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Vastuullinen VYY - Hallitusohjelma 2021
Vuoden 2021 hallitusohjelman teema on vastuullisuus. VYY:n strategiassa
vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet luetellaan seuraavasti:
“Taloudenpitomme on vastuullista ja kunnioitamme yhteisiä resurssejamme.
Pidämme huolta jäsenistämme, yhteisöstämme ja suhtaudumme arvostavasti
omaisuuteemme, jotta siitä on iloa mahdollisimman monelle
opiskelijasukupolvelle. Kannamme toiminnassamme vastuun eettisistä ja
ekologisista vaikutuksista.”’
Pyrkimys vastuulliseen toimintaan on otettu huomioon hallitusohjelman neljän
teemaprojektin painopisteissä, jotka läpileikkaavat ylioppilaskunnan toimintaa
kaikilla tasoilla, niin edunvalvonta- kuin yhteisösektorilla. Se tarkoittaa
opiskelijoidemme tukemista poikkeuksellisina aikoina, lainsäädännöllisen
kasvatustehtävämme toteuttamista sekä eettistä kestävyyttä.

Hyvinvoivat opiskelijat pandemian keskellä
Koronavirustilanteen jatkuessa mahdollisesti pitkälle vuoteen 2021 VYY tiedostaa
sen vaikutukset opiskelijoiden elämään. Muuttuvassa maailmantilanteessa
haluamme tehdä kaikkemme opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen
Tavoitteemme:
● Toimimme vastuullisesti ja olemme valmiita reagoimaan muutoksiin. Tuemme
tarvittaessa opiskelijoita kaikilla elämän osa-alueilla.
● Puolustamme opiskelijoiden oikeuksia erityisesti etäopiskeluun ja uuteen
yliopistoarkeen liittyvissä asioissa.
● Tarjoamme ylioppilaskunnan piirissä toimiville järjestöille ohjeistusta ja tukea
poikkeusoloissa toimimiseen.

KestäVYYs kunniaan – kohti kestävämpää ylioppilaskuntaa
Kehitämme toimintaamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävämmäksi. Ylioppilaskuntamme on vastuullinen toimija muuttuvassa
yhteiskunnassa.
Tavoitteemme:
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● Ylioppilaskunnan toimintaa rakennetaan taloudellisesti kestävämpään suuntaan.
Tämän avulla varaudumme myös mahdolliseen automaatiojäsenyyden
poistumiseen tulevaisuudessa.
● Otamme ensiaskeleet ekologisesti vastuulliseen toimintaan selvittämällä
hiilijalanjälkemme. Näin luomme pohjan linjapaperissa määritellylle
hiilineutraaliustavoitteelle.
● Opiskelijat integroituvat yhteisölliseksi ja yhdenvertaiseksi yliopistoyhteisöksi.
Edesautamme toiminnallamme opiskelijoiden yksinäisyyden vähentymistä.
Keskitymme poikkeusolojen myötä kärsineen opiskelijaelämän elvyttämiseen
yhteisöllisyyden tukemiseksi.

Suomen yhdenvertaisin ylioppilaskunta
Yhdenvertaisuusjulistuksen visiona on, että VYY on Suomen yhdenvertaisin
ylioppilaskunta. Tavoitteena on, että ylioppilaskuntamme on jokaisen jäsenemme
näköinen, ja että kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.
Tavoitteemme:
● Päivitämme yhdenvertaisuusjulistuksen jäsenistöltä saamamme palautteen
mukaiseksi.
● Selkeytämme yhdenvertaisuustyötä piirissämme toimivien järjestöjen
keskuudessa. Tarjoamme järjestötoimijoille konkreettista
yhdenvertaisuuskoulutusta.
● Tuomme ylioppilaskunnan toiminnan lähelle jäsenistöä. Osallistamme jäsenistöä
ja ylioppilaskunnan toimijoita sekä tarkastelemme toimintaamme kriittisesti ja
kehitämme sitä.

Yhteiskunnallisesti aktiiviset opiskelijat ja kaikkien aikojen VYYlit
Keväällä 2021 järjestetään kuntavaalit ja syksyllä 2021 ylioppilaskunnan
edustajistovaalit. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua Yliopistolain 2 §:ssä
säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita
aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.
Tavoitteemme:
● Kannustamme opiskelijoita kansalaisaktiivisuuteen tuomalla vaalit lähelle
opiskelijoita.
● Panostamme edustajistovaaleihin rekrytoimalla edustajistovaalikoordinaattorin
ja kasvatamme äänestysprosenttia yli 30 prosenttiin.
● Olemme näkyvä ja aktiivinen toimija kuntavaalikeskustelussa sekä paikallisella
että valtakunnallisella tasolla.
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