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Avoin ja vakaa ylioppilaskunta - Hallitusohjelma 2022

Vuoden 2022 hallitusohjelma perustuu avoimuuteen, joka on strategiassamme
määritelty yhdeksi VYY:n kolmesta arvosta.

“Avoimuus: Ylioppilaskuntamme toiminta on läpinäkyvää ja luotettavaa.
Toiminnastamme saa aina tietoa ja halutessaan voi kysyä lisää. Viestimme
oma-aloitteisesti ja ennakoivasti.”

Hallitusohjelman kolme projektia tähtäävät siihen, että toimintamme on vakaata ja
luotettavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta on kauaskatseista ja kehittyy vuodesta
toiseen, ja jäsenet tietävät ylioppilaskunnan merkityksen yhteisössämme.

Uudistuva ja strateginen organisaatio
Ylioppilaskuntamme toiminnan tulee pyrkiä pitkäjänteisyyteen. Meidän tulee olla
tietoisia tulevasta ja varautua muuttuviin tilanteisiin, jotta voimme taata toiminnan
vakauden. Ylioppilaskunnan toiminnan tulee olla läpinäkyvää, ja tavoitteenamme on,
että ylioppilaskunnan jäsenyys koetaan kannattavaksi.

Toimenpiteet:
● Viemme loppuun aloitetun työn ylioppilaskunnan strategian uudistamiseksi.

Osallistamme jäsenistöä strategiatyön edetessä kyselyn avulla, jotta pystymme
luomaan ylioppilaskuntamme näköisen strategian.

● Teemme ylivuotisia suunnitelmia toiminnan vakauttamiseksi. Ylioppilaskunnalle
luodaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, sekä yhteistyösuunnitelma,
jonka avulla kehitämme jäsenpalveluita, yritysyhteistyötä ja muuta
sidosryhmätoimintaa. Lisäksi luomme ylioppilaskunnalle suunnitelman, jossa
määritellään askeleet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi
hiilijalanjäljen laskennan valmistuttua. Teemme myös aikataulusuunnitelman
ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavien dokumenttien uusimiseksi.

● Arvioimme ja tarkastelemme rohkeasti omia toimintamallejamme ja kehitämme
niitä vastaamaan ylioppilaskunnan tarpeita. Tarvittaessa luomme uusia
konsepteja ja uudistamme tai hylkäämme vanhoja.

● Kehitämme erityisesti laajoja, pidempiaikaisia yhteistöitä, joiden avulla voimme
luoda houkuttelevia jäsenpalveluja ja viestimme tehokkaasti olemassa olevista
palveluista. Lisäksi etsimme aktiivisesti uusia palveluita sisällytettäväksi osaksi
palvelukokonaisuuttamme.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
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Yhteisöllisyys ja opiskelijakulttuuri uudelleen henkiin
Koronapandemia on koetellut opiskelijakulttuuria valtakunnallisesti sekä asettanut
haasteensa yhteisöllisyyden vaalimiselle vyyläisten ja vaasalaisten opiskelijoiden
keskuudessa. Haluamme toimia mahdollistajana yhteisöllisyyden palauttamisessa sekä
näyttää esimerkkiä opiskelijakulttuurin ja -perinteiden uudelleenrakentamisessa.

Toimenpiteet:
● Muodostamme yhdessä järjestöjen kanssa toimivan ja monipuolisen

tapahtumatarjonnan. Tuemme järjestöjen toimintaa ja erityisesti matalan
kynnyksen tapahtumien järjestämistä monipuolisesti hyödyntämällä esimerkiksi
koulutuksia ja erilaisia avustuksia. Kehitämme olemassa olevia foorumeita
parantaaksemme vuorovaikutusta järjestöjen kanssa.

● Teemme konkreettisia toimia ylioppilaskunnan eri toimielimien, kuten
edustajiston, hallinnon opiskelijaedustajien, tutorprojektin sekä hallituksen ja
toimiston välisen yhteistyön parantamiseksi.

● Luomme yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden tueksi selkeitä toimintatapoja ja
malleja, joihin koko yhteisö voi samaistua. Havainnollistamme toimintamalleja
dokumenteilla, jotka ovat koko yhteisön hyödynnettävissä. Päivitämme
tapahtumajärjestämisen pelisäännöt ja yhdenvertaisuusjulistuksen sekä luomme
turvallisemman tilan periaatteet määrittelevän dokumentin.

Opiskelijaelämää ja iloa kampukselle
Pandemian aikana opiskelijoiden elämä on keskittynyt kampuksen sijaan muualle,
Tarvitsemme elämää ja palveluita kampukselle, jotta saamme palautettua
tiedeyhteisön ja opiskelijaelämän elinvoiman sekä parannettua opiskelijoiden
hyvinvointia.

Toimenpiteet:
● Kampuskehityshankkeessa vaikutamme erityisesti Tervahovin suunnitteluun ,

jotta tulevat tilat palvelevat opiskelijoiden ja järjestöjen todellisia tarpeita. Lisäksi
vaikutamme aktiivisesti siihen, että kampus palvelee opiskelijoita ja järjestöjä
myös ennen hankkeen valmistumista. Kampuksella tulee olla tarjolla
monipuolisia palveluita, jotka ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

● Vaadimme yliopistoa järjestämään enemmän opetusta kampuksella. Opetuksen
ja opiskelun tulee keskittyä pääosin kampukselle, ja teemme yhteistyötä
yliopiston kanssa, jotta kampuksen elinvoima palautuu. Lähiopetuksen lisäksi
otamme kantaa myös toimivan etäopetuksen järjestämiseen, jotta opiskelijoiden
yksilöllisiä tarpeita tuetaan mahdollisimman laajasti.

● Kampus on turvallinen ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus voida hyvin
niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Nostamme esiin epäkohtia ja
edesautamme ympäristön kehitystä omalla toiminnallamme.
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