HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN
11/2010 (16.12.2010)

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON
KANSSA
Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden
nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle, nykyistä huomattavasti paremmalle tasolle. Tämä
tilaisuus hyödynnetään tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa. Ylioppilaskunnan oma toiminta on
tavoitteellista ja tuloksellista. Työ on suurelta osin jatkuvaa, mutta tuottaa vuoden aikana näkyviä
tuloksia, joiden myötä koko yhteisö kokee asemansa parantuneen.

1. LUODAAN OPPIMISKESKEINEN OPETUSKULTTUURI

Tavoite:

Opiskelijat kokevat opetuksen mielekkääksi ja ovat sitoutuneet intohimoiseen
oppimiseen. Yliopiston opetuksen arviointi aiheuttaa konkreettisen
muutoksen opetuskulttuurissa.

Toiminta:

Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen arviointiin ja vaikutetaan erityisesti
ydinainesanalyysien ja kuormittavuuslaskelmien painotukseen. Tuetaan
aktiivisesti Aaltoa palautejärjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa. Autetaan
yliopistoa hyödyntämään opetuksessaan ylioppilaskunnan alumnikontaktit.
Edistetään opiskelijoiden sitoutumista opetukseen ja oppimiseen ja viestitään
tästä yliopistolle. Osallistutaan TKK:n ja HSE:n kandidaattiuudistusten
valmisteluun varmistaen toiminnan laatu. Osallistutaan Aalto-yliopiston
yhteisen kandidaattiohjelman (Aalto+) rakentamiseen. Edistetään
opiskelijoiden sitoutumista opetukseen ja oppimiseen ja viestitään tästä
yliopistolle.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

syyskuu-joulukuu

Vastuu:

Peltola

Toteutus:

Harjanne, Peltola, Isotalo

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila:

Jatkuva
Kannat opetukseen muodostaa Aalto-linja, jonka pohjalta on erityisesti
kommentoitu Aallon strategiatyötä. Ylioppilaskunta on mukana kaikissa
keskeisissä opetukseen liittyvissä hankkeissa. Näitä ovat mm. Aalto-kandi
(Aalto+), opetuksen arviointi sekä TKK:n ja HSE:n
kandidaattiuudistus.Uusimpana projektina on aloitettu yhdessä yliopiston
kanssa ns. Oppimisen kulmakivien (”Oppimisen Code of Conduct”)
muodostaminen, jota tällä hetkellä jatkokehitetään osaltaan yliopiston,
osaltaan AYY:n toimesta.. Tekniikan alan opiskelijoiden opintojen
etenemisongelmat on saatu nostettua yliopiston johdon tietoisuuteen, ja niihin
on varauduttu yliopiston talousarviossa. Keskustelut uudenlaisen
mentorointimallin edistämisestä on aloitettu. Opetuksen arvioinnissa on
käynnissä itsearviointivaihe, jossa AYY valvoo opiskelijoiden äänen

kuulumista. Aalto uudistaa periodimallinsa alkaen 2011. Hanketta
kommentoitiin kattavasti ja menestyksekkäästi.

2. TUETAAN AALTO-YLIOPISTOA TOIMINTANSA VAKIINNUTTAMISESSA
Tavoite:

Yhdistyvien yliopistojen muutosvaiheesta päästään yli sujuvasti kohti uutta,
parempaa yliopistoa. Yliopisto kehittää aktiivisesti opiskelijoidensa
opiskelutaitoja tarjoamalla opintopsykologien palveluita ja laadukasta
opettajatutorointia. Yliopiston tutkinnoissa huomioidaan työelämän tarpeet,
mukaan lukien tutkijoiksi ja taiteilijoiksi aikovat opiskelijat.

Toiminta:

Osallistutaan Aallon johtoryhmän toimintaan täysivaltaisena jäsenenä. Aaltoyliopistolle kirjoitetaan tutkintosääntö. Vaikutetaan siihen, että Aallon
opiskeluympäristöt ovat monipuolisia, terveellisiä, turvallisia ja muuttuvia.
Vaikutetaan siihen, että kursseja on mahdollista suorittaa eri tavoin ja että
itseopiskelua tuetaan materiaalisesti ja teknologisesti, minkä lisäksi edistetään
sosiaalista opiskelua ja oppimisen vertaistukea. palvelu- ja
organisaatiouudistus, lausunnot Aallon valmisteltavista asioista. Sovitaan
yliopiston kanssa tarkoituksenmukaisesta yliopiston ja ylioppilaskunnan
työnjaosta mm. viestintätapojen ja kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden
osalta. Sujuvoitetaan lukuvuoden alkua yhteistyössä Uudet opiskelijat projektin ja yliopiston vastaavien toimijoiden kanssa. Osallistetaan
opiskelijayhteisö merkittävien päätöksien tekemiseen.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

syyskuu-joulukuu

Vastuu:

Harjanne

Toteutus:

Harjanne, Peltola, Isotalo

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila:

Jatkuva
Opetuksesta vastaavaa vararehtoria ja muuta avainhenkilöstöä tavataan
säännöllisesti. Keskeisiä asioita Aallossa ovat viime aikoina olleet mm.
opiskelijapalveluiden organisointi uudessa korkeakoulurakenteessa ja
yliopiston avainmittarit, joita on kommentoitu aktiivisesti. On osallistuttu
tutkintosäännön kirjoittamiseen sitä valmistelevassa työryhmässä. Opiskelijoita
on kannustettu osallistumaan kampuskeskusteluun. On tavattu yliopiston
toimijoita IT-migraation aiheuttamien ongelmien tiimoilta ja annettu
palautetta Aallon opiskelijaviestinnän kehittämiseksi. Esitettiin Aallolle ideoita
Teknillisen korkeakoulujen tilalle muodostettavien uusien koulujen
organisaatiosta.

3. EDISTETÄÄN AALLON SISÄISTÄ LIIKKUVUUTTA
Tavoite:

Aalto-yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskella poikkitieteellisesti eri
kouluissa sekä vapaavalintaisina yksittäisinä kursseina että järjestelmällisinä
kokonaisuuksina.

Toiminta:

Tunnistetaan ja poistetaan jokaisen schoolin merkittävin Aallon sisäisen
liikkuvuuden este. Mahdollistetaan opiskelu schoolien välillä esim. sovittamalla
yhteen luentoaikatauluja sekä varmistamalla mahdollisuus opiskella ja lukea
opintoja hyväksi tutkintoon. Tuetaan Aalto-tason liikkuvuutta edistäviä
hankkeita.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Harjanne

Toteutus:

Harjanne, Peltola, Isotalo, kampusten vastaavat edunvalvontasihteerit

Kuormitus:

kevyt

Toteutuksen tila:

Jatkuva
Liikkuvuuden esteistä on keskusteltu koulutuspoliittisen johtoryhmän kanssa
ja kerätty palautetta Iholla. Liikkuvuutta on pidetty esillä johtoryhmässä ja
tapaamisissa rehtoraatin ja Aallon ja schoolien opiskelijapalveluhenkilökunnan
kanssa. kanssa ja kommentoitaessa Aallon ja sen korkeakoulujen
strategiatyötä. Yleisen vaikuttamisen ohella on osallistuttu Aallon yhteisen
kandidaattiohjelman (Aalto+) kehittämiseen. Peltola on istunut projektin
ohjausryhmässä, jatkossa päävastuu on Harjanteella.
Liikkuvuusmahdollisuuksia on pidetty aktiivisesti esillä akateemisten
komiteoiden ja muiden elinten kokouksissa. Tavoitteena mainittu schoolien
esteiden poistaminen osoittautui liian kunnianhimoiseksi muotoilu, sillä
resursseja on tarvittu yleisemmin liikkuvuuden edistämiseen muun
koulutuspoliittisen edunajamisen ja hankkeiden suunnitteluun osallistumisen
lomassa. Ei aloiteta enää uusia merkittäviä hankkeita tai avauksia tavoitteeseen
liittyen syksyllä, jatketaan kommentointi- ja vaikuttamistyötä eri foorumeilla.
Keskeisenä teemana liikkuvuudessa on syksyllä ollut opiskelijavalintojen (sekä
uusien että sisäisten siirtyjien) kehittäminen tulevaisuudessa liikkuvuutta
tukevaksi. Liikkuvuutta on pidetty esillä mm. kommentoitaessa periodimalleja
ja uutta kandidaatintutkinnon rakennetta sekä tutkintosäännön (opetusta ja
opiskelua koskevat yhteiset säännöt) työstössä.

4. KASVATETAAN YLIOPPILASKUNTA JA YLIOPISTO YHTEEN <3
Tavoite:

Yliopisto ja ylioppilaskunta muodostavat kokonaisuuden, joka yhdessä
huolehtii opiskelijasta niin opiskelussa kuin arjessakin.---> Yliopisto ja
ylioppilaskunta ovat jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään, ja muutokset
toteutetaan yhdessä.

Toiminta:

Ylläpidetään vaikuttavaa vuoropuhelua kaikkien Aalto-yliopiston tasojen
kanssa nimeämällä tärkeille yhteistyötahoille ylioppilaskunnasta yhteyshenkilön
tai sektorin, joka vastaa säännöllisestä ja ylioppilaskunnan tavoitteita
edistävästä yhteydenpidosta. Osallistutaan johtoryhmän ja rehtoraatin
työskentelyyn.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Harjanne

Toteutus:

Valtonen, Harjanne, hallitus, sihteeristö

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila:

Jatkuva
Ylioppilaskunnalla tiivis yhteys yliopiston ylimpään johtoon viikoittain
johtoryhmän ja rehtoraatin kokouksissa, joihin Harjanne osallistuu.
Opiskelijoiden kannalta keskeisiä henkilöitä (mm. Martti Raevaara, Anneli
Lappalainen) tavataan säännöllisesti, muita tarvittaessa. Aallon akateemisissa
komiteoissa on pyritty paitsi ajamaan omia linjoja ja aktivoimaan
opiskelijajäseniä, myös saavutamaan arvostettu asema ja proaktiivinen
rooli.AYY on ollut erittäin aktiivinen AAK:ssa ja TAAK:ssa, KAK ja TAK
tarvitsevat vielä lisäpanosta. Aallon johdon kanssa on kehitetty yhteisiä
lausuntoja ja hankkeita, ja tarkoituksena on aloittaa konkreettinen yhteistyö
myös professorikunnan kanssa.
Aloitettu keskustelut Aallon opiskelijaviestinnän parantamisesta mm.
opiskelijakanava-hankkeen yhteydessä, Lausuttiin AYY:n osalta Aallon
hallituksen nimityskomitealle, jonka lopullinen, AAK:n hyväksymä esitys
noudatti AYY:n näkemystä täysin. Harjanne esitteli AYY:n toimintaa Aalto
Leaders’ Dialogue –tapahtumassa Aallon laitosjohtajille.
Aallon johdon työskentely organisoidaan ensi vuonna uudella tavalla, jossa
asioita valmistelevat aihekeskeiset task forcet ja viikottaisesta kuukausittaiseksi
muuttuvasta PMT:stä poistuu opiskelijaedustus. Aiheesta neuvoteltiin rehtorin
kanssa, ja ensi vuoden järjestely (edustus task forceissa ja korkeakoulujen
johtoryhmissä) vaikuttaa varsin hyvältä.

5. EDISTETÄÄN OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA
Tavoite:

Aalto-yliopistossa oppimiselle on luotu sitä tukevat puitteet ja opiskelijoiden
opiskelukykyä ylläpidetään eri tavoin. Aalto-yliopiston opiskelijat voivat
hyvin. Aalto-yliopistolla on hyvinvoinnista vastaava vararehtori.

Toiminta:

Vaikutetaan siihen, että opiskelijoiden hyvinvointia aletaan edistää koko
Aalto-yliopiston laajuisesti. Tavataan keskeisiä toimijoita, kuten
hyvinvoinnista vastaavaa vararehtoria sekä opintoasioiden päällikköä.
Edistetään SYL:n Kyky-hankkeen suositusten käyttöönottamista Aaltoyliopistossa. Järjestetään hyvinvointiaiheisia koulutuksia yhdistystoimijoille.
Korostetaan hyvinvointinäkökulmaa myös muiden sektorien hankkeissa,
kuten liikuntapalvelujen ja kulttuuritarjonnan järjestämisessä.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

helmikuu–joulukuu

Vastuu:

Leppisaari

Toteutus:

Leppisaari, Lähteenaho, edunvalvontasektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Jatkuva.

Pidetty jatkuvastiesillä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn
merkitystä opintojen etenemisessä ja oppimistuloksissa. Laajempaa ja
konkreettista edistymistä hyvinvoinnin huomioimisessa ei vielä ole
merkittävästi tapahtunut, mutta suunta on moni paikoin oikea.
Opintopsykologipalvelut parantuivat TaiK-schooliin rekrytoidun psykologin
ansioista. Hyvinvointifokuksen lisääntyminen näkyy myös muissa yliopiston
rakenteissa:
Aalto-tasoinen
hyvinvointityöryhmä
perustetaan
vuodenvaihteessa. Samaan aikaan yliopistolla työnsä aloittaa myös
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja esteettömyydestä vastaava henkilö. Luonnos
yliopiston esteettömyyssuunnitelmasta valmistunut ja käynyt kommenteilla
ylioppilaskunnassa. Lisäksi tammikuussa 2011 alkaa yliopiston,
ylioppilaskunnan ja SYL:n yhteinen opiskelukykyä tukeva kaksivuotinen
Kyky-hanke, jonka rahoitus varmistui tänä vuonna. SYL rekrytoinut
hanketta toteuttavan suunnittelijan ja hankkeenkäytännön suunnittelutyö
käynnistyy
vuoden
2011
alussa.
Vuoden
aikana
järjestetty
hyvinvointikoulutuksia yhdistystoimijoille, jotka on koettu hyödyllisiksi ja
antoisiksi.

6. RAKENNETAAN TAVOITTEELLISTA HALLOPED-TOIMINTAA
Tavoite:

Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta on pitkäjänteistä ja tavoitteellista.
Opiskelijoilla on lämmin ja läheinen keskusteluyhteys henkilökuntaan niin
toimielinten kokouksissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Toiminta:

Selvennetään organisaatiomuistiossa kuvattu työnjako hallituksen,
koulutuspoliittisen johtoryhmän ja opintoneuvoston välillä. Lähetetään
kaikille Aallon professoreille tervehdys ja kannustetaan tätä kautta opiskelijoita
luomaan henkilökohtaisia suhteita. Luodaan palkitsemisjärjestelmä
hallopedeille. Laitetaan uuden korkeakoulujaon mukainen hallopedorganisaatio alulle.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Peltola

Toteutus:

Peltola, Harjanne, Isotalo, kampusten vastaavat edunvalvontasihteerit,
halloped-vastaavat

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila:

Aloitettu.
Opintoneuvosto on ollut erittäin aktiivinen ja kokoontunut kuukausittain,
loppusyksyn kokouksiin pyydetään vierailemaan Aallon avainhenkilöitä.
Koulutuspoliittinen johtoryhmä on kokoontunut n. kerran kuussa. Lisäksi KY
ry:n ja TOKYO ry:n koulutuspoliittisia toimijoita tavataan säännöllisesti
Kampissa ja Arabiassa. Professorikirjettä on jaettu toukokuusta asti hallopedvastaavien koordinoimana. Kirjeiden jako onnistui melko hyvin TKK:ssa ja
HSE:ssä, Taikin osalta projekti jäi ilmeisesti vaisuksi, joskin lopullinen
arviointi on vielä edessä. Halloped-koulutukset pidettiin helmikuussa,
halloped-ohjesäännön ja –ohjeiston valmistelu on viety loppuun ja uutta

ohjeistusta on sovellettu useissa hauissa. Mahdollisuutta osittain yhteiseen
halloped-oppaaseen muiden ylioppilaskuntien kanssa on selvitelty. Peltola on
käynyt kouluttamassa pyynnöstä yksittäisiä hallopedeja ja ryhmiä.
Hallopedeille pidettiin AST:n muutoksiin liittyen kaksi iltamaa, joissa oli
paikalla kutsuttuna varadekaani Mauri Airila ja opintoasian johtaja Riikka
Mäki-Ontto.
TKK:n tiedekuntien halloped-vastaavien kehityskeskustelut pidettiin lokamarraskuussa.On järjestetty teknillisten korkeakoulujen hallopedien ja
opiskelijapalveluiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia.
Ensi vuoden hallopedien hakua on valmisteltu intensiivisesti osana AYY:n
toimijarekryä.

7. .EDISTETÄÄN AALLON KANSAINVÄLISTYMISTÄ OPISKELIJANÄKÖKULMASTA
Tavoite:

Aalto-yliopisto on aidosti kansainvälinen ja monikulttuurinen
oppimisympäristö. Opiskelijoille tarjotaan erinomaiset mahdollisuudet
kansainvälistyä
vaihto-opintojen,
ulkomaanharjoittelun
ja
kotikansainvälistymisen
kautta.
Yliopiston
opinnot
ja
toiminta
yliopistoyhteisössä luovat kansainvälisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja
-taitoja

Toiminta:

Tehdään aktiivista edunvalvontatyötä vaihto-opintojen täysimääräisen
tutkintoon
sisällyttämisen
puolesta
ja
laadukkaan
kotikansainvälistymisohjelman luomiseksi sekä englanninkielisen opetuksen
laadun parantamiseksi. Muistutetaan kaikkia sidosryhmiä kansainvälisten
opiskelijoiden tarpeesta saada opinnoistaan Suomessa tarvittavia
työelämäverkostoja ja -taitoja.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Lappalainen

Toteutus:

Lappalainen, Sauli, Peltola, Harjanne, koulutuspoliittinen sihteeri

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Aloitettu.
Pidetty kaikilla Aalto-yliopiston tasoilla esillä mm. opintojen
hyväksilukemisen helpottamista, englanninkielisen opetuksen laadun
parantamista,
opettajien
kielitaitoa,
englanninkielistä
tiedotusta,
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kotikansainvälistymistä.
Aloitettu selvitystyö kv-stipendien jakamisesta koulutuspoliittisen sektorin
toimesta.
Luonnosteltu
suunnitelmaa
kansainvälistymisopintojen
sisällyttämiseksi tutkintoihin yhdessä Aallon kv-tiimin kanssa sekä
valmisteltu linjapaperia Aallon kansainvälisistä asioista.
Edunvalvontatavoitteet englanninkielisen opetuksen ja tiedotuksen sekä
kieltenopetuksen parantamiseksi on linjattu edustajiston hyväksymässä
kielistrategiassa. Näiden pohjalta kansainvälisten ja kaksikielisten asiain
sektorit lausuivat luonnoksesta Aalto-yliopiston kielipolitiikaksi, jossa oli

otettu
kantaa
moneen
ylioppilaskunnan
englanninkielisen opetuksen laatuun.

tavoitteeseen,

kuten

8. SUJUVOITETAAN LUKUVUODEN ALKUA
Tavoite:

Aalto-yliopiston lukuvuoden aloituksessa otetaan huomioon sekä opetuksen
asettamat vaatimukset että opiskelijoiden elämäntilanne alkusyksyllä.

Toiminta:

Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja vaikutetaan kannan
mukaisesti Aalto-yliopiston keskushallintoon. Kannanmuodostuksessa
otetaan huomioon paine pidentää syyslukukautta, opiskelijoiden asumiseen
ja toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä vaikutukset opiskelijatutorointiin.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

kannanmuodostus maalikuu–toukokuu, vaikuttaminen huhtikuu–joulukuu

Vastuu:

Peltola

Toteutus:

Peltola, Leppisaari, , Lähteenaho, koulutuspoliittinen sihteeri

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila: Ei edistetä
Keskustelu ja linjanmuodostus lukuvuoden alun sujuvoittamisesta ja koko
lukuvuoden
järkevästä
aikatauluttamisesta
on
aloitettu
edunvalvontasektorilla. Lisäksi AYY:n kesäprojektin uudet opiskelijat –
työryhmä käsitteli ja määritteli listan uusia opiskelijoita koskettavista
edunvalvonta-asioista. Linjat näihin muodostetaan syksyllä. Lähteenahon ja
Peltolan työpajaesitys ReflekToriin hyväksyttiin. Työpaja pidetään yhdessä
SYL:n Kyky-hankkeen suunnittelija Johanna Kujalan kanssa.
Lukuvuoden alun sujuvuuden vaatimuksia on tuotu esiin kommentoitaessa
suunnitelmia uudesta periodi- ja lukuvuosimalleista.

9. VIIMEISTELLÄÄN OPISKELIJAN OIKEUSTURVAOPAS
Tavoite:

Opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yliopistoopiskelijoina.

Toiminta:

Laaditaan opiskelijoiden oikeusturvaopas. Opas tarjoaa perustietoa jokaiselle
opiskelijalle ja toimii myös hallopedien toiminnan tukena. Työssä
hyödynnetään TKY:llä aiemmin valmistelua keskeneräistä oikeusturvaopasta.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

kesäkuu–joulukuu

Vastuu:

Peltola

Toteutus:

Isotalo, Peltola

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila: Aloitettu.
Oikeusturvaoppaan valmistelu on aloitettu kesän aikana.

OPISKELIJAN PAREMPI ARKI JA ELÄMINEN
Aalto-yliopiston opiskelijoilla on ensiluokkaiset puitteet täysipainoiselle opiskelulle. Sujuvan arjen
mahdollistavat riittävä toimeentulo, kattava asuntotarjonta pääkaupunkiseudulla ja opiskelijoille
tarjottavat monipuoliset palvelut. Toimiva opiskelijaterveydenhuolto ja korkeatasoiset
liikuntamahdollisuudet edistävät opiskelukykyä ja opiskelijoiden jaksamista.

10. OSALLISTUTAAN MONIPUOLISTEN LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN AALLON
OPISKELIJOILLE

Tavoite:

Aallon opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää heille
suunniteltua, monipuolista ja helposti saavutettavaa liikuntaverkostoa.
Liikuntayhdistyskenttä on yhtenäinen ja organisoitu yhteisen seuratoiminnan
alle. Ylioppilaskunnalla on oma linjansa liikunta-asioissa sekä selkeä työnjako
liikuntapalveluiden järjestämisestä Aalto-yliopiston kanssa.

Toiminta:

Osallistutaan aktiivisesti Aalto-yliopiston liikuntapalveluiden kehittämiseen
keskeisissä työryhmissä. Muodostetaan ylioppilaskunnan linja liikuntaasioissa siten, että se tukee yliopiston liikuntapalveluita eikä ylioppilaskunta
tee päällekkäistä työtä yliopiston kanssa. Järjestetään omia liikuntatapahtumia
ja autetaan yhdistyksiä järjestämään liikuntatoimintaa. Vaikutetaan
kuntatasolla liikuntapalveluiden lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

jatkuva, ylioppilaskunnan linjaus yliopistoliikunnasta helmikuu–maaliskuu ja
vaikuttaminen maaliskuu–elokuu

Vastuu:

Hirvola

Toteutus:

Hirvola, Sarkkula, AaltoUS, liikunta- ja hyvinvointityöryhmä

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Aloitettu
UniSport
-

Helsingin Yliopisto ja Aalto-yliopisto tarjoavat opiskelijoille ja
henkilöstölle liikuntapalvelut yhteisen erillislaitoksen kautta 1.1.2011
alkaen. Tavoitteena on, että UniSportiin siirtyvien neljän nykyisen
Yliopistoliikunnan toimipisteen lisäksi toiminta alkaisi Otaniemen ja
Töölön toimipisteillä syksyllä 2011.

Seuratoiminta
-

Pääpaino UniSportin ja AaltoUS:n tulevan työnjaon määrittämisessä.

-

AaltoUS:n uusi hallitus valittiin 29.11.: Antti Savolainen, Martti
Kyykoski, Lassi Hämäläinen, Sofi Weckman, Lauri Töllikkö, Jukka
Kujala

Kilpailutoiminta

-

AaltoUS päätti kokouksessaan 29.11. hakea vuoden 2012 SELL-kisoja
järjestettäväksi Otaniemeen, jotka OLL myönsi AaltoUS:lle lainan
takauksella.

11. LUODAAN YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOTOIMINNALLE ORGANISAATIO JA JÄRJESTELMÄT
Tavoite:

Eri schoolien opiskelijat voivat helposti hakea ylioppilaskunnan asuntoja
yhden järjestelmän kautta. Ylioppilaskunnan asuntotoiminta täyttää laissa
määritellyt
kriteerit
asukasdemokratiasta
ja
ARA-säännöksistä.
Asukastoiminta houkuttelee vapaaehtoistoimijoita.

Toiminta:

Myötävaikutetaan talousjohtajan vetämään asunnonhakutietojärjestelmien
kehitysprojektiin. Hirvola vastaa asumisenyhteistyöelimen (ASY),
kyläsenaatin ja asukasneuvostojen (ANE) toiminnan koordinoinnista. Funck
vastaa linnanisäntien ja asuntotoimikunnan toiminnan koordinoinnista sekä
asumisen käytäntöjen yhdistämisestä. Linnanisäntä-käytäntö mahdollistetaan
kaikissa asuntokohteissa.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

jatkuva, järjestelmät helmikuu–kesäkuu

Vastuu:

Hirvola

Toteutus:

Hirvola, Funck, Väätäinen

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Aloitettu
Uusi asunnonhakujärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa.

12. MÄÄRITELLÄÄN PALVELUKOKONAISUUS JA TIEDOTETAAN SIITÄ
Tavoite:

Jokainen ylioppilaskunnan jäsen tietää mistä etsiä tietoa ylioppilaskunnan,
yliopiston ja yhteistyötahojen palveluista. Ymmärretään eri palveluiden arvo
opiskelijoille ja sidosryhmille.

Toiminta:

Kartoitetaan ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien tarjoamat
palvelut ja edut, sekä selvitetään niiden päällekkäisyydet ja
kehitysmahdollisuudet.. Arvioidaan jäsenistön kriittisimmät palvelutarpeet ja
keskitytään ensisijaisesti niihin. Viestitään jäsenistölle aktiivisesti palveluista
ja meneillään olevasta kehitystyöstä. Kevään aikana kerätään
sektorikohtaisesti materiaali valmiiksi uusien opiskelijoiden opasta varten.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

helmikuu–joulukuu

Vastuu:

Hämäläinen

Toteutus:

Hämäläinen, Granroth, Partanen, Oittinen

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Jatkuva/Valmis

AYY:n tarjoamat palvelut perus- ja jatko-opiskelijalle sekä yhdistyksille on
kartoitettu ja niiden viestimiseen käytettävä viestintäsuunnitelma on tehty.
Uusien verkkosivujen materiaaleja on käännetty ja odotetaan innolla niiden
lopullista valmistumista. Niiden myötä tiedon jäsentely ja käytettävyys
paranee.. AYY seuraa ja osallistuu aktiivisesti Aalto-yliopiston opiskelijoiden
intran, opiskelijakanavan suunnitteluun.

13. LAAJENNETAAN YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOKANTAA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
Tavoite:

Ylioppilaskunta tarjoaa Aalto-yliopiston opiskelijoille edullisia asuntoja
hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä Aalto-yliopiston schooleista.

Toiminta:

Selvitetään
erityisesti
vanhan
poliisiammattikorkeakoulun
tontin
(Kivimiehentie) rakennuttamismahdollisuutta. Edistetään asiaa yhdessä
HOAS:n kanssa. Lisäksi/vaihtoehtoisesti tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa
opiskelija-asuntoja Helsinkiin.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Hirvola

Toteutus:

Hirvola, Valtonen, Funck, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, taloustoimikunta

Kuormitus:

normaali (toteutuessaan suuri)

Toteutuksen tila: Aloitettu
AYYE päätti elokuun kokouksessaan lähteä edistämään Aalto Villagehanketta Kivimiehentien tontilla. AYYE päätti marraskuun kokouksessaan
lähteä edistämään mahdollisuutta rakentaa opiskelija-asumista Jätkäsaareen.
AYY ja HOAS ovat lähettäneet tontinvarauskirjeet eteenpäin molemmista
kohteista.

14. KOHENNETAAN ULKOMAALAISTEN OPISKELIJOIDEN SOSIAALIPOLIITTISTA ASEMAA
Tavoite:

Ylioppilaskunnalla ja yliopistolla on selkeä vastuujako kansainvälisten
opiskelijoiden sosiaalipoliittisissa asioissa. Yliopisto kantaa vastuuta
kansainvälisten opiskelijoiden asumisesta, terveydenhuollosta ja muista
palveluista. Tämä toiminta nähdään luontevana osana yliopiston
kansainvälistymistä.

Toiminta:

Neuvotellaan yliopiston kanssa kansainvälisille opiskelijoille otettavasta
ryhmäsairausvakuutuksesta. Pidetään esillä kansainvälisten opiskelijoiden
erityistarpeita asumisasioissa. Etsitään keinoja edistää kansainvälisten
opiskelijoiden integraatiota ympäröivään yhteiskuntaan. Kohotetaan kvtutoroinnin profiilia ulkomaalaisten opiskelijoiden erityistarpeet huomioiden.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

helmikuu–joulukuu

Vastuu:

Lappalainen

Toteutus:

Lappalainen, Sauli,Kuusivuori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Jatkuva.
Asumisasioissa akuuteimpaan hätään on vastattu järjestämällä hätämajoitus
sosiaalipoliittisen sektorin toimesta (ks. kirjaus 18). Lisäksi pidemmän
tähtäimen vaikuttamista on tehty osallistumalla Aalto-yliopiston
asuntotoimiston perustamisen valmisteluun sekä pitämällä kv-opiskelijoiden
erityisen heikkoa asuntotilannetta esillä eri sidosryhmien kanssa, muun
muassa relevantit ministeriöt, pk-seudun kaupungit sekä asunnontarjoajat
koonneessa HERA-seminaarissa.
Kerätty tiedekuntakohtaisesti kiltojen toimijoilta palautetta suunnitelmiin
uudistaa uusien teknillisten schoolien kv-tutorointi sekä alettu annetun
palautteen pohjalta implementoimaan uusia suunnitelmia vaihtoopiskelijoiden ja kv-tutkinto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestämisestä.
Toteutettu kyselytutkimus liikuntapalveluiden kattavuudesta, tiedotuksesta ja
saavutettavuudesta
kansainvälisten
opiskelijoiden
näkökulmasta.
Kohderyhmänä kv-opiskelijat tulevan UniSport-verkoston piirissä eli Aaltoyliopistossa ja Helsingin yliopistossa.
Terveydenhuollon saralla on EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien
opiskelijoiden ryhmäsairasvakuutusasiassa tehty mittavasti taustatyötä ja
vaikutettu yhteistyötahoihin.. Aalto-yliopiston otettua asian agendalleen ja
lähdettyä edistämään valtakunnallisen tason ratkaisua tuotu prosessiin
aktiivisesti mukaan opiskelijaliikkeen asiantuntemusta ja kv-opiskelijoiden
näkökulmaa.

15. PARANNETAAN OPISKELIJOIDEN TOIMEENTULOA
Tavoite:

Opiskelijoiden toimeentulo kohenee opintotukiuudistuksen myötä.
Toteutuvat rakenteelliset kehittämisehdotukset eivät muodosta esteitä
opintojen sujuvaan suorittamiseen.

Toiminta:

Luodaan alkukevään aikana ylioppilaskunnan kanta opiskelijan
toimeentuloon
ja
laaditaan
aiheesta
linjapaperi.
Vaikutetaan
opintotukiuudistukseen suoraan ja yhteistyössä SYL:n ja muiden
ylioppilaskuntien kanssa. Osallistutaan lausuntokierroksiin ja tehdään
tarvittaessa avauksia mediaan. Vaikuttamistyötä tehdään myös yhteistyössä
muiden sidosryhmien, kuten työmarkkina- ja poliittisten nuorisojärjestöjen
kanssa.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

kanta helmikuu–maaliskuu, vaikuttaminen maaliskuu–joulukuu

Vastuu:

Leppisaari

Toteutus:

Leppisaari, Kuusivuori

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila: Jatkuva

Linjapaperi opintotuesta hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 3/2010.
Tämän jälkeen tavattiin yliopiston edustajia ja todettiin ylioppilaskunnan ja
yliopiston kantojen yhteneväisyys. Lisäksi oltiin yhteydessä
työmarkkinajärjestöihin opintotukikannoistamme. Julkaistiin 2.8. kannanotto
opintotuen sitomisesta indeksiin reaktiona valtiovarainministeriön
budjettiehdotukseen. Kirjoitettiin 17.9. Hufvudstadsbladetiin
mielipidekirjoitus indeksoinnin puolesta. Indeksoinnin poisjäänti sekä
hallituksen budjettiesityksestä että lopullisesta valtion budjetista merkitsee
tavoitteen siirtymistä y-liikkeen seuraavan hallituskauden tavoitteiksi.
Indeksoinnin lisäksi ajettu opintolainan kehittämistä SYL:n liittokokouksessa
toistaiseksi laihoin tuloksin. Oltu myös eri tasoilla yhteydessä yliopistoon
opintotukiuudistuksen tiukennuksista ja sen vaikutuksista opiskelijoihin.
Yliopisto tämän osalta varannut erillisrahoitusta ensi vuodeksi laitoksille ja
kouluille, jotka onnistuvat lyhentämään opintoaikoja (mm. mitoitusten
tarkistaminen, ryhmien pienentäminen) sekä parantamaan aloittavien
opiskelijoiden opintopistekertymiä.

16. VAIKUTETAAN OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUTEEN
Tavoite:

Korkeakouluopiskelijoilla on toimiva ja laadukas terveydenhuolto. YTHS:n
sopeuttamistoimet
ja
ratkaisut
ammattikorkeakouluopiskelijoiden
terveydenhuollon
osalta
eivät
heikennä
yliopisto-opiskelijoiden
terveydenhuoltopalveluja.

Toiminta:

Seurataan YTHS:n sopeuttamistoimia ja osallistutaan niistä käytävään
keskusteluun säätiön hallinnon kaikilla tasoilla sekä SYL:ssä. Muodostetaan
tarvittaessa kanta opiskelijaterveydenhuollon muutoksiin, ja vaikutetaan
niihin.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

helmikuu–joulukuu

Vastuu:

Leppisaari

Toteutus:

Lähteenaho

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila: Jatkuva
Osallistuttu YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunnan
sekä Helsingin ja Otaniemen terveystyöryhmien toimintaan. Annettu
lausunto YTHS:n johtosäännön uudistuksesta 12.3.Johtosääntö ja
taloussääntö hyväksyttiin seurauksena YTHS:n sääntöuudistuksesta ja ne
ovat astuneet voimaan. YTHS:n syksyn kuulumiset odotettavia eikä
sopeuttamistoimien osalta ole ilmaantunut yllätyksiä. Töölön lisärakennus
valmistunut ja aloittanut toimintansa loppuvuodesta. Jo vuoden 2009 lopulla
tehty päätös Otaniemen toimipisteen suunterveydenhuollon palvelujen
lakkauttamisesta toteutuu palvelujen siirtyessä Töölöön 3.1.2011 alkaen.

17. VAIKUTETAAN KAUPUNKI- JA JOUKKOLIIKENNEASIOIHIN
Tavoite:

Espoon ja Helsingin kaupungit pitävät Aalto-yliopistoa ja ylioppilaskuntaa
merkittävinä kumppaneina pääkaupunkiseudun alueellisessa kehittämisessä.
Aalto-yliopiston sijainti vaikuttaa ratkaisevasti pääkaupunkiseudun
joukkoliikenneratkaisuihin. Kaupungit kokevat opiskelijat tärkeiksi
kuntalaisiksi.

Toiminta:

Vaikutetaan kampusten välisen joukkoliikenteen määrän lisäämiseksi ja
kunta-rajan poistamiseksi, jotta Aalto-yliopiston opiskelijoiden liikkuminen
kampusten välillä olisi sujuvaa. Osallistutaan aktiivisesti T3-hankkeeseen
Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen alueen kehittämiseksi ja reagoidaan
alueen kaavoittamiseen. Neuvotellaan opiskelijoiden hätämajoituksen
järjestämisestä ja joukkoliikennekokeilujen pilotoinnista osana Helsingin
kaupungin Opiskelijametropoli-hanketta

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

jatkuva

Vastuu:

Hirvola

Toteutus:

Hirvola, Kuusivuori

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila: Aloitettu /jatkuva:
Pääpaino uudisrakennushankkeiden edistämisessä.

RAKENNETAAN AALTO-YHTEISÖ
Aallossa opiskelija tuntee olevansa osa iloista ja kiinnostavaa yhteisöä, jossa kynnys toteuttaa itseään
on matala. Ylioppilaskunnan kulttuuritoiminta on monipuolista ja kekseliästä, ja tapahtumat
houkuttelevat paikalle kirjavan joukon aaltolaisia. Yhdistyskenttä on vertaansa vailla ja toimintaan on
helppo lähteä mukaan. Yhteisössä vallitsee innostava yhdessä tekemisen ilmapiiri, joka kannustaa
uskaltamaan, kokeilemaan ja seikkailemaan.

18. JÄRJESTETÄÄN MONIPUOLISTA AALTO-KULTTUURITOIMINTAA JA KÄYNNISTETÄÄN
MEGALOMAANINEN PROJEKTI, JOSTA PUHUTAAN SEURAAVAT 100 VUOTTA
Tavoite:

Aalto-kulttuuritoiminta on monipuolista, vetovoimaista ja uskaltavaa. Sitä
tehdessä pidetään hauskaa, ja toiminnassa näkyy tekemisen ilo.
Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuetaan aktiivisesti.

Toiminta:

Hallituksen alaisuudessa toimii Aalto-yhteisötoimikunta Aava, joka ideoi ja
toteuttaa jäsenistöä yhdistävää Aalto-kulttuuritoimintaa. Aloitetaan
megalomaaninen projekti, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta. Wappuna
Aalto näkyy Otaniemessä ja Helsingissä. Valmistellaan vuoden 2011
vuosijuhlaviikko sekä aloitetaan Wapun 2011 valmistelu. Liikunta- ja
hyvinvointitapahtumien järjestämisestä vastaa pääasiallisesti liikunta- ja
hyvinvointityöryhmä. Kootaan ryhmä toteuttamaan projekteja, joiden
tarkoituksena on tuoda taidetta ja korkeakulttuuria lähelle opiskelijaa sekä
edistää opiskelijoiden taiteellisia pyrkimyksiä.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

varpajaiset tammikuu–helmikuu, wappuspektaakkeli huhtikuu, muutoin
jatkuva painottuen seuraavasti: ideointi helmikuu–maaliskuu, toteutus
huhtikuu–joulukuu

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Hyrkkö, Palonen,
hyvinvointityöryhmä

Kuormitus:

suuri

Tarhala,

Aalto-yhteisötoimikunta,

Liikunta-

ja

Toteutuksen tila: Aloitettu/jatkuva.
Järjestetty AARREmarkkinat, Art Goes Aalto Workshop Week, Liikunta- ja
hyvinvointiviikko ja Joulusirkus. Huolimatta kaikkia vuoden tapahtumia
leimanneista vähäisistä osallistujamääristä uudenlaiset tapahtumakonseptit
ovat keränneet kehuja. Itsenäisyyspäivänä järjestettiin Ylioppilaiden
soihtukulkue yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien
kanssa. Vuosijuhlaviikon ja Mantan lakituksen valmistelu etenee, joskin
jäljessä suunnitellusta aikataulusta.

19. VALLOITETAAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SYDÄMET
Tavoite:

Syksyllä aloittavat opiskelijat tuntevat olevansa osa ihanaa Aalto-yhteisöä.
School-kohtaiset uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvät ominaispiirteet
säilyvät. Jokaisella uudella opiskelijalla on motivoitunut ja innostunut tutor.

Toiminta:

Tuetaan school-kohtaista sisäänajoa, mutta varmistetaan myös
ylioppilaskunnan näkyminen spektaakkelimaisen uusien opiskelijoiden
tapahtuman muodossa. Tavataan tutoreita ja muita uusien opiskelijoiden
vastaanotosta vastaavia henkilöitä ja vakuutetaan heidät Aallon
mahdollisuuksista. Tehdään uusien opiskelijoiden opas, joka lähetetään
kaikille uusille opiskelijoille. Vaikutetaan tutoroinnin järjestämiseen
tulevaisuudessa.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

valmistelu helmikuu–elokuu, toteutus jatkuva

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Hyrkkö, Tarhala, , Jylhä, Peltola, Lappalainen, Kuusivuori, , Aaltoyhteisötoimikunta, teekkarijaosto, Partanen, Palonen, Lähteenaho

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Lähes valmis
Järjestetty tutoreille liikunnallinen virkistystapahtuma Flamingossa liikuntaja hyvinvointiviikolla. Selkiytetty ylioppilaskunnan sisäistä työnjakoa uusiin
opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Jatketaan työtä paremman tutoroinnin
puolesta yhdessä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa.

20. TUETAAN YHDISTYKSIÄ JA JÄRJESTÄYTYMÄTÖNTÄ JÄSENISTÖÄ
Tavoite:

Ylioppilaskunnan järjestökenttä on vireä ja monipuolinen. Kynnys uuden
yhdistyksen perustamiseen on matala ja yhdistyksiä kannustetaan
poikkitieteellisyyteen. Ylioppilaskunta tarjoaa puitteet yhteisölliseen
toimintaan ja yhdessä tekemiseen. Yhdistykset toimivat tärkeänä
viestintäkanavana ylioppilaskunnan ja sen jäsenistön välillä.

Toiminta:

Kootaan järjestövaliokunta, jossa on laaja-alainen tuntemus ylioppilaskunnan
järjestökentästä. Luodaan järkevät ja johdonmukaiset toiminta-avustusten
jakoperusteet. Sovelletaan jakoperusteita joustavasti muutostilanteen
mukanaan
tuomat
haasteet
huomioiden.
Tuetaan
yhdistyksiä
tarveharkintaisesti huomioiden toimijoiden kyky toimia sekä näiden
olemassa olevat resurssit. Tuki yhdistyksille muodostuu toimintaavustuksista, mahdollisuudesta käyttää ylioppilaskunnan tiloja, toimisto- ja
IT-palveluista, neuvonnasta, koulutuksesta sekä pakettiautosta. Yhdistysten
palveluja tarjotaan soveltuvin osin myös yksittäisille jäsenille ja
järjestäytymättömille ryhmittymille.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

toiminta-avustukset helmikuu–maaliskuu, muutoin jatkuva

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Palonen, Hyrkkö, Jylhä, palvelupisteet, IT-sektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila:

Jatkuva.
Uusia yhdistyksiä on lisätty yhdistysluetteloon. Sääntötoimikunnan tuottamat
mallisäännöt ovat valmiit, ja niistä viestitään yhdistyksille pikapuoliin.
Yhdistysohjesäännön päivittäminen palautui edustajistosta valmisteluun,
mutta se siirtynee ensi vuoden puolelle. Aloitettu joka toinen viikko
lähetettävien yhdistystiedotteiden kokoaminen ja lähettäminen. Tiedotettu
yhdistyksiä ajankohtaisista asioista.

21. MAHDOLLISTETAAN KOULUTUSALAKOHTAISTEN KULTTUURIEN ELINVOIMAISUUS
Tavoite:

Aalto-yhteisön pohjalta löytyy kolme erilaista kulttuuriperintöä. Näiden arvo
tunnustetaan, niiden elinvoimaisuus varmistetaan ja niistä ammennetaan
soveltuvin osin vaikutteita uuden yhteisön rakentamiseen.

Toiminta:

Koulutusalakohtaisia kulttuureja (taikkilais-, kylteri- ja teekkarikulttuurit)
ylläpitävät TOKYO ry, KY ry sekä Otaniemen killat sekä osakunta. Lisäksi
Aalto-yhteisösektorilla toimii teekkarijaosto, joka järjestää reipasta
teekkaritoimintaa ja vaalii teekkariperinteitä. Ylioppilaskunta resursoi ja tukee
koulutusalakohtaisia kulttuureja ylläpitäviä järjestöjä tarveharkintaisesti, ja
pitää aktiivisesti yhteyttä näiden toimijoihin. Olemassa olevia yhteisöjä
hyödynnetään ja tuetaan myös kokoamalla toimijoita erilaisiin
ylioppilaskunnan toimielimiin. Kulttuurien kohtaamiseen ylioppilaskunnan
piirissä kannustetaan järjestämällä yhteisiä, kaikille avoimia tapahtumia, joissa
koulutusalakohtaiset kulttuurit näyttäytyvät.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

jatkuva

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Hyrkkö, Tarhala, Palonen, Jylhä , teekkarijaosto

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila:

Aloitettu/jatkuva.
Teekkarijaoston alaiset toimikunnat ovat toimineet aktiivisesti. Keskusteltu
TOKYO ry:n kanssa tulevaisuuden yhteistyömuodoista ja esimerkiksi
toiminta-avustuksesta.
Suunniteltu
kylteriperinteitä
henkivää
ja
kunnioittavaa, mutta AYY:llä maustettua Mantan lakitusta 2011 yhdessä KY
ry:n kanssa.

22. KANSAINVÄLISET OPISKELIJAT OSAKSI YHTEISÖÄ
Tavoite:

Aalto-yhteisö on aidosti kansainvälinen ja monikulttuurinen ympäristö, joka
tukee
kaikkien
jäsentensä
viihtymistä
sekä
toimintaja
vaikutusmahdollisuuksia. Kansainvälisten opiskelijoiden asettuminen ehdolle
ja valinta ylioppilaskunnan päätöksentekoelimiin on luonteva osa
kansainvälisen ylioppilaskunnan toimintakulttuuria.

Toiminta:

Laaditaan kielistrategia, joka toimii viestinnällisenä ohjenuorana sekä asettaa
suuntaviivat ylioppilaskunnan kielipolitiikalle. Ylioppilaskunta edistää
aktiivisesti kansainvälisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia
ylioppilaskunnan päätöksentekoon ja tukee kansainvälisten opiskelijoiden
järjestäytymistä sekä osallistumista yhdistystoimintaan. Kehitetään kvtutorointia ulkomaalaisten opiskelijoiden erityistarpeet huomioiden.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Lappalainen

Toteutus:

Lappalainen, Sauli, viestintäsektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Jatkuva
Esitelty ylioppilaskunnan toimintaa kaikkien schoolien kv-opiskelijoiden
orientaatioissa sekä varmistettu näiden yhteydessä uusien kv-opiskelijoiden
liittyminen tiedotuslistoille, joiden kautta on tiedotettu jatkuvasti heille
soveltuvista tapahtumista ja toiminnasta.
Toimintaan ja vaikuttamiseen osallistumisen helpottamiseksi on AYY:n
verkkosivuille kerätty yhdistyksistä englanninkielisiä kuvauksia sekä edistetty
kv-opiskelijoiden hakeutumista hallopedeiksi yhteistyössä koulutuspoliittisen
sektorin kanssa. Lisäksi kv-sektori on auttanut vastaperustettua kv-tutkintoopiskelijoiden yhdistystä (ISA) käynnistämään toimintansa Aallon laajuisesti.
Lisäksi on neuvoteltu Erasmus Student Networkin kanssa. Tutoroinnin
saralla on aloitettu TKK:n kv-tutoroinnin remontointi.
Ylioppilaskunnan kielistrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma on
hyväksytty edustajiston ja hallituksen toimesta. Toimeenpano aloitettu mm.
suunnittelemalla koulutuksia ja implementoimalla uusia kääntämiskäytäntöjä,
toteuttamalla uudet verkkosivut kolmikielisinä sekä lausumalla kielistrategian
edunvalvontalinjausten pohjalta Aalto-yliopiston kielipolitiikasta.

23. LUODAAN KANNUSTAVA JA ARVOSTETTU VAPAAEHTOISKULTTUURI JA
REKRYTOIDAAN UUDET TOIMIJAT 2011
Tavoite:

Vapaaehtoiset ovat arvostettu osa ylioppilaskunnan organisaatiota.
Ylioppilaskunnan piiristä löytyy monipuolisia vapaaehtoistehtäviä, joihin on
helppo lähteä mukaan. Myös yliopisto arvostaa ylioppilaskunnan ja sen
piirissä toimivien järjestöjen toimijoita. Ylioppilaskunnalla on vuoden
vaihteessa uusia innostuneita, motivoituneita ja osaavia vapaaehtoistoimijoita
miellekkäissä tehtävissä.

Toiminta:

Ylioppilaskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista viestitään
aktiivisesti. Hyödynnetään joustavasti jäsenistön osaamispotentiaali ja
luodaan mahdollisuuksia toimia myös lyhyissä vapaaehtoisprojekteissa.
Palkitaan vapaaehtoisia järjestelmällisesti ja luovasti. Nostetaan
vapaaehtoistyön ja ylioppilaskuntatoiminnan arvostusta yliopistotasolla.
Järjestetään rekrytointi syksyllä 2010 koordinoidusti, huomioidaan erilaisten
vapaaehtoistehtävien erityistarpeet. Käytetään hyväksi kesäprojektin osiota
"vapaaehtoiskenttä" ja siinä syntyneitä tuloksia.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

jatkuva, rekrytointi syys-joulukuu

Vastuu:

Penttinen

Toteutus:

Hyrkkö, Penttinen, yhteisösektori, Hämäläinen, tiedottaja, Peltola

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: lähes valmis
Ylioppilaskunnan vapaaehtoisilla on resurssit toimia. Toimielimien
virkistymistilaisuuksia on tarjottu ja resurssoitu. Ylioppilaskunnan
vepaaehtoisten toiminnan arvostus Yliopiston puolella on kasvanut kesällä ja
syksyllä
erityisesti
tutoroinnissa
sekä
uusien
opiskelijoiden
vastaanottoprosessin järjestämisessä.
Sisäisen kehittämisen kesäprojektissa on laadittu luonnos tukea ja tehtäviä
selkeyttäviksi vapaaehtoistoiminnan pelisäännöiksi ylioppilaskunnalle.
Pelisääntöjä jatkotyöstetään syksyn aikana ja ne ovat käytössä vuonna 2011
aloittavilla vapaaehtoisilla.
Hallitus 2011 on valittu ja vapaaehtoispestien hakukierros on loppunut.
Kiinnostuneita
erityisesti
kulttuuripuolen
tehtäviin
riitti
ja
haastattelukierrokset ovat käynnissä sektorikohtaisesti. Mahdollinen
täydennyshaku jaostoihin toteutetaan kohdennetusti tammikuussa ja siitä
tiedotetaan erikseen.

24. LUODAAN POHJA AALTO-IDENTITEETILLE
Tavoite:

Opiskelija voi olla ylpeä ja iloinen aaltolainen, ja tuntea olevansa osa jotain
suurempaa. Ylioppilaskunta on käsin kosketeltava ja rapsuteltava.
Kampusten henkiset ja fyysiset etäisyydet kutistuvat. Aaltolaisuus on kuin
irtokarkkihylly, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia itsensä
toteuttamiseen ja jonka luo haluaa palata myös opiskelujen jälkeen.

Toiminta:

Järjestetään tapahtuma, joka kannustaa ihmisiä vierailemaan muilla
kampuksilla ja joka tutustuttaa opiskelijoita eri kampusten ominaispiirteisiin
ja toimintaan. Palkitaan Aallon sankareita. Levitetään Aallon iloista ideaa
jokapäiväisessä toiminnassa.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

valmistelu maaliskuu–kesäkuu,
toteutus jatkuva

Vastuu:

Hyrkkö

kampustapahtuma

syyskuu–marraskuu,

Toteutus:

Hyrkkö, Palonen, Tarhala,
Hämäläinen, hallitus

Kuormitus:

normaali

Jylhä,

Aalto-yhteisötoimikunta,

Metso,

Toteutuksen tila: Aloitettu/jatkuva.
Ei edistetä sen kummemmin enää, Aallon iloista ideaa levitetty yhä kaikessa
toiminnassa ja samaa toki jatketaan vuoden loppuun asti and beyond.

25. ALOITETAAN TUNNUSTYÖ
Tavoite:

AYY:lla on viralliset värit, nauha ja lippu.
AYY:lla on käytössä lippu vuoden 2010 soihtukulkueessa.

Toiminta:

Hallitus perustaa tunnustyöryhmän, joka tekee ehdotuksen virallisista
väreistä ja nauhasta edustajistolle. Työryhmää johtavat Tarhala ja
Hämäläinen. Asiantuntijana työryhmässä toimii arkistonhoitaja Tiina Metso.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

Syksy 2010

Vastuu:

Hämäläinen

Toteutus:

Tarhala, Hämäläinen, Penttinen

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Valmis
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan 7/2010 tunnustyöryhmän
esityksestä AYY:n virallisiksi väreiksi hopean ja purppuran. Uuden lipun
ensiesiintyminen oli itsenäisyyspäivänä ja nauha on tilattu. Tunnustyöryhmä
jatkanee toimintaa vuonna 2011 pohtien AYY:lle tunnusta.

ENSIASKELISTA TOIMIVAKSI ORGANISAATIOKSI
Alkuvaiheessa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on organisoitunut kolmelle kampukselle ja viidelle eri
toimipisteelle pitkälti edeltäjiltään perityin toimintatavoin. On selvää, että saumattoman
yhteistoiminnan saavuttaminen edellyttää vuoden 2010 aikana huomattavia ponnisteluja ja pitkää
pinnaa niin ylioppilaskunnan työntekijöiltä, luottamushenkilöiltä ja vapaaehtoisilta kuin jäseniltä ja
kumppaneiltakin. Haasteista opitaan ja vuoden loputtua meillä on hyvin toimiva ylioppilaskunta.

26. TEHDÄÄN LUOTETTAVA JA JOUSTAVA BUDJETTI
Tavoite:

Ylioppilaskunnalla on selkeä budjettirakenne ja talousarvio vuosille 2010 ja
2011, joiden toteutumista on mahdollisuus seurata toimintasektoreittain ja
huomioiden kampustoimipisteet. Talousarvioon sisältyy vuosittainen
projektiraha, jolla on mahdollisuus kohdentaa resursseja vuosittaisiin
painopistealueisiin.

Toiminta:

Kartoitetaan nykyisen budjetin realistisuus ja kehitystarpeet. Hallitus ja
sihteeristö tekevät kartoituksen perusteella vuoden 2010 talousarvioon
tarvittavat muutokset ja tuovat tarkennetun budjetin maaliskuussa
keskusteltavaksi edustajiston iltakouluun ja päätettäväksi edustajiston
kokoukseen. Vuoden 2011 talousarvio valmistellaan syksyn aikana
edustajiston marraskuun kokoukseen.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

helmikuu—elokuu
(talousarvio 2011)

Vastuu:

Valtonen (kevät) ja Leppisaari (syksy)

Toteutus:

, Valtonen, Leppisaari Halme, Mäkelä, hallitus, sihteeristö

Kuormitus:

suuri

(konsernitalousarvio

2010),

elokuu-marraskuu

Toteutuksen tila: Valmis
Edustajiston kokouksessa 2/2010 hyväksyttiin aatteellisen toiminnan
budjetti 2010. Osissa hyväksytty ylioppilaskunnan konsernitalousarvio 2010
ja ennuste loppuvuodelle tuodaan edustajistolle tiedoksi kokoukseen
6/2010.Ylioppilaskunnan talousarvioprosessin ja –seurannan periaatteista
käytiin keskustelua edustajistoviikonlopussa. Edustajiston kokouksessa
7/2010 29.9. käsiteltiin konsernitalousarvion uutta rakennetta,
laadintaperiaatteita ja ylioppilaskunnan talouden seurantaa. Uuden rakenteen
mukaisesti
laadittu
konsernitalousarvioluonnos
oli
edustajiston
lähetekeskustelussa 10.11. Vuoden 2011 talousarvio hyväksyttiin edustajiston
kokouksessa 30.11.

27. VARMISTETAAN VIESTINTÄ JÄSENISTÖN KANSSA MUUTOSVAIHEESSA
Tavoite:

Viestintä tavoittaa jäsenistön kaikilla kolmella kampuksella ja viestinnän
onnistumista seurataan ja kehitetään aktiivisesti

Toiminta:

Kiinnitetään erityistä huomiota toiminnasta viestimiseen siirtymäkaudella.
Kehitetään ylioppilaskunnan viestintää palvelemaan jäsenistöä parhaalla
mahdollisella
tavalla
muun
muassa
nykyisten
verkkosivujen,
Viikkotiedotteen, blogin ja printtimedian keinoin. Lisätään ylioppilaskunnan
näkyvyyttä kaikilla kampuksilla. Hyödynnetään sosiaalisen median tarjoamat
mahdollisuudet ja kehitetään sosiaalisen median käyttöä jäsenistöä parhaiten
palvelevaan suuntaan.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Hämäläinen

Toteutus:

Hämäläinen, Penttinen, viestintäsektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Jatkuva.
Suurin myllerrys ja muutos AYY:n toiminnassa on loppunut toimipisteiden
vakiintuessa. Jäsenistölle näkyvistä palvelupisteistä Töölön palvelupiste on
saanut uuden ilmeen ja Otaniemen palvelupistettä remontoidaan parhaillaan.
Vuoden aikana on otettu käyttöön useita sosiaalisen median keinoja ja
viestintäsektorin työt on jaettu sähköiseen ja perinteiseen tiedottamiseen.
Paljon kehitettävää jää ensi myös vuodelle, mutta peruskäytännöt on saatu
vuoden aikana toimiviksi.

28. INTEGROIDAAN KAMPUKSET LUONTEVASTI TOIMINTAAN
Tavoite:

Kolmen kampuksen välinen yhteistyökulttuuri on muodostunut.
Tehtävänjako keskustoimistolla työskentelevien ja kampuspalvelupisteiden
kanssa on määritelty selkeästi, kuten myös keskeiset yhteistyön kanavat ja
menetelmät KY ry:n ja TOKYO ry:n kanssa. Otaniemessä ylioppilaskunnan
toimintaa laitostasolla toteuttavat killat ja osakunta pysyvät elinvoimaisina ja
kehittyvät. Ylioppilaskunta on profiloitunut selkeästi kaikilla kampuksilla.

Toiminta:

Kiinnitetään huomiota kampusten väliseen tiedonkulkuun. Tutustutetaan
työntekijöitä, luottamustoimijoita ja vapaaehtoisia toisiinsa. Luodaan
mahdollisimman saumaton yhteistyökulttuuri. Keskustoimiston väki on
läsnä
säännöllisesti
kaikilla
toimipisteillä.
Ylläpidetään
vireää
hallituskummitoimintaa ja pidetään yhteyttä erityisasemayhdistysten
sektorikohtaisiin yhteistyöelimiin. Luodaan AYY-brändiä kolmelle
kampukselle. Määritellään selkeästi ylioppilaskunnan toimipisteet Arabiassa,
Otaniemessä sekä keskustassa.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Penttinen

Toteutus:

Penttinen, Halme, hallitus, sihteeristö

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Aloitettu

Kampusten välistä kommunikaatiota kehitetään, erityisasemayhdistykset
huomioiden. Sektorikohtaisten yhteistyöryhmiä ylläpidetään ja niihin
pidetään tiiviisti yhteyttä.
Suunnitelma palvelupisteiden, keskustoimiston sekä taloustoimiston
profiloinnista ja sijainnista luotu Kampin palvelupisteen kokonaisvaltainen
uudistus toteutettu, Arabian palvelupisteen elementtejä on uudistettu sekä
Otaniemen palvelupisteen, asunto- ja taloustoimiston remontti Otakaari
11:ssa on parhaillaan käynnissä. Keskustoimiston tilat ovat valmiit pieniä
yksityiskohtia lukuun ottamatta.

29. RAKENNETAAN UUDET VERKKOSIVUT
Tavoite:

Ylioppilaskunnalla on verkkopalvelu, joka tukee ylioppilaskunnan ja
sidosryhmien viestintää ja palveluiden tavoitettavuutta.

Toiminta:

Toteutetaan verkkopalvelu, joka mahdollistaa ja edistää ylioppilaskunnan,
jäsenistön ja sidosryhmien viestintää sekä palveluiden käyttöä pitkällä
aikavälillä. Palvelu suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Suunnittelu- ja kehitystyö
ovat avoimia julkiselle keskustelulle, jota myös aktiivisesti edistetään.
Toteutus tapahtuu vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan
palvelun kriittiset ydintoiminnot.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Granroth

Toteutus:

www-arkkitehtuuriryhmä, ohjausryhmä, viestintä- ja tietotekniikkasektori

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Lähes valmis
Kääntäminen on loppu suoralla, yhdistykset lisäävät profiileja sivustolle.
Sivuston ulkoasun ja käytettävyyden viimeistely on meneillään. Sivusto
julkaistaan ennen joulua.

30. LUODAAN TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT TALON SISÄISEEN VIESTINTÄÄN
Tavoite:

Löydetään useaa toimipistettä tuleva sisäisen viestinnän tapa ja jalkautetaan
se.

Toiminta:

Määritellän sisäisen viestinnän ja palautteen antamisen periaatteet ja
määritellän yhteiset pelisäännöt niiden näyttöön ottamiseksi. Jalkautetaan
mahdollisuuksien mukaan.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Granroth

Toteutus:

Granroth, Hämäläinen, Halme, viestintä- ja tietotekniikkasektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila:

Lähes valmis
Sisäisen viestinnän periaatteet on määritelty ja käytäntöön otto aikataulu
valmistellaan ehdotettavaksi pääsihteerille ja talousjohtajalle. Evästetään
tulevan vuoden intra projektia.

31. MUODOSTETAAN KESTÄVÄ ORGANISAATIO- JA KULURAKENNE
Tavoite:

Ylioppilaskunnan organisaatio- ja kulurakenne ovat tulovirtaan ja
varallisuuteen nähden kestävällä tasolla ja ne palvelevat ylioppilaskunnan
jäsenistön etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Toiminta:

Suoritetaan organisaation ja budjetin kokonaistarkastelu. Aluksi kartoitetaan
ylioppilaskunnan toiminnot eri kampuksilla ja palvelupisteissä ja kuvataan
nykytilanne ylioppilaskunnan panosten ja tuotosten osalta. Nimetään eri
toimielimet johdonmukaisesti. Arvioidaan eri toimintojen hyöty suhteessa
niiden kustannuksiin. Linjataan ylioppilaskunnan toiminnasta ja
painopistealueista.
Dokumentoidaan organisaation sisäiset prosessit. Tämän pohjalta
tarkistetaan organisaation esimies- ja ydintoimintavastuut.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

koko vuosi

Vastuu:

Leppisaari ja Valtonen

Toteutus:

Leppisaari, Valtonen, Penttinen Halme, Mäkelä, hallitus, sihteeristö

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Aloitettu
Kesän aikana toteutettu useammasta alakokonaisuudesta koostuva
”kesäprojekti”, jossa pureuduttiin organisaation keskeneräisyyksiin,
ongelmiin ja kehitystä vaativiin toiminnan osa-alueisiin. Osa projektien
tuloksista tuodaan edustajiston käsittelyyn syksyn aikana (esim.
yritysyhteistyön aloittaminen). Kokonaisnäkökulma ylioppilaskunnan
tarpeista ja nykytilanteesta muodostettiin ja eri vaihtoehtojen kartoitettiin
syksyn
aikana
talousarvioja
toimintasuunnitelmaprosesseissa.
Lopputuloksena mm. päädyttiin esittämään yritysyhteistyön aloittamista
vuonna 2011 ja aloittamaan vuoden 2011 aikana ylioppilaskunnan
strategiatyö. Edustajisto linjasi ylioppilaskunnan organisaatiosta, vuoden
2011 taloudesta ja toiminnasta kokouksessa 10/2010 30.11 hyväksyessään
talousarvion ja toimintasuunnitelman.

32. TUNNISTETAAN YLIOPPILASKUNNAN ARVOT JA LUODAAN MISSIO
Tavoite:

Ylioppilaskunnan ydintoiminta ja toiminnan arvot on määritelty.
Tarkoituksena on saada ohjenuora toiminnan suunnitteluun ja resurssien
ohjaamiseksi.

Toiminta:

Keskitytään konkreettisen toiminnan määrittelyyn. Työssä huomioidaan
edustajisto päättävänä elimenä, työntekijät ja vapaaehtoiset toimintaa
toteuttavina, erityisasemayhdistykset yhteistyökumppaneina ja jäsenet
tarpeita määriteltäessä.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

huhtikuu–joulukuu

Vastuu:

Granroth

Toteutus:

Granroth, Valtonen, hallitus

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Lähes valmis
Arvopaperiluonnos esitetty edustajistolle.

33. TIEDONSIIRTO KÄYTÄNTEIDEN MÄÄRITTELY
Tavoite:

Määritellään käytännöt, jolla organisaation muisti kasvaa toimijoiden
vaihtuessa. Eli luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tieto siirtyy seuraajille
ja mahdollisuuksien mukaan muun organisaation käyttöön.

Toiminta:

Määritellään toimintatapoja, miten tietoa varastoidaan
kasvokkain.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

Talvi

Vastuu:

Valtonen

Toteutus:

Granroth

Kuormitus:

Normaali

ja siirretään

Toteutuksen tila: Aloitettu
Uusien toimijoiden ja toiminnan dokumentointi on käynnissä. Sisältö
siirretään intraan alkuvuodesta 2011.

34. OTETAAN KÄYTTÖÖN INTRANET
Tavoite:

Sisäisen viestinnän
tallentamisväline.

projektin

osana

määritellään

keskitetty

tiedon

Toiminta:

Määritellään tarve, eli mitä muuta kuin varastointia ja miten, eli mistä
kaikkialta saatavissa. Käyttöön otto ja sen tuki siirtyy seuraavalle vuodelle.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

Syksy

Vastuu:

Granroth

Toteutus:

IT

Kuormitus:

Normaali

Toteutuksen tila: Valmis
Seuraavan vuoden intra projektia on evästetty sisäisenviestinnän projektin
yhteydessä.

35. RATKAISTAAN EPÄSELVYYDET YLIOPPILASKUNNALLE SIIRTYNEISSÄ VASTUISSA
Tavoite:
Edustajiston kokouksessaan 1/2010 hyväksymän ponnen mukaisesti
perinpohjainen selvitys KY:n omaisuuteen liittyvistä epäselvyyksistä
suhteessa tapahtumiin ja toiminnan laillisuuteen. Kaikki ylioppilaskunnan
kirjanpitoaineisto mukaan lukien pöytäkirjat liitteineen on ylioppilaskunnan
hallussa ja jäsenten käytettävissä.
Toiminta:

Vuodenvaihteen tapahtumat ja omaisuuden siirtyminen selvitetään
perinpohjaisesti ja tästä laaditaan selvitysraportti. Omaisuuspäätöksen
hallintoon liittyen suoritetaan ulkopuolisella arvioijalla erikoistarkastus, jossa
selvitetään päätöksenteko ja sen asianmukaisuus. Hallitus antaa Helsingin
hallinto-oikeuden pyytämänä viranomaisen lausuntonsa useisiin Helsingin
kauppakorkeakouluun
ylioppilaskunnan
kokouksiin
kohdistuvista
valituksista..

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

tammikuu-?

Vastuu:

Valtonen

Toteutus:

Halme, Valtonen, Mäkelä, hallitus

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Kesken
Hallitus ja pääsihteeri ovat aktiivisesti selvittäneet AYY:n vastuita ja
omaisuuden siirtoon liittyviä asioita.Hallitus on asianajotoimisto
Castren&Snellmannin kanssa jatkanut selvitystyötä ja lähestynyt KY-säätiötä
kirjeellä, jossa esittää näkemyksensä, että lahja on yksityisoikeudellisesti
arvioiden pätemätön. KY-säätiö vastasi kirjeeseen 30.9. pitävänsä lahjaa
hallinto- ja yksityisoikeudellisesti pätevänä.
AYY, KY-säätiö ja KY-yhdistys aloittivat varatuomari Juhani Saloniuksen
johdolla neuvottelut 6.10. ja saavutti sovintoesityksen.
Edustajisto hylkäsi sovintoesityksen kokouksessaan 25.11. Jonka jälkeen
hallitus tunnusteli miksi olisi syytä olettaa, että uusi neuvottelukierros
päättyisi huomattavasti nykyistä parempaan sovintoesitykseen AYY:n
kannalta? Käytyjen keskusteluiden ja säätiön lähettämän vastauksen
perusteella hallitus ei näe, että nykyisten olosuhteiden vallitessa, keväällä
aloitettavat omaisuusneuvottelut toisivat AYY:n kannalta nyt selkein
äänin hylättyä sovintoesitystä parempaa neuvottelukierroksen lopputulosta.
Edellä mainitun ja tämän vuoden aikana suoritetussa mittavassa
selvitystyössä ilmenneiden asiakohtien perusteella, hallitus näkee
huolellisuus- ja vastuuvelvoitteensa täyttämiseksi väistämättömänä
lähestyä Korkeinta hallinto-oikeutta ja Patentti- ja rekisterihallitusta näiden
päätösten uudelleenarviointia pyytäen.

KESKUSTELEVA JA YHTEISKUNNALLISESTI VAIKUTTAVA
YLIOPPILASKUNTA
Aalto-yliopisto on merkittävä kansallinen ja kansainvälinen toimija. Ylioppilaskunta vaikuttaa 15 000
opiskelijan edustajana yhteiskunnassa arvojensa mukaisesti. Toimimalla yhdessä yliopiston, alumnien
ja muiden sidosryhmien kanssa ylioppilaskunta on huomattava yhteiskunnallinen toimija ja
keskustelunavaaja.

36. ULKOSUHTEIDEN LUOMINEN
Tavoite:

Ulkoiset sidosryhmät on kartoitettu ja arvioitu mahdollisen yhteistyön
hyötyjä ylioppilaskunnalle sekä aloitettu suhdetoiminta. Vuoden aikana on
luotu kestäviä yhteistyömalleja tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Toiminta:

Selvitetään, mitä sidosryhmiä ylioppilaskunnalla on, mitkä niistä ovat
ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä ja mitkä
yhteydet puuttuvat. Ylioppilaskunta ottaa käyttöön kevyen CRMjärjestelmän yhteyksien järjestelmällisen ylläpidon mahdollistamiseksi.
Ylioppilaskunta luo aktiivisesti viestintäkäytäntöjä, jotka edesauttavat
ylioppilaskunnan edunvalvonta- ja palvelutyötä. Rakennetaan suhteita
poliittisiin päättäjiin ja nuorisojärjestöihin.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

kartoitus helmikuu–kesäkuu, suhteiden luominen helmikuu–joulukuu

Vastuu:

Hämäläinen

Toteutus:

Hämäläinen, viestintä- ja tietotekniikkasektori, edunvalvontasektori

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Jatkuva
Ulkosuhteiden luominen on keskittynyt yritysyhteistyön aloittamiseen ja
tilanteen kartoittamiseen sen osalta. CRM-järjestelmän osalta asiat eivät
etene, sillä AYY odottaa yliopiston ratkaisua omassa CRM-projektissaan.
Sektorit ovat tehneet suhdetyötä omilla tahoillaan ja siitä on vastannut
lähinnä edunvalvontasektori.

37. RAKENNETAAN ARVOA TUOTTAVAT SUHTEET KANSAINVÄLISIIN SIDOSRYHMIIN
Tavoite:

Ylioppilaskunta tekee läheistä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten
sidosryhmien kanssa ja toimii linkkinä, jonka kautta kehitysideat ja uudet
käytännöt leviävät Aalto-yhteisöön.

Toiminta:

Arvioidaan
edeltäjäorganisaatioilta
periytyvien
kansainvälisten
sidosryhmäsuhteiden arvo ylioppilaskunnalle. Ylläpidetään ja luodaan hyvät
suhteet
keskeisiin
kansainvälisiin
verkostoihin
ja
ulkomaisiin
yhteistyökumppaneihin. Ylioppilaskunta seuraa ja mahdollisuuksien mukaan
vaikuttaa kansainväliseen koulutuspolitiikkaan kansainvälisten verkostojen

kautta. Ylioppilaskunta hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita etenkin
maailman johtavista yliopistoista.
Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu

Vastuu:

Lappalainen

Toteutus:

Lappalainen, Harjanne, Sauli, hallitus

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Aloitettu.
AYY:n hallitus jatkoi kestävien suhteiden rakentamista Kiinan
opiskelijaliikkeeseen delegaatiollaan Shanghaihin ja Pekingiin toukokuun
lopulla. Matkan tarkoituksena oli rakentaa suhteet Aallon partneriyliopistoon
Tongjiin sekä vahvistaa TKY:ltä periytynyttä yhteyttä Tsinghuan yliopiston
opiskelijoihin. Aalto-yliopisto osallistui hankkeen rahoitukseen. Pysyvien
yhteistyömuotojen ja yhteistoiminnan rahoituksen suunnittelu aloitettu
yhdessä
Kiina-yhteyksistä
kokemusta
omaavien
vanhojen
ylioppilaskuntatoimijoiden
kanssa.
Mahdollisten
suomalaisten
yhteistyökumppanien kartoitus on aloitettu.
Kansainvälisten verkostojen saralla AYY on selvittänyt mahdollisuuksia
tuoda opiskelijaedustusta Cumulus-verkostoon, joka on taideteollisen alan
ainut globaali järjestö. Tämä projekti jäänee kuitenkin ensi vuodelle.
Koulutuspoliittisia aiheita puolestaan käsiteltiin kesällä pohjoismaisia
teknillisiä yliopistoja kokoavassa NordTek-konferenssissa.
Lisäksi on hankittu ajankohtaista tietoa kansainväliset koulutuspolitiikan
kehityssuunnasta ja tulevista muutoksista osallistumalla European
Association for International Education ja Global Colloquium for
Engineering Education –konferensseihin. European Society for Engineering
Education (SEFI) -järjestön vuosikonferenssissa haettiin hyviä käytäntöjä
koulutuksen ja opiskelukyvyn saralla sekä osallistuttiin järjestön
kehittämiseen opiskelijanäkökulmasta.

38. VAIKUTETAAN SUOMEN HALLITUSOHJELMAAN 2011–2015

Tavoite:

Suomen hallitusohjelma 2011–2015 edistää opiskelijoiden asemaa ja
toimeentuloa
yhteiskunnassa
niin
opiskeluajan
kuin
tulevien
työelämävuosien osalta. Ylioppilaskunta on uskottava ja rakentava
keskustelukumppani valtakunnallisella tasolla. Ylioppilaskunta herättää
keskustelua yhteiskunnallisista asioista jäsenistössään ja aktivoi sitä.

Toiminta:

Muodostetaan ylioppilaskunnan tavoitteet Suomen hallitusohjelmaan 2011–
2015. Koostetaan selkeä kokonaisuus jo laadituista kannoista ja
muodostetaan tarvittaessa linjat muihin olennaisiin teemoihin. Kanavoidaan
ylioppilaskunnan
kansallisen
tason
vaikutustyö
koordinoidusti
hallitusohjelmatavoittevaikuttamisen kautta. Vaikutetaan tavoitteiden
pohjalta puolueisiin sekä työmarkkinajärjestöihin.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

linjojen muodostaminen
joulukuu

helmikuu–huhtikuu,

Vastuu:

Leppisaari

Toteutus:

Leppisaari, Kuusivuori, edunvalvontasektorit

Kuormitus:

normaali

vaikutustyö

toukokuu–

Toteutuksen tila: Aloitettu
Järjestetty yhdessä HYYn kanssa hallitusohjelmatavoitteita käsittelevä iltama,
jonne kutsuttu poliittisten opiskelijajärjestöjen edustajia. Organisoitu koko
jäsenistölle avoin workshop., jossa keskusteltu ja käsitelty luonnosta
hallitusohjelmatavoitekirjauksiksi.
Hyväksytty
ylioppilaskunnan
hallitusohjelmatavoitteet edustajiston kokouksessa 4/2010. Aloitettu
hallitusohjelmatavoitteiden taustapaperien valmistelu. Tavattu SYL:oa,
HYY:tä sekä yliopiston edustajia syksyn hallitusohjelmavaikuttamisen osalta.
SYL:n liittokokouksessa pidetty linjojen mukaisesti esillä vakuutusluonteista
mallia vanhemmuuden kustannusten jakamisesta eri työnantajien kesken.
Saatu sisällytettyä tätä mallia tukeva kirjaus SYL:n toimintasuunnitelmaan
6+6+6-perhevapaamallin ajamisen rinnalle. Oltu yhteydessä rakentavassa
hengessä TEK:iin sen hallitusohjelmatavoitteiden osalta ja pyritty
vahvistamaan keskusteluyhteyttä ylioppilaskunnan ja ammattiliittojen välille.

39. EDISTETÄÄN YHDENVERTAISUUDEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMISTA
Tavoite:

Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta toimivat kestävästi ja
vastuullisesti ja huomioivat toiminnassaan yksilöiden yhdenvertaisuuden,
ympäristönäkökohdat sekä roolinsa ympäröivässä yhteiskunnassa ja
globaalisti.

Toiminta:

Laaditaan ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelma, joka pyrkii
edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jäsenistön keskuudessa.
Toteutetaan kestävää henkilöstöpolitiikkaa työnantajana. Otetaan
ympäristöystävällisyys huomioon toimitiloissa ja muussa toiminnassa sekä
viestitään näistä tarpeista myös yliopistolle. Otetaan ympäristöystävällisyys
huomioon ylioppilaskunnan asunnoissa ja tiedotetaan asukkaille heidän
mahdollisuuksistaan toimia ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan hyväksi.
Mahdollistetaan ja tuetaan kehitysyhteistyötä ylioppilaskunnan piirissä.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

yhdenvertaisuussuunnitelma kesäkuu–lokakuu, muu jatkuvaa

Vastuu:

Lappalainen ja Leppisaari

Toteutus:

Harjanne,
Lappalainen,
kehitysyhteistyöjaosto

Kuormitus:

pieni

Leppisaari,

Sauli,

,

Lähteenaho,

Toteutuksen tila: Jatkuva.
Päätetty jäsenmaksun ohessa suoritettavien vapaaehtoisten lahjoituksen
kohteiksi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet, SOS-lapsikylä ry, John Nurmisen
säätiön Puhdas Itämeri –hanke ja SPR:n katastrofirahasto.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulman sisällyttämistä kaikkeen
Aallon
toimintaan
on
painotettu
kommentoitaessa
strategian
toimeenpanosuunnitelmia ja muita hankkeita ja suunnitelmia. Osallistutaan
Aallon kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelman suunnitteluun, minkä
on tavoitteena valmistua joulukuussa 2009.
Otettiin osaa SYL:n
ympäristötapaamiseen 4.10.
Edustettu SYL:n kehy-tapaamisessa kehy-jaoston pj:n voimin sekä edistetty
kehy-jaoston laajentumista myös teekkareiden ja taikkilaisten keskuuteen.
Aloitettu keskustelut AYY:n osallistumisesta Aallon kestävän kehityksen
toimeenpanosuunnitelman tekoon ja toteuttamiseen. Opiskelijaedustajat
kestävän kehityksen työryhmiin nimetään tammikuussa 2011.

40. OSALLISTUTAAN SYL:N LIITTOKOKOUKSEEN
Tavoite:

AYY:n kannattamat esitykset ja ehdokkaat menevät liittokokouksessa läpi.
AYY:llä jäsen SYL:n hallituksessa 2011.

Toiminta:

Vaikutetaan ylioppilaskunnan määritettyjen linjojen mukaisesti.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

marraskuu

Vastuu:

Peltola

Toteutus:
Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Aloitettu
Hallitus on valmistellut SYL:n liittokokoukseen osallistumisesta esityksen
edustajistolle kokoukseen 7/2010. Liittokokousdelegaation ja edustajiston
välinen lähetekeskustelu käydään kokouksessa 10.11.

41. LINJATAAN KOULUTUKSEN MAKSULLISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA JA EDISTETÄÄN KANNAN
TOTEUTUMISTA

Tavoite:

Lukukausimaksukokeilussa ja sen seurannassa otetaan huomioon
opiskelijanäkökulma. Kokeilun tuloksia arvioidaan kriittisesti ja läpinäkyvästi
niin yliopistossa kuin kansallisellakin tasolla.

Toiminta:

Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluun liittyvistä asioista. Erityisesti
kiinnitetään huomiota stipendijärjestelmien kehittämiseen. Edistetään tämän
kannan toteutumista yliopisto- ja valtionhallinnossa sekä opiskelijaliikkeessä.

Prioriteetti:

1

Aikataulu:

linjaus helmikuu–maaliskuu, vaikutustyö maaliskuu–joulukuu

Vastuu:

lukukausimaksukokeilu ja tilauskoulutus: Lappalainen
suomalaisten maksuton koulutus: Peltola

Toteutus:

Lappalainen, Sauli, Peltola

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Avattu uudestaan
Julkaistu kannanotto koulutuksen maksuttomuuden puolesta 19.2.
Lukukausimaksukokeilun toimeenpanoon Aalto-yliopistossa vaikutettiin
toimimalla edustajiston 18.3. hyväksymän linjapaperin mukaisesti yliopiston
lukukausimaksutyöryhmässä, joka valmisteli suosituksia kokeilun
toteutukseen.Työryhmän loppuraporttiin jätettiin eriävä mielipide kokeilun
laajuudesta ja lukukausimaksujen suuruudesta. Ylioppilaskunnan tavoite
kokeilun rajaamisesta vain muutamaan ohjelmaan on tähänastisten tietojen
mukaan toteutumassa.
AYY osallistui opiskelijoille maksuttoman koulutuksen puolesta järjestettyyn
mielenilmaukseen. Tämän lisäksi on viiden muun ylioppilaskunnan kanssa
lausuttu Lehikoisen työryhmän raporttien yhteydessä lukukausimaksuista
periaatetasolla.
Kirjaus on avattu uudestaan kokeilun käytännön toteutuksen epäselvyyksien
takia. Kokeilun implementaatiossa on vaarana, että ylioppilaskunnan linjan
mukainen stipendien tarveharkintaisuus olisi jäämässä pois. Esitetty Aallolle
ulkomailta haettujen esimerkkien pohjalta rakennettu malli tarveharkintaisen
stipendijärjestelmän toteuttamiseksi. Yliopisto kieltäytyi harkitsemasta mallin
käyttöönottoa vedoten resurssipulaan ja siihen, että asiaan on hyvää aikaa
palata,
”kun
lukukausimaksut
tulevat
osaksi
suomalaista
korkeakoulujärjestelmää”.

VALMIIT TAI VAIN VÄHÄISIÄ TOIMENPITEITÄ
LOPPUVUONNA VAATIVAT KIRJAUKSET
42. LUODAAN EDUNVALVONTAMITTARISTO
Tavoite:

Ylioppilaskunnan edunvalvontatoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
tukeutuen tutkimus- ja havaintotietoon perustuvaan mittaristoon.

Toiminta:

Tutustutaan aiempaan kirjallisuuteen edunvalvonnan tehokkuuden ja
hyvinvoinnin mittaamisesta ja sovelletaan tätä tietoa ylioppilaskunnan
toimintaympäristöön.. Tehdään yhteistyötä ylioppilaskuntaa lähellä olevien
asiantuntijoiden kanssa. Ei rakenneta erillistä tuloskorttia. Ylioppilaskunnan
edunvalvontatoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tukeutuen tutkimusja havaintotietoon perustuvaan mittaristoon.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

kesäkuu–elokuu

Vastuu:

Harjanne

Toteutus:

Harjanne, Peltola, edunvalvontasektori

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila:

Valmis.
Aallon mittaristotyötä on kuitenkin seurattu ja kommentoitu. Aallon kanssa
on alustavasti keskusteltu yliopiston tietokantojen hyödyntämistä mittariston
kehittämisessä. Oltu yhteydessä YTHS:n, SYL:n ja muihin toimijoihin ja
perehdytty alan kirjallisuuteen. Edunvalvonnan mittaamisen muistio on
valmiina ja sisäisessä jaossa, toimenpide-ehdotuksia hyödynnetään muussa
ylioppilaskunnan kehittämiseen liittyvässä työssä.

43. TUETAAN AALTO ON TRACKS –PROJEKTIA
Tavoite:

Aalto on Tracks –projekti vie n. 100 Aallon yliopistoyhteisön jäsentä
yksityisjunalla Kiinaan, Shanghai World Expoon. Projektin tavoitteena on
viedä Aalto-yliopistoa, Suomea ja suomalaista koulutusta maailmalle ja
tarjota aaltolaisille unohtuman kokemus. Ylioppilaskunta toimii
yhteistyökumppanina projektin järjestelyorganisaatiolle.

Toiminta:

Osallistutaan projektin valmisteluun ja toteutukseen. Tuetaan projektia
tarjoamalla taloushallinnollisia palveluita ja neuvontaa, tiloja sekä
toimistopalveluita.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

maaliskuu-toukokuu

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Hyrkkö, Halme

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila:

Valmis.
Hyrkkö osallistui projektin valmisteluun ja toteutukseen. Halme ja
talousjohtajat avustivat projektia sopimuskysymyksissä ja maksuliikenteen
sekä laskutuksen järjestämisessä. Aava järjesti Farewell Partyn ennen junan
lähtöä. Reissu onnistui loistavasti ja saavutti tavoitteensa viedä Aaltoa ja
Suomea maailmalle sekä rakentaa yhteisöllisyyttä ja hyvää meininkiä
aaltolaisten keskuudessa. Aalto on Tracks –julkaisu ja –elokuva ilmestyvät
syksyn aikana.

44. KEHITETÄÄN YLIOPPILASKUNNAN TILATARJONTAA
Tavoite:

Ylioppilaskunta tarjoaa monipuolisia tiloja jäsenistönsä käytettäväksi. Tilat
pidetään hyvässä kunnossa ja niitä kehitetään jatkuvasti jäsenistön palautteen
perusteella.

Toiminta:

Kartoitetaan ylioppilaskunnan omistamat tilat. Huolehditaan tilojen
jatkuvasta ylläpidosta ja kehityksestä keräämällä käyttäjiltä palautetta ja
reagoimalla siihen. Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää yliopiston tiloja.

Prioriteetti:

3

Aikataulu:

jo tiedossa olevat tilankehitysprojektit helmikuu–toukokuu, muutoin
toteutus jatkuva

Vastuu:

Hyrkkö

Toteutus:

Palonen, Jylhä, Mäkelä, Penttinen, Vainio

Kuormitus:

pieni

Toteutuksen tila:

Jatkuva/Aloitettu
Olemassaolevien tilojen ylläpito jatkuvaa. Aloitettu uusien yhdistyksille
vuokrattavien varastotilojen rakentamisprojekti. Aallon teknillisen
korkeakoulun kanssa on sovittu tilojen käyttöperiaatteista. Ylioppilaskunnan
piirissä toimivat yhdistykset saavat vuokrata tiloja maksutta.

45. TEHDÄÄN KOTI YLIOPPILASKUNNALLE
Tavoite:

Ylioppilaskunnalle keskipitkällä aikavälillä toimiva keskustoimisto, jonka tilat
ovat järkevät ja hauskat.

Toiminta:

Vaikutetaan Lämpömiehenkuja 2:n remonttisuunnitelmiin ylioppilaskunnan
tilojen osalta. Tilasuunnitelmasta tehdään järkevä ja siinä huomioidaan
vakituisten työntekijöiden, luottamustoimijoiden ja vapaaehtoisten
erityistarpeet. Suunnittelu tehdään pilke silmäkulmassa. Tilan toimivuudesta
raportoidaan edustajistolle.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

helmikuu– lokakuu

Vastuu:

Penttinen

Toteutus:

Funck, Penttinen, Halme, Valtonen,, , Markkanen, Väätäinen

Kuormitus:

normaali

Toteutuksen tila: Valmis
Keskustoimiston aatteellinen puoli on muuttanut Lämpömiehenkuja 2:een.
Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota uudenaikaisiin ja
uraauurtaviin
ratkaisuihin
sekä
osallistuttu
toimivat
työtilat
tutkimukseen.Selvitys tiloista toimitettaneen viimeiseen edustajiston
kokoukseen.
Otaniemen palvelupiste, asunto- sekä taloustoimisto sijaitsevat osoitteessa
Otakaari 11.

46. MÄÄRITETÄÄN YLIOPPILASKUNNAN LINJAT
Tavoite:

Ylioppilaskunnalla on kannat sen jäsenistön osalta olennaisiin kysymyksiin ja
niistä viestitään aktiivisesti kaikessa vaikutustyössä.

Toiminta:

Määritetään ylioppilaskunnan linjat keskeisiin kysymyksiin. Linjausta vaativia
asiakokonaisuuksia ovat muun muassa Aalto-yliopisto, opiskelijoiden
toimeentulo, koulutuksen maksullisuus, , keinot työurien pidentämiseksi sekä
Suomen hallitusohjelma 2011–2015. Arvioidaan millaisia etuja, velvoitteita ja
vaikutusmahdollisuuksia eri opiskelijajärjestöihin ja sidosryhmiin kuuluminen
tuo ylioppilaskunnalle ja päätetään niihin liittymisestä tai kuulumisesta
selvityksen
perusteella.
Perustavanlaatuisten
teemojen
osalta
kannanmuodostus tehdään edustajistotasolla.

Prioriteetti:

2

Aikataulu:

tammikuu–joulukuu,

Vastuu:

Leppisaari

Toteutus:

edunvalvontasektorit

Kuormitus:

suuri

Toteutuksen tila: Aloitettu
Hyväksytty
linjapaperit
Aalto-yliopistosta,
opintotuesta
ja
lukukausimaksukokeilusta edustajiston kokouksessa 3/2010. Muodostettiin
ylioppilaskunnan hallitusohjelmatavoitteet edustajiston kokouksessa 4/2010.
Päätettiin ylioppilaskunnan jäsenyydestä Suomen Ylioppilaskuntien liitossa
kokouksessa 5/2010. Hyväksytty ylioppilaskunnan kielistrategia kokouksessa
6/2010. Osallistuttu SYL:n liittokokoukseen ja vaikutettu käsiteltävänä
olleisiin asioihin ylioppilaskunnan kantojen mukaisesti. Hyväksytään
opiskelijavalinnan linjapaperi vuoden viimeisessä kokouksessa 16.12.

