostossa. Jaoston luonne oli kuluneena vuonna sopiva sekoitus keskustelevaa 
ja kouluttavaa tai informoivaa. Aiheina jaostossa käsiteltiin muun muassa 
harjoitteluvouchereita, yliopistojen rahoitusmallia, pandemia-ajan opetusmuotoja, 
opettajatuutorointia ja tukipalveluita.  

LYY tapasi ainejärjestöaktiivien kanssa erikseen tiedekuntien johto, tiedekunta kerrallaan. 
Keskusteluissa kartoitettiin hyvinvoinnin ja jaksamisen tilaa, johon opintopuolella on iso 
merkitys. LYYn keväällä 2021 teettämä kysely korona-ajasta tuotti materiaalia 
koulutuspolitiikankin alueelle. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden 
kokemuksia korona-ajan opiskeluista ja jaksamisesta sekä kerätä toiveita ja tarpeita 
tulevaan. Vastauksia saatiin 266. Yhteiskuntatieteiden opiskelijat korostuivat vastaajissa, ja 
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muiden tiedekuntien vastaajamäärät olivat määriltään toisiaan lähempänä. Vastaajat 
jakautuivat tasaisesti lähi- ja etäopetuksen kannattajiin. Jaoston lisäksi tiedekuntien 
tapaamiset ja LYYn kysely mahdollistivat evästyksiä edunvalvontatyöhön.  

Koulutuspolitiikan sektorilla käsiteltiin kattava tarjoilu erilaisia teemoja. Kuten todettu, 
vuoden aikana painottui etenkin opetusjärjestelyt pandemian aikana ja näiden 
tulevaisuuskuva siirryttäessä hiljalleen pandemiasta normaalimpiin olosuhteisiin. LYY 
painotti yliopistolle paluun tärkeyttä niin pian kuin se terveysturvallisesti olisi mahdollista. 
Digitaaliset työkalut ja järjestelmät olivat pandemian myötä kasvattaneet merkitystään ja 
siksi ne näkyivät edunvalvonnassakin. Peppi-järjestelmä tuotti harmaita hiuksia, ja 
riittävän perehdytyksen ja sujuvan siirtymän vauhdittamisen painottaminen oli LYYlle 
tärkeää. Suomen ylioppilaskuntien liiton ja muiden ylioppilaskuntien välisessä yhteistyössä 
koulutuspolitiikan sektorilla näkyivät koronan lisäksi esimerkiksi jatkuva ja elinikäinen 
oppiminen, avoin yliopisto sekä yliopistodemokratia. Kansallisen tason yhteistyö rakensi 
hyvää pohjaa keskusteluihin Lapin yliopiston tasolla.  

Lapin yliopiston auditointi toteutettiin joulukuussa 2021 ja prosessin etenemistä 
tarkkailtiin pitkin vuotta. LYYn rooli olikin kuluvan vuoden aikana tarkkaileva, ja 
opiskelijaedustajat auditointihaastatteluihin hankittiin LYYn toimesta. Yliopiston 
hallintojärjestelyjen kehitystyö ei työllistänyt edunvalvontasektoria siinä määrin, kuin 
vuoden alussa ajateltiin. Kehitysaskelien varalta oltiin silmät tarkkana, mutta yliopiston 
puolelta merkittävää edistystä ei tapahtunut.  

4.2 Sosiaalipolitiikka  
Sosiaalipoliittisella sektorilla vuoden keskeisiä kantavia teemoja ovat olleet opiskelijoiden 
hyvinvointi ja jaksaminen, riittävät hyvinvointi- ja tukipalvelut, YTHS-uudistus sekä tasa-
arvo yliopistossa. LYYllä oli edustus useissa yliopiston ja YTHS:n työryhmissä ja 
toimikunnissa. Näitä olivat korkeakoulukonsernin terveystyöryhmä, Hyvinkö-ryhmä, 
ruokailutoimikunta ja tasa-arvotoimikunta. Lisäksi sosiaalipoliittisista asioista keskusteltiin 
ainejärjestöjen kanssa edunvalvontajaostossa. Kansallisella tasolla LYY osallistui SYL:n 
sektoritapaamisiin ja viikoittaisiin sopokahveihin.  

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta muuttui vuoden 2021 alusta, kun 
terveydenhoitomaksun saajaksi siirtyi ylioppilaskunnan sijasta Kela. Samalla vaihto-
opiskelijat tippuivat hoidon piiristä ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsivät YTHS:n 
piiriin. Muutos ruuhkautti vuoden alussa rankasti ajanvarauksen ja hoitoon oli näin 
hankala päästä. LYY seurasi muutoksen vaikutuksia tiiviisti läpi vuoden ja huolehti 
osaltaan muun muassa aktiivisesta tiedottamisesta koskien terveydenhoitomaksua.  

Opiskelijoiden jaksaminen on ollut hälyttävällä tolalla jo kauan, ja koronapandemia on 
haastanut tilannetta entisestään. Pandemian ja etäopiskelun seuraukset tulevat 
todennäköisesti näkymään vielä pitkään. Tiedekuntien ja ainejärjestöjen 
yhteistapaamisissa keskusteltiin etenkin jaksamisesta. Kuulumiset olivat todella 
huolestuttavia kaikissa tiedekunnissa. Opiskelijat olivat väsyneitä, heihin ei saatu yhteyttä 
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ja opinnot olivat venyneet. Myös henkilökunnan resursseja ja jaksamista koeteltiin. 
Samanlaisia tuloksia kuultiin vuoden aikana monessa yhteydessä. Myös kansallisessa 
korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (KOTT) tulokset olivat hälyttäviä.  

LYY kantoi läpi vuoden huolta riittämättömistä hyvinvointi- ja tukipalveluresursseista. 
Yliopisto näytti vihdoin vihreää valoa opintopsykologin rekrytoinnille 
korkeakoulukonsernille, mikä oli LYYlle pitkäaikainen tavoite. Valitettavasti rekrytointi ei 
tuottanut tulosta, eikä opintopsykologia saatu palkattua. Yliopisto jäi vuoden vaihtuessa 
pohtimaan seuraavia askelmerkkejä rekrytoinnin kanssa. LYY oli mukana 
suunnittelemassa myös tukipalveluita esittelevää viestintäkampanjaa yliopiston some-
kanaville. Mielenterveysviikolla LYYdarissa oli vieraana YTHS:n psykologi juttelemassa 
yksinäisyydestä ja jaksamisesta. LYY osallistui myös muutamiin Nyyti ry:n webinaareihin 
ja koulutuksiin koskien opiskelijoiden jaksamista.  

Myös opettajatuutorointia kehitettiin vuoden aikana, ja opettajatuutorien nimike vaihtui 
OmaOpettajaksi. Pyrkimyksenä on myös selkiyttää OmaOpettajan roolia ja tehtävänkuvaa, 
jotta tämä olisi selkeä myös opiskelijoille.   

Terveystyöryhmässä sekä Hyvinkö-ryhmässä pidettiin yllä huolta opiskelijoiden 
jaksamisesta ja pahoinvoinnista. Tasa-arvotoimikunnassa paneuduttiin yliopiston tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja tarkasteltiin tavoitteiden toteutumista. LYY oli 
mukana ryhmissä, jotka keskittyivät esteettömän osallisuuden edistämiseen sekä 
tietoisuuden kasvattamiseen sukupuolen moninaisuudesta. Tasa-arvotoimikunnan 
esityksestä yliopistolle saatiin vihdoin sukupuolineutraaleja wc-tiloja: Kaikki yliopiston 
yksilövessat tullaan tai on jo muutettu unisex-vessoiksi. Loppuvuodesta LYY oli mukana 
suunnittelemassa mahdollisia koulutustilaisuuksia, jossa henkilöstön tietoisuutta 
sukupuolen moninaisuudesta voitaisiin lisätä. Tämä suunnittelu jäi kesken ja jatkunee 
vuonna 2022.  

LYY teki vaikuttamistyötä heti alkusyksystä asti sen eteen, että Lapin yliopistolle saataisiin 
pop up -piste koronarokotuksia varten. Tämä työ jatkui läpi syksyn, kunnes marraskuun 
alkupuolella yliopistolla järjestettiinkin kolmepäiväinen rokotustapahtuma. Kuten 
edunvalvontasektori arvelikin, tässä vaiheessa rokottautujia ei enää merkittävästi 
yliopistolla ollut.  

  

4.3 Tuutorointi  
LYY organisoi opiskelijatuutorointia Lapin yliopistossa sekä oli mukana kansainvälisten 
tuutoreiden kouluttamisessa yhdessä kansainvälistymispalveluiden kanssa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi LYYlle 16 500 € hankeavustuksen opiskelijoiden 
hyvinvoinnin tukemiseen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille suunnatun tuutoritoiminnan 
kehittämisen avulla. Hankerahoituksen avulla LYY rakensi ainejärjestötiloihin studiotilat, 
joiden oli määrä mahdollistaa etätuutorointia ja tarjota laadukkaat välineet esimerkiksi 
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podcastien nauhoittamiseen, opastusvideoiden kuvaamiseen sekä etätapahtumien 
järjestämiseen. Lisäksi hankerahalla käännettiin esimerkiksi LYYn säännöt, sitsiopas, 
yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisen tilan periaatteet englanniksi, jotta ne olisivat 
paremmin vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden saavutettavissa.  

OKM:n hankkeen puitteissa LYYlle palkattiin hanketyöntekijäksi Arttu Haavikko, joka toi 
audiovisuaalisen mediakulttuurin maisteriopiskelijana ja entisenä tuutorina paljon 
tietotaitoa hankintoihin ja studion suunnitteluun. Studio palvelee LYYtä myös jatkossa.   

Keväällä 2021 lukuvuoden 2020–2021 tuutoreilta kerättiin palautetta ja kokemuksia 
yleisesti sekä erityisesti etäajasta. Keväällä 2021 organisoimme opiskelijatuutoreiden sekä 
kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden eli kv-tuutoreiden haun. Koronasta huolimatta 
saimme ennätysmäärän hakemuksia, jotka anonymisoitiin ennen käsittelyä ja pisteytystä. 
Tänä vuonna hakemusten käsittely ja pisteytys tehtiin yhdessä kunkin ainejärjestön 
edustajan kanssa. Opiskelijatuutoreille järjestettiin keväällä paripäiväinen etäkoulutus, 
jossa keskityttiin muun muassa hyvinvointiin ja yhdenvertaisuusteemoihin 
kuraattoripalveluiden kanssa. Koulutuksessa painotettiin myös etätuutoroinnin teemoja 
sekä tuutoroitavien eri taustoja ja tarpeita. Koulutusten suunnittelussa kuunneltiin 
palautetta esimerkiksi edellisvuoden tuutoreilta. Kv-tuutoreille järjestettiin koulutus 
yhteistyössä yliopiston kansainvälistymispalveluiden sekä ESN Lapland ry:n kanssa. 
Koulutuksessa käytiin läpi kv-tuutoreiden toimenkuvaa ja mahdollisia eteen tulevia 
ongelmia. Opiskelijatuutoreille järjestettiin syksyn alussa vielä yksi koulutuspäivä, jossa 
käytiin läpi ajankohtaisia asioita muun muassa koronaan liittyen. Korona varjosti osaa 
syksystä, mutta uusille opiskelijoille saatiin kuitenkin järjestettyä tapahtumia suhteellisen 
hyvin ja perinteikkäästi.  

Syksyn lopussa kysyimme lukuvuoden 2021–2022 tuutoreilta palautetta syksyn kulusta. 
Palautteissa kiiteltiin hyvästä koulutuksesta ja LYYn läheisestä roolista, mutta toivottiin 
entistä konkreettisempia esimerkkejä esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä sekä 
tuutoreiden omista ryhmäytymistapahtumista. Huolestuttavasti esiin nousi myös 
tuutoreiden väsymystä ja suurta työkuormaa. Tämä tulisi huomioida entistä paremmin 
tulevissa koulutuksissa.  

  

4.4 Vapaa-ajansektori ja liikunta  
4.4.1 Vapaa-aika  
Vapaa-ajansektorin vuotta määritteli pitkälti korona, ainejärjestötilojen uusiminen ja 
tapahtumakulttuurin kehittäminen.   

Vuosi alkoi ainejärjestöille järjestettävällä koulutuspäivällä, Riemupiirakalla. Tapahtuma 
järjestettiin etänä Microsoft Teams -ryhmätilassa. Päivä koostui yhteisestä 
yleisluontoisemmasta koulutusosuudesta sekä sektoritapaamisista, joissa syvennyttiin 
tarkemmin järjestötoiminnan eri ulottuvuuksiin. Päivän päätteeksi järjestettiin etänä 
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Toastmaster-sitsit, joilla koulutettiin sitsaamisen etäkäytäntöjä. Tapahtuma oli pidetty ja 
sen sisällöt koettiin ajankohtaisiksi ja tarpeellisiksi aktiivien toimesta.  

Tapahtumien osalta vuoden käynnisti helmikuun lopussa järjestetty perinteinen 
laskiaistapahtuma. Pandemiatilanteen ohjaamana tapahtuma päädyttiin toteuttamaan 
hybridimuodossa. Tapahtumaan osallistujat liikkuivat pienissä ryhmissä ja ottivat videoita 
ennalta määrätyistä tehtävissä, kuten mäenlaskusta ja eväsretkestä niin kutsutuilla 
kylmillä rasteilla. LYYn ja ROTKOn hallitukset vetivät tapahtumaa ja muun muassa 
arvioivat videot ja päättivät näin tapahtuman voittajat etäyhteyksien välityksellä. 
Tapahtuma oli onnistunut, ja se sai kehuja opiskelijoilta ja onnistui etätapahtumien osalta 
poikkeuksellisen hyvin opiskelijoiden aktivoimisessa ja innostamisessa.  

Maaliskuun aikana suunniteltiin jatkoa edellisen vuoden LYY Goes Kulttuuri 
tapahtumasarjalle, jossa tarkoituksena on tuottaa kulttuuritapahtumia perinteisten 
tapahtumien rinnalle. Vuoden teemaksi valittiin ruokakulttuuri. Tapahtuma järjestettiin 
kerran kuukaudessa ja vastuuvuorot jaettiin seuraavasti.  

• Maaliskuu - LYY   

• Huhtikuu - TAO   

• Toukokuu - Artikla   

• Lokakuu – Lastu ja Lyhty   

• Marraskuu - Lapikas   

• Joulukuu – Remburssi ja Jalot Villit   

   

LYYn avajaistapahtumassa teemana oli kotimainen ruokakulttuuri, jota esimerkillistettiin 
kalakeiton valmistamisen kautta Instagram-liven äärellä.  

Huhtikuun lopulla järjestettiin perinteinen RöllöWappu, jonka teemana oli Throwback. 
Pandemiatilanteen johdosta tapahtumat järjestettiin etänä, ja alustana toimi lähes kaikkien 
osalta Microsoft Teams. LYY järjesti Jätkänpatsaan lakituksen etänä yhdessä Remburssin 
kanssa, Vappuradion yhdessä Säteilyn kanssa ja etäsitsit uudesta studiotilasta lähetettynä. 
Etäsitseille järjestettiin osallistujille ennakkotilattava drinkki- ja ruokapaketti yhdessä Cafe 
& Bar 21 kanssa. Muita etävapun tapahtumia olivat:  

• Artiklan ja Lastun Beerpong turnaus  

• Rovion Meemisitsit  

• Kosmos Buranin Pelitapahtuma  

• StressLES morning with LES  
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• Lapikkaan Munkinpaistolive 2.0.   

• ESN:n Wappu Hunt   

• TAOn Karanteeniapprot 2.0  

• Lyhdyn Lyhedo 2.0 -murhamysteeri-ilta  

• Radio Säteilyn WappuRadio   

• LYYn Etäsitsit   

• Jalojen Villien ja TAOn Skumppajumppa goes 80’s  

Kevään tapahtumakierron päätti uusi konsepti - Hyvinvointihaaste. Tapahtumassa 
tarkoituksena oli kerätä tunteja ryhmien kesken ja eniten tunteja kerännyt ryhmä voittaa. 
Tunteja sai hyvinvointiin liittyvistä asioita, kuten liikunnasta, mutta myös vapaa-ajan 
lukemisesta. Ryhmiä olivat ainejärjestöt, LYYn yhteisö, DAS-ryhmä ja yliopiston työntekijät. 
Tapahtuman voittaja sai kiertopalkinnon, ja voittaja oli vuonna 2021 Lapikas.  

Tapahtumien tuottamisen lisäksi kevään aikana aloitetiin uuden sitsilaulukirjan 
kokoaminen ja sitsioppaan rakentaminen. Sitsilaulukirjan kokoamiseen osallistettiin koko 
jäsenistöä tekemällä kysely, jossa sai ehdottaa uusia lauluja ja antaa näkemyksiä vanhoihin 
lauluihin. Jokainen järjestö sai myös esittää oman laulunsa kirjaan. Vapaaehtoisista koottiin 
myös ryhmä päivittämään vanhan laulukirjan lauluja. Kirja valmistui kesän aikana. 
Sitsioppaan teko alkoi myös keväällä, johon osallistettiin vapaa-ajan jaoston jäseniä, 
suurimmaksi osaksi siis ainejärjestöjä. Oppaan tarkoitus on säilyttää, päivittää ja 
yhtenäistää lappilaista opiskelijakulttuuria. Opas saatiin valmiiksi ja löytyy LYYn 
nettisivuilta. Hallituksen ohjelmassa kaavailtu Ainejärjestötoiminnan hakemisto, joka 
myöhemmin tunnettiin nimellä Järjestöopas, kuului laadittavien oppaiden suunnitelmiin, 
mutta jouduttiin valitettavasti karsimaan pois, sillä aikaa toteutukselle ei riittänyt.  

Ainejärjestötilojen siistiminen ja uudelleenbrändäys Opiskelijan olohuoneeksi saatiin 
käynnistettyä. Kevään aikana päivitettiin ainejärjestötiloja siivoamalla vanha 
ainejärjestöhuone roskasta. Tähän tilaan rakennetiin studiotila, jota ainejärjestöt voivat 
vapaasti käyttää ja jolla päästiin kehittämään etätuutorointia.   

Kesän jälkeen aloitettiin tapahtumat perinteillä pubivisalla. Koronarajoituksista pidettiin 
edelleen kiinni, mutta niiden puitteissa paikalle saatiin hyvä osallistujamäärä. Lisäksi 
järjestöaktiiveille tehtiin toinen koulutustilaisuus koskien sitsejä. Alkusyksystä järjestettiin 
Toastmaster-sitsit, joilla esiteltiin uusi sitsilaulukirja ja käytiin läpi uutta sitsiohjeistusta.  

Koronasuositusten muuttuessa tiukemmiksi jo suunnitellut Varjoavajaiset ja Fuksiaisten 
jatkot jouduttiin ikävä kyllä perumaan.  

Fuksiaisten rastiosuus voitiin järjestää tiukoin rajoitustoimin, sillä tapahtuma järjestettiin 
ulkona. LYY toimi Fuksiaisten koordinoijana sekä huolehti niiden turvajärjestelyistä. 
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Koronatilanteesta johtuen eri tiedekuntien Fuksiaiset pidettiin erillään tartuntaketjujen 
leviämisen välttämiseksi. Lapikas ja YTK pitivät rastikierroksen samaan aikaan, mutta 
omilla erillisillä rasteillaan. TAO ja Artikla pitivät omat rastikierroksensa eri päivinä.  

Fuksimessut järjestettiin yliopiston avustuksella pääaulan sijaan luentosaleissa eri puolilla 
yliopistoa, kuitenkin mahdollisimman lähellä pääaulaa. Aamupäivän aikana osallistujat 
saivat estellä toimintaansa uusille opiskelijoille.  

Hyvinvointipassin ympärille rakennettiin lisäksi kaksi uutta tapahtumakonseptia. 21.9.2022 
järjestettiin HyvinvointiAppro, jossa osallistujat pääsivät kiertämään päivän aikana eri 
liikuntakohteita rasteja keräten. Tapahtuma korvasi SportAppron, joka oli toteutettu 
aiempina vuosina kytköksissä Sporttipassiin. Ensimmäisillä HyvinvointiApproilla 
kierrettävänä oli yhteensä kuusi passin yhteistyötahoa, jolloin tapahtuma toimi samalla 
myös osana uuden passin markkinointia. Tapahtuma sai kehuja ja osallistujamäärä oli 
kohtalainen, joskin pandemiatilanteen madaltama.   

22.9.2022 järjestettiin puolestaan Hyvinvointimessut yliopiston aulassa. Messuilla 
Hyvinvointipassiin osallistuvat yritykset esittelivät toimintaansa. Paikalla oli muutamia 
yhteistyötahoja, joiden kokemus messuilta oli vaihteleva. Hyvinvointimessujen konsepti oli 
suunnattu vahvemmin yhteistyötahoille ja heidän markkinointialustakseen. Ensimmäiseltä 
vuodelta saatiin kerättyä hyviä havaintoja siitä, millä tavoin tätä alustaa voisi 
kumppanuustoiminnassa hyödyntää ja tämä tieto on tarpeen hyödyntää Hyvinvointipassin 
uutta toimikautta rakentaessa.  

LYYn 42. vuosijuhlat järjestettiin 9.10. Lapland Hotels Sky Ounasvaaralla ja LYYn synttärit -
jatkobileet Doris Night -yökerhossa. Vuosijuhlilla päästiin nauttimaan maittava kolmen 
ruokalajin illallinen ja kuultiin puheet ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalta Elina 
Kuulalta sekä juhlapuhujana toimineelta Pohjolan Osuuspankin Tero Kasaselta. Lisäksi 
pääesiintyjänä toimineen taikuri Tuomas Seikun yhteisestä osiosta sekä kiertävästä 
taikuudesta koostunut esitys nosti juhlatunnelman kattoon asti! 10.10 kokoonnuttiin 
viettämään vuosijuhlien silliaamiainen Aittatien saunatiloihin. Vuosijuhlat saivat runsaasti 
kiitosta ja opiskelijakentän kaipuu yhteisille juhlatilaisuuksille oli havaittavissa selvästi.  

LYYn vastuullisuusviikko on tapahtumakokonaisuus, joka sisältää vastuullisuus- ja 
kestävyysteemaisia tapahtumia. Tapahtumakokonaisuus oli viikolla 43. Vuonna 2021 viikko 
näytti tältä:  

Maanantain kirpputori oli yliopiston pääaulassa ja siellä oli parin tunnin ajan mukavasti 
kävijöitä. Myyjät huolehtivat itse pöytänsä ylläpidosta. Vastuullisuusviikon vaalipaneeli oli 
osa edustajistovaalitapahtumia. Keskiviikon ja torstain tapahtumat olivat osa Kestävyys 
kannattaa, kannata kestävyyttä -hanketta. Keskiviikon työpaja veti noin 10 osallistujaa ja 
torstain etätapahtumassa oli noin 20 osallistujaa. Hävikkisitsit järjestettiin yhdessä Jalojen 
Villien, Kosmos Buranin ja Remburssin kanssa. Hävikkisitseille hankittiin hävikkiruokaa 
ravintoloilta. Hävikkisitseille osallistui noin 50 henkeä.   
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3.11.2022 järjestettiin LYYn edustajistovaalivalvojaiset Pub Punapippurin tiloissa. Illan 
aikana kokoonnuttiin jännittämään tuloksia ja kuultiin haastatteluja eri ehdokaslistojen 
edustajilta. Valvojaisten yhteydessä tarkasteltiin myös edustajistovaalien historiaa.  

LYY osallistui 14.–19.11. mielenterveysviikkoon. Viikon aikana järjestettiin bingoa, 
tarjoiltiin glögiä ja haastateltiin YTHS:n henkilöstöä. Viikon aikana kahvila Meidän 
Lovisaan tuotiin kirkasvalolamput päiviä piristämään ja yliopiston lasiputkessa pääsi 
tekemään käsitöitä ja kirjoittamaan kannustavia viestejä ikkunaan.  

Arctic Appro järjestettiin 17.11.2021 yhdessä ROTKOn kanssa. Osallistujia tuli Kemistä, 
Torniosta ja Oulusta saakka. Yhteensä lippuja myyntiin noin 600 kpl ja yhteistyöbaareihin 
lukeutuivat esimerkiksi Kansan Pubi ja Pub Iloinen Ilves.   

Viimeisimpiä LYYn järjestämiä juhlia olivat Pikkujoulut 3.12. Doriksen tiloissa. Tapahtuman 
tarkoituksena oli toimia jatkopaikkana, ainejärjestöjen omille pikkujouluille.   

6.12. järjestettiin perinteinen Itsenäisyyspäivän soihtukulkue, joka veti paljon osallistujia 
pakkasesta huolimatta. Ennen tapahtumaa huollettiin osallistujille jaettavat soihdut, joiden 
avulla varmistettiin näyttävä kulkue.   

Vapaa-ajanjaosto kokousti alkuvuodesta asti etänä Microsoft Teamsin välityksellä. 
Loppuvuodesta koronatilanteen parantuessa mahdollistettiin hybridiosallistuminen. 
Kokouksia järjestettiin 14 kertaa. Vapaa-ajanjaoton lisäkin tärkeitä sidosryhmiä oli ROTKO 
ja SYLin järjestö- ja kulttuurisektori, jonka kokouksiin vapaa-ajanvastaa osallistui 
aikataulun sen mahdollistaessa. Kokoukset olivat etänä loppusyksyyn asti, jonka jälkeen 
mahdollistettiin hybridi osallistuminen.   
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4.4.2 Tapahtumakalenteri  
Mätsis-rekrymessut     28.1. 

Laskiainen // Student Shrove    16.2. 

ThrowbackWappu     26.4.-1.5.  

Hyvinvointihaaste     3.-16.5.  

Lukuvuoden startti –pubivisa     26.8.  

Fuksimessut // Freshmen Fair     3.9.  

Fuksiaiset // Freshmen party      8.9.  

HyvinvointiAppro       21.9. 

Hyvinvointimessut      22.9.  

LYYn 42. Vuosijuhlat -LYY's 42. Annual Ball    9.10.  

LYYn Vastuullisuusviikko -LYY Responsibility Week   25.-29.10.  

Edarin vaalivalvojaiset      3.11. 

Mielenterveysviikko      14.-19.11.  

Arctic Appro      17.11.  

LYYn pikkujoulut      3.12.  

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue - Independence Day Procession  6.12. 

  

4.4.3 Liikunta  
Liikuntatoiminnan kehittäminen oli merkittävässä roolissa toimivuotta 2021 
suunniteltaessa. Opiskelijoiden liikuntaliitosta (OLL) eroamisen vapauttamat rahat oli 
päätetty osoittaa liikuntatoiminnan kehittämiseen. Sporttipassin ja korkeakoululiikunnan 
kehittämisestä oli käyty keskusteluja jo pidemmän aikaa. Liikunta-asioita käsiteltiin paljon, 
paitsi toimiston sisällä, myös liikuntajaostossa, jonka kokouksia järjestettiin pitkin vuotta. 
Jaosto kävi läpi ajankohtaisia liikuntatapahtumia ja keskusteli opiskelijoiden 
liikuntatoiminnan kehittämisestä. Jälkimmäinen keskittyi paljolti Hyvinvointipassiin.  

Mahdollisuuksia eri lajien, kuten kyykän ja e-urheilun, kokeiluihin kartoitettiin. E-urheilun 
käytäntöä selvitettiin konsultoimalla Suomen elektronisen urheilun liittoa, ja tiedustelun 
jälkeen todettiin haastavaksi alkaa rakentaa LYYlle e-urheilukokonaisuutta. Kyykkä 
opetteluineen, varusteineen ja järjestelyineen joutui väistymään muiden kiireiden vuoksi.  

Alkuvuodesta 2021 saatiin kuulla tieto siitä, että Sporttipassia nykymuodossaan oltiin 
lakkauttamassa heikon taloustilanteen vuoksi. Tämä nähtiin ainutlaatuisena tilaisuutena 
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ottaa vastuu ja kontrolli opiskelijaliikunnan kehittämisestä. Täten tiiviillä aikataululla 
ryhdyttiin valmistelemaan esitystä, jonka pohjalta lakkautuvan Rovaniemi – Kemi-Tornio -
alueen Sporttipassin tilalle perustettiin vain Rovaniemen alueella toimiva Hyvinvointipassi. 
Hyvinvointipassin hallinnoinnista vastaa LYY ja sen pääyhteistyökumppaneina toimivat 
LUC ja ROTKO. LUC:n kanssa saatiin neuvoteltua 32 000 € perusrahoitus, tuki 
työntekijärekrytointiin passin yhteistyökumppanien hankinnan osalta, sekä tietyt korona-
aikaan ominaiset force majeur -pykälät, joiden osalta ylioppilaskunnan riskit saatiin 
minimoiduksi.   

Passin hinnoittelun ja palvelurakenteen osalta asetettiin kolme tavoitetta: palvelun tulee 
olla halvempi ja kokonaisvaltaisempi, mutta taloudellisen pohjan terve. Passin hinta 
päätettiin täten asettaa “early bird”-hinnoittelulla 30 € /lukuvuosi, joka oli merkittävästi 
aiempaa halvempi. Onnistuneiden neuvotteluiden ansiosta tiukasta taloudellisesta 
raamituksesta huolimatta palvelurakennetta saatiin monipuolistettua aiemmasta. 
Pääasiallinen palaute käyttäjiltä oli myös ensimmäisen syksyn aikana hyvää, joskin 
kehitettävää nähtiin yhä viestinnässä sekä palvelukatalogissa.   

Passitoiminnan lisäksi LYYlle siirtyi vastuu korkeakoululiikunnan palloilusarjojen 
toteutuksesta. Ensimmäisenä toimivuotena tavoitteena oli järjestää sarja perinteisessä 
salibandyssä sekä uutena tulokkaana futsalissa. Salibandy valikoitui mukaan 
kestosuosikkina ja futsalia päätettiin kokeilla jalkapallon sijaan, sillä jalkapallosarjan 
toteuttaminen olisi jalkapallohallin vuokrahinnat ja tuomarimaksut huomioiden ollut 
kestämätöntä passitoiminnan ensimmäiselle vuodelle. Salibandysarjaan saatiin mukaan 14 
joukkuetta ja tuomarointi toteutumaan Santa’s Unitedin kanssa yhteistyösopimuksella. 
Sarja vietiin läpi kaksinkertaisena sarjana Jokiväylän liikuntahallissa. Futsal-sarjan osalta 
osallistujamäärä jäi liian alhaiseksi sarjan läpiviemiseksi.  

Hyvinvointipassin saaminen LYYn alaisuuteen on merkittävä muutos muun muassa 
taloudellisesti, kumppanuuksien näkökulmasta sekä liikuntatoiminnan kehittämisen osalta. 
Passin saama vastaanotto on ollut äärimmäisen hyvää ja asiakasmäärää voi pitää jopa 
yllättävän suurena verrattuna Sporttipassin tilanteeseen ennen muutosta. Lisäksi 
kumppanina toimineen REDUn passipilotoinnista teettämä kysely osoitti, että 
passitoiminnalla oli onnistettu lisäämään lähes kaikkien kokeiluun osallistuneiden 
liikuntamääriä arjessa.  

  

4.5 Viestintä   
LYYn viestintäkanavina toimivat vuoden 2020 mukaisesti verkkosivut, sähköposti, 
sosiaalinen media (Facebook, Instagram), henkilökohtainen viestintä (esimerkiksi 
jaostotoiminta, jäsenistön kohtaamiset), tapahtumat ja koulutukset, ylioppilaslehti, 
painomateriaali (esimerkiksi Opiskelijan opas ja lukuvuosikalenteri), ilmoitustaulu sekä 
yliopiston viestintä. Viestintä jaettiin edellisestä vuodesta mallia ottaen kahdelle hallituksen 
jäsenelle, toisen alueena tapahtuma- ja toimintaviestintä sekä toisen alueena 
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edunvalvontaviestintä. Viestinnän peruspilareihin kuului kaksikielisyyden huomiointi ja 
sen toteuttaminen parhaan mukaan.   

Hyvinvointipassin markkinoimiseksi perustettiin uusi Instagram-tili @hyvinvointipassi. 
Tämän lisäksi vapaaehtoisista liikuntajaoston toimijoista koottiin ryhmä Hyvinvointipassin 
“lähettiläitä”, jotka tuottivat materiaalia palveluista passin sometileille. 
Lähettilästoiminnan pyrkimyksenä oli tarjota näkyvyyttä kumppaneille sekä mainostaa ja 
tiedottaa palveluista käyttäjille.  

Vuonna 2021 koronapandemia vaati nopeaa reagointia pariin otteeseen muun muassa 
tapahtumassa tapahtuneen altistumisen vuoksi. Silloin hyvänä ohjenuorana toimi LYYn 
kriisiviestintäohjeistus  ja altistumisesta viestiminen suunniteltiin nopeasti reagoiden.   

Vuonna 2021 LYY osallistui ylioppilaskuntien yhteisiin viestintätempauksiin.   

• Haalarihaaste. Haalarihaastetta suunniteltiin etäpalaverein yhdessä muiden 
ylioppilaskuntien kanssa. Haasteen idea oli tämä: Postaa esille nostetuista 
haalareistasi kuva/video sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella #haalarihaaste2021 
ja osallistut koko Suomen laajuiseen kilpailuun.   

• Wappuvideo2021. Wappuvideota suunnittelimme etäpalaverein yhdessä muiden 
ylioppilaskuntien kanssa. Tuotoksena oli video, jossa ylioppilaslakki kiersi läpi 
ylioppilaskuntien pohjoisesta etelään.  

Edunvalvontaviestinnän kantavana teemana oli viestinnän henkilöitynyt luonne. Tavoite 
oli, että jäsenistön olisi helppo yhdistää edunvalvontasektorin kasvot ja edunvalvonta-asiat, 
jolloin yhteydenotto tuntuisi vaivattomalta ja edunvalvonta tutummalta. Instagramin 
stories-osiossa viikoittain julkaistava LYYdar, eli edunvalvonnan ajankohtaisimmat uutiset 
esittelevä katsaus, oli edunvalvontaviestinnän tärkeä työkalu säännöllisen ja ytimekkään 
luonteensa ansiosta. Toisena edunvalvontaviestinnän konseptina aloitettiin LYYlive, jonka 
ideana oli kuukausittaiset livelähetyksen LYYn Instagram-kanavalla. Näissä lähetyksissä 
käsiteltiin laajempia, kuukaudelle ajankohtaisia aiheita: kunnan toimintaa opiskelija-
aktiivin ja kuntapoliitikon kanssa, opiskelijavaikuttamista edustajistovaalien ja hallinnon 
opiskelijaedustajien näkökulmasta sekä mielenterveyttä YTHS:n psykologin kanssa. LYYlive 
luotiin vuonna 2021 ja sen kehittäminen ja vakiinnuttaminen jäi luonnollisesti vuoden 2022 
toimijoille.   

Kuten jo ylempänä mainittiin, suorat yhteydet sidosryhmiin olivat myös vuonna 2021 LYYn 
viestinnälle olennaisia ja etenkin edunvalvontaviestinnän ytimessä. Viestintäjaosto piti 
kokouksia pitkin vuotta, ja kokouksissa käsittelimme ajankohtaisia teemoja sekä 
toiveaiheita. Ainejärjestökummitoimintaa pyrittiin vahvistamaan yhteydenotoilla heti 
vuoden alkuun, ja toteuttamalla somekaappauksia kummiainejärjestöjen kanavissa 
syksyllä. Hallinnon opiskelijaedustajia koottiin etäyhteyksille yhteen kouluttautumaan 
edunvalvonta-asiantuntijan toimesta.  
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4.6 Kunta- ja vaalivaikuttaminen   
Kaupungin kanssa tavattiin heti vuoden alkuun etäyhteyksillä. Vuoden mittaan pidettiin 
yhteyttä etenkin kontaktoimalla tarpeen mukaan asioillemme olennaisia henkilöitä 
kaupungilta. Kuntavaalivaikuttamisen yhteydessä keskusteltiin ja ideoitiin säännöllisistä 
tapaamisista LYYn ja kaupungin kesken.  

Vuosi sisälsi työskentelyä kolmien eri vaalien eteen. Keväällä käytiin kuntavaalit, syksyllä 
LYYn edustajistovaalit ja loppuvuodesta tehtiin vielä pohjustavaa työtä tammikuun 2022 
aluevaaleja varten. Kunta- ja aluevaalien suhteen opiskelijoiden tavoitteet linjattiin LYYn 
dokumenttien mukaisesti. Alla avattujen toimien lisäksi vaalien osalta keskusteltiin ja 
koulutettiin ainejärjestötoimijoita etenkin edunvalvontajaoston kautta.  

Kuntavaalien osalta tehtiin yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
ROTKOn kanssa. Kävimme yhdessä läpi molempien tahojen tavoitepaperit, jotta tiesimme, 
että koko Rovaniemen opiskelijamassan tavoitteet olivat yhdenmukaiset – painotuksia 
tietenkin oli hieman erilaisia. Teimme ROTKOn kanssa myös kaksi vaalitapahtumaa, 
Opiskelijoiden kuntavaalipaneeli ja Opiskelijoiden vaalitori, jotka molemmat toteutettiin 
etätapahtumina. Kuntavaalipaneelin lähetys tavoitti katsojia hyvin, kun taas vaalitorin 
osalta totesimme, että se toimii paremmin lähitapahtumana; vierailijoita etänä ei ollut 
tarpeeksi paljon.  

LYY tapasi keväällä kuntavaalien alla ehdokkaita Rovaniemellä asettaneita puolueita 
Microsoft Teams-kahvihetkien merkeissä. Näissä esiteltiin LYYn tavoitepaperi ja käytiin 
keskustelua yhteisesti kiinnostavista aiheista. Tapaamisten jälkeen jokaisen listan 
yhteyshenkilölle lähetettiin vielä sama tavoitepaperi lähetettäväksi ehdokkaille. 
Opiskelijoille kerrottiin kuntavaaleista ja innostettiin äänestämään kirjoittamalla Lapin 
ylioppilaslehteen kuntavaaliliite ja viestimällä sosiaalisessa mediassa.  

Edustajistovaaleissa näkyi kansallinen ylioppilasliikkeen trendi vähentyneistä ehdokkaista 
sekä valitsijayhdistysten määrästä. LYYn vaalikone toteutettiin SYL:n vaalikoneen kautta. 
Jäsenille viestittiin, paitsi vaalien etenemisestä, myös taustatietoa ja äänestämiseen 
innostavaa sisältöä. Toteutettiin myös kolme paneelia: LYYn Vastuullisuusviikolla 
vastuullisuusteemainen paneeli, somepaneeli edunvalvonnan kysymyksistä ja viimeiseksi 
hybridipaneeli teemalla talous ja palvelut. Vaalipäivän iltana vietimme vaalivalvojaisia. 
Kohdassa 3.3 Edustajisto kerrottiinkin äänestysprosentin noususta, mikä oli suuri 
onnistuminen taustatekijät huomioiden. Vaaliaika elettiin rauhallisesti, vaikka keskustelu 
oli ajalle ominaisesti näkyvämpää.  

Pohjustavana työnä tutustuimme historian ensimmäisiin aluevaaleihin. Vaalien ajankohta 
oli meille todella haastava. Ehdokasasettelu vahvistettiin 23.12. ja vaalit olivat tulossa jo 
tammikuussa 2022, joten paikkaa suoravaikuttamiselle meillä ei ollut. Työstimme kuitenkin 
joulukuussa kannanottoa opiskelijoiden huomioimisesta aluevaaleissa. Kannanotto jäi 
viimeisteltäväksi ja julkaistavaksi vuoden 2022 toimijoille.  
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4.7 Kansainväliset asiat   
LYYn kansainvälisiä asioita käsiteltiin kansainvälisyysjaostossa sekä yliopiston 
kansainvälistymispalveluiden aamupalavereissa, jonne hallituksen 
kansainvälisyysvastaava osallistui yhdessä edunvalvonta-asiantuntijan kanssa. 
Perinteisesti LYY osallistui vaihto-opiskelijoiden orientaatioon esittelemällä 
ylioppilaskunnan toimintaa. Syksyllä 2021 LYY pyrki tuomaan ainejärjestöjä tutuksi vaihto-
opiskelijoille koostamalla ainejärjestöistä englanninkielisen esitteen sekä kutsumalla kaikki 
ainejärjestöt ESN Lapland ry:n järjestämään rastikilpailuun rastien pitäjiksi. 
Rastikilpailussa järjestöt voisivat esitellä itsensä ja löytämään oman alansa vaihto- ja 
kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Tapahtuma sai kiitosta, ja samanlaista yhteistyötä olisi 
suotava tehdä jatkossakin.  

Kaksikielinen viestintä oli vahvassa roolissa tänäkin vuonna. Jatkuvasti muuttuvien 
koronaohjeistusten tiedottaminen englanniksi työllisti kansainvälisyysvastaavaa. LYY esitti 
myös Rovaniemen kaupungille toiveen paremmasta englanninkielisestä viestinnästä 
esimerkiksi koronarajoituksiin liittyen, mutta muutosta parempaan ei vuoden aikana 
tapahtunut. Kansainvälisyysvastaavan tuplarooli LYYn hallituksessa sekä ESN Lapland ry:n 
puheenjohtajana helpotti osaltaan viestintää sekä auttoi löytämään erityisiä 
ongelmakohtia. Myös ainejärjestöt olivat halukkaita parantamaan kaksikielistä 
viestintäänsä sekä saamaan parempaa yhteyttä vaihto-opiskelijoihinsa. Koronapandemia 
hankaloitti tätä tavoitetta kuitenkin varsinkin keväällä 2021.  

LYY osallistui myös kv-tuutoroinnin organisointiin huolehtimalla hausta sekä 
osallistumalla koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ESN Lapland ry:n ja 
kansainvälistymispalveluiden kanssa sekä osallistumalla palautepöytään. Kv-tuutoreilta 
nousi esiin toiveita esimerkiksi selkeämmistä ohjeista käytännön asioissa.  

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta muuttui 1.1.2021 ja samalla vaihto-
opiskelijat putosivat YTHS:n palveluiden ulkopuolelle. Esille nousi runsaasti palautetta, 
jossa vaihto-opiskelijoille ei ollut selkeää, mistä ja miten he palvelut saavat sekä mitkä 
palvelut heille kuuluvat. Tästä pyydettiin selkeää ohjeistusta Lapin sairaanhoitopiiriltä ja 
pitkän odotuksen jälkeen tiedot vihdoin saatiin. Myös kielimuuri aiheutti ongelmia, kun 
julkisella puolella ei ollut riittävästi resursseja ja taitoa englanninkieliseen palveluun. 
Tilannetta seurattiin myös SYL:n sosiaalipoliittisen ja kansainvälisten asioiden sektoreiden 
kanssa.  

Korona-aika haastoi osaltaan myös kansainvälisten opiskelijoiden integraation 
yliopistoyhteisöömme, mutta yhteistyö oli onnistumisten osalta merkittävässä roolissa. 
Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden edunvalvonnan sekä 
aseman parantamisen kannalta yliopiston kansainvälistymispalvelut sekä ESN Lapland ry 
olivat ja ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Myös ainejärjestöjen 
kansainvälisyysvastaavat ovat tärkeitä yhteistyötahoja, joiden kanssa toteutettiin 
esimerkiksi orientaatioviikon rastikilpailu.  
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4.8 Työelämä  
LYYn työelämäsektorin keskittyi vuonna 2021 työelämäjaostoon, jossa pyrittiin antamaan 
tukea ainejärjestöjen työelämä vastaaville. Jaosto kokousti neljä (4) kertaa vuoden aikana ja 
perustettiin WhatsApp-ryhmä halukkaiden kesken matalan kynnyksen viestintään. 
Ryhmään tuli vuoden aikana 14 viestiä. Vuoden lopussa kerätyssä palautteessa nousin 
esille tarve kehittää ja mahdollisesti yhdistää työelämäsektori muihin sektoreihin.  

LYY osallistui tammikuussa järjestettävän korkeakoulukonsernin yhteisen virtuaalisen 
työelämä- ja rekrytointimessujen (Mätsis) toteuttamiseen ja piti siellä kaksi työpajaa. 
Toinen työpaja pidettiin yhdessä LESin kanssa koskien hissipuheita ja toinen työpaja koski 
työntekijänoikeuksia. Vuoden lopussa LYY sai kutsun tulla suunnittelemaan vuoden 2022 
Mätsistä. Suunnitteluvaiheessa päätimme, että LYY osallistuu toimintaan vain 
markkinoinnin kautta.   

4.9 Kehitysyhteistyö- ja ympäristö   
Ympäristö- ja vastuullisuusviestintää toteutettiin pääasiassa Instagramissa Arjen 
vastuulliset valinnat –kampanjalla. Ainejärjestöt olivat mukana tekemässä kampanjaa.   

LYY laski vuoden 2021 toimintansa hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskenta tarkastelee LYYn 
toimintaa energian, matkustamisen, jätteen, hankintojen, palveluiden ja tapahtumien 
osalta.   

Kehitysyhteistyö- ja ympäristösektorille sijoittui seuraavia työryhmiä:   

• Lapin yliopiston ympäristötyöryhmä. Työryhmässä olivat mukana muun muassa 
LYYn edunvalvonta-asiantuntija ja järjestö- ja viestintäasiantuntija jokaisesta 
tiedekunnasta. Työryhmässä valmisteltiin vuonna 2021 uutta ympäristöohjelmaa 
Lapin yliopistolle. Vuonna 2022 LYYn suunnalta on vaikutettu muun muassa siihen, 
että yliopisto hankkisi Reilun kaupan korkeakoulu -sertifikaatin. Yliopiston 
sitoutuminen vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteeseen vaikutti vuoden jälkeen 
edelleen vaativan lisää kunnianhimoa ja tarttuvampaa asennetta.  

• Kestävän kehityksen opintojakso, Lapin yliopisto. Ympäristövastaava oli 
opiskelijaedustajana mukana ryhmässä, joka valmisteli kaikkien tiedekuntien 
opiskelijoille suunnattua Kestävän kehityksen opintojaksoa. Ryhmässä oli mukana 
edustaja jokaisen tiedekunnan opetushenkilöstöstä. Ryhmän kutsui koolle Ilkka 
Ratinen.   

• Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankeen ohjausryhmä. Hanke on 
ulkoministeriön rahoittama ja siinä on mukana Suomen ylioppilaskuntien liitto 
(SYL) ja 8 ylioppilaskuntaa. LYY ilmoitti halukkuutensa osallistumiseen vuonna 2020. 
Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2021 suunnittelemaan muun muassa hankkeen 
tapahtumien toteuttamista ja viestintää. Hanke jatkuu vuonna 2022.   
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SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukuntaan, KENKKUun, valittiin 2021 kaksi LYYn 
edustajaa: Iikka Sorvali ja Mariam Dardikh. Vuoden aikana KENKKUn edustajia tavattiin 
kahteen otteeseen. Tapaamisten myötä muun muassa päätettiin osoittaa LYYn vuosijuhlien 
lahjoitukset KENKKUn työstämälle Etiopia-hankkeelle.   

Ylioppilaskunnan ja Lapin yliopiston piirin ainejärjestöjen kesken toteutettiin myös 
ympäristöjaoston toimintaa. Jaostossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja keskusteltiin 
yhdessä ympäristötyön edistämisestä.  

 


