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Suurta intoa ja rikottuja lupauksia
Vuotta 2015 voisi kuvata suurten myllerrysten vuodeksi. Maailma heitti hallitukselle ja henkilökunnalle

yllättäviä haasteita, tilanteita ja mahdollisuuksia ehkä jopa tavallista enemmän. Edustajiston päättämässä

tavoiteohjelmassa määriteltiin vuodelle 2015 kolme pääteemaa: eduskuntavaalit, yliopiston 375-juhlavuoden
ja vapaaehtoiset. Päätavoitetta ovat näkyneet ylioppilaskunnan toiminnassa vuoden alusta loppuun, mutta
väliin on mahtunut myös paljon muuta.

Vaikuttamismaraton
Edunvalvontaa ja vaikuttamista kuvataan usein maratoniksi, ei sprinttilajiksi. Edunvalvonnan vuosi alkoi silti
vauhdikkaasti, kun toisen tutkinnon opintotuen poistaminen tuli päätettäväksi eduskuntaan. Leikkaus sai

varsin paljon huomiota mediassa ja somessa, joten hallitus päätti tarttua tilaisuuteen. Järjestimme parissa
päivässä usean tuhannen hengen mielenosoituksen, jonka tuloksena eduskunta päätti säilyttää toisen
tutkinnon opintotuen.

Eduskuntavaalien alla järjestimme useita tapahtumia ja kampanjoimme ahkerasti HYYn

eduskuntavaalitavoitteiden, erityisesti opiskelija-asumisen puolesta. Osallistuimme myös aktiivisesti Suomen
ylioppilaskuntien liiton #koulutuslupaus-kampanjaan. Ehdokkailta kerätyt tiedot ja lupaukset vaikuttivat
myönteisiltä opiskelijoiden tavoitteille. Vaalien ja niiden jälkeen käytyjen hallitusneuvottelujen tulos on
kuitenkin historiaa – rikottujen lupausten historiaa.

Opiskelijoihin ja koulutukseen kohdistuvat leikkaukset leimasivat syksyn vaikuttamista ja edunvalvontaa.
Tuimme SYL:a kampanjoinnissa opiskelija-asuntorakentamisen puolesta, ja investointiavustuksiin

kohdistunut lakimuutos saatiin kumottua. Leikkaukset saivat liikkeelle laajan joukon yliopistoyhteisön jäseniä,
ja yliopistolla koettiin myös valtaus, jonka tapahtumia HYYssä seurattiin tarkasti.

Syksyllä myrskyn silmässä oli oma yliopistomme. Jättimäisten budjettileikkausten lisäksi käynnissä oli monta
uudistusta. Tutkintojen, tiedekuntarakenteiden ja hallinnon organisaation uudistukset tarjosivat ja tarjoavat
edelleen vuonna 2016 hienoja mahdollisuuksia kehittää opiskelijoiden esiin nostamia ongelmia.

Vapaaehtoiset
HYYn piirissä ja tuella järjestetään paljon monipuolista vapaaehtoistoimintaa yli 250 järjestössä, mutta itse
ylioppilaskunnan toimintaan osallistuminen ei aina ole kaikkein helpointa. Vuonna 2015 ylioppilaskunnan

vapaaehtoisten määrä erilaisissa tapahtumissamme kasvoi huomattavasti, mikä on erinomainen uutinen, sillä
osallistumaan houkutteleva toiminta tarvitsee tekijänsä. Toivottavasti saimme alkuun itseään ruokkivan
kierteen.

Erityisesti vapaaehtoistoiminnasta on mainittava Fuksikansleri ja esteettömyystuutori. Molemmat ovat olleet
korvaamattomia auttamaan uusia opiskelijoita sisään yliopistoon ja ylioppilaskuntaan.

Juhlahumua
Osallistuminen yliopiston juhlavuoteen toi aivan oman säväyksensä vuoteen 2015. Juhlavuosi antoi

mahdollisuuden ihastella, hullutella ja leikitellä. Juhlavuoden tapahtumat olivat menestyksekkäitä ja jäivät
toivottavasti monen opiskelijan rakkaisiin muistoihin. Erityisen hienoja hetkiä koettiin yliopiston kanssa
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yhteistyössä järjestetyssä Floran päivän juhlassa 13.5. Tapahtuma oli jo ennakkoon hurjan suosittu, ja kaikki
ilmoittautuneet fuksista professoriin saapuivat paikalle hyvän ruuan ja juoman sekä suloisten alpakoiden
houkuttamana, vaikka kevään oikukas sää tarjoili puutarhajuhlan kunniaksi myrskypuhureita ja kylmää
sadetta. Vuoden lopussa varmistui, että henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen kevätjuhla ei jää vain

juhlavuoden erikoisuudeksi vaan yhteistyötä jatketaan myös seuraavana vuonna. Toivottavasti vuona 2015
alkoi uusi, pitkä perinne.

Toista perinnettä vakiinnutimme syksyllä, kun ylioppilaskunta toivotti uudet opiskelijat tervetulleeksi

historian toisessa Fuksiseikkailussa. Tapahtumaa kasvoi ja sen sisältöä kehitettiin harkiten. Fuksiseikkailu sai
osallistujilta erinomaista palautta, ja tapahtuman järjestämiseen innostui myös mukaan huomattava joukko
vapaaehtoisia.

Uutta ja vanhaa
Vuosi 2015 oli muutosten vuosi ylioppilaskunnassa, sillä keväällä rekrytoitiin uusi pääsihteeri ja syksyllä

valmisteltiin ylioppilaskunnalle uusi strategia. Elokuussa päästiin myös sopimukseen Vanhan ylioppilastalon
musiikkisalin käytöstä ylioppilaskunnan piirissä toimivien neljän musiikkikorporaation kanssa.

Johtajan vaihtuminen on organisaatiossa kuin organisaatiossa herkkä prosessi. Pääsihteerin rekrytointia

varten valittiin keväällä edustajistosta työryhmä, joka valmisteli valinnan ansiokkaasti. Edustajisto valitsi Katri
Korolaisen seuraajaksi Jannica Aallon, joka aloitti työnsä kesän korvilla railakkaan pääsihteerin vaihtojuhlan
jälkeen. Sujuvasta siirtymästä on kiitettävä molempia pääsihteereitä sekä koko henkilökuntaa.

Myös ylioppilaskunnan yrityksessä HYY Yhtymässä vaihtui johtaja. Uusi toimitusjohtaja Antti Kerppola ryhtyi
vauhdikkaasti toteuttamaan konsernin uutta strategiaa. Muuttuva Yhtymä kaipasi myös muutosta
omistajahallintoon, jota pohtimaan ja valmistelemaan kerättiin oma työryhmänsä.

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden edunvalvoja ja yhteisö. Oma toiveeni hallituksen puhjeenjohtajana aloitaessani
oli, että voisin tehdä HYYstä entistä innostavamman ja hauskemman yhteisön. Vaikka juuri nyt meille
opiskelijoille puhaltavat vastatuulet, tuntuu siltä, että ylioppilaskunta on vuonna 2015 ollut opiskelijalle taas
hitusen innostavampi ja hauskempi. Kiitos siis kaikille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa toivettani!
Mari Lehtoruusu, HYYn hallituksen puheenjohtaja 2015
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Pääsihteerin vuosikatsaus
Aloitin HYYn uutena pääsihteerin kesän alussa edellisen pääsihteerin Katri Korolaisen siirtyessä uusiin

haasteisiin. Oli hienoa aloittaa pääsihteerinä työyhteisössä, jossa edeltäjäni oli tehnyt loistavaa esimiestyötä.
Henkilökunta siirtyikin kesälomalle Katrin läksiäisten lämpöisässä tunnelmassa.

Pääsin innokkaana hallitusvuosieni 2011–12 työskentelemään jälleen täynnä intoa, asiantuntijuutta, uusia

ideoita ja kriittistä ajattelua täynnä olevan toimiston porukan kanssa. Kesän alussa en silti osannut ennustaa,
miten rankka loppuvuodesta 2015 tulisi.

Suomen hallituksen uskomattoman suuret leikkaukset koulutukseen, etenkin Helsingin yliopistoon sekä

opiskelijoiden toimeentuloon, kuten opintotukeen, tekivät vuodesta uudella tavalla haastavan. Harvoin HYYssä
on oltu tilanteessa, jossa yhteiskunnallinen ilmapiiri tuntuu jopa vihamieliseltä sivistystä ja koulutusta

kohtaan. Vaikka ajat olivat ja ovat edelleen vaikeita niin opiskelijoille kuin muulle yliopistoyhteisölle, HYYn
hallitus ja henkilökunta tekivät parhaansa, jotta opiskelumahdollisuudet Helsingin yliopistossa säilyisivät
hyvinä.

Syksyllä 2015 pystyttiin katsomaan myös tulevaisuuteen. Toimistolla valmisteltiin uutta strategiaa sekä

yliopistolle että ylioppilaskunnalle, joissa opiskelijan rooli on entistä merkittävämpi. Ylioppilaskunnasta on
tehtävä yhä merkityksellisempi jäsenilleen.

Vuosi 2015 oli myös toimistolla onnistumisten vuosi. Keväällä käyttöön otettu uusi istumajärjestys paransi

työskentelytapoja ja yhteistyötä toimiston sisällä. Lisäksi vuonna 2014 käynnistetty työhyvinvointiprojekti
Diacorin kanssa tuotti tuloksia, ja työhyvinvointi koheni huomattavasti vuoden aikana. Yhteistyö Diacorin

kanssa jatkuu vielä vuoden 2016 aikana, mutta kevyemmässä muodossa. Vuonna 2014 aloitettuja sektorien
kehityskeskusteluja jatkettiin henkilöstön ja hallituksen välillä, ja ne paljastivat selvästi, miten
kunnianhimoisia, osaavia ja mahtavia HYYssä toimivat ihmiset ovat.

Talven lopussa toimistolla aloitti uusi graafinen suunnittelija Jaakko Karvonen, joka piristi HYYn graafista

ilmettä niin yksisarvisilla ja sateenkaarilla kuin vaalianimaatioilla ja huippusuosituilla haalarimerkeilläkin.

Asiantuntija Katja Långvik jäi elokuussa opintovapaalle, ja hänen sijaisekseen opiskelijan toimeentulosta ja
kansainvälisistä asioista valittiin vastamaan Aino Jones.

Syksyllä 2015 rekrytoitiin myös ensimmäistä kertaa vaalikoordinaattori hoitamaan yliopiston hallinnon
opiskelijaedustajien vaaleja. Tehtävää hoiti loistava Silva Loikkanen, jonka ansioista lopputulos onnistui
hienosti, vastoinkäymisistä huolimatta.

Vuoden alussa uuden hallituksen perehdyttämiseen oli käytetty paljon aikaa, ja perehdytykset oli suunniteltu
huolella. Siksi yhteishenki toimistolla oli koko vuoden erinomainen, ja töiden tekeminen hauskaa ja
mielenkiintoista.

Pääsihteeri Jannica Aalto
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Talousjohtokunta
HYYn hallituksen talousjohtokunta kokousti vuoden aikana yhteensä 13 kertaa hoitaen sääntömääräisiä

tehtäviään, kuten talousarvion toteuman seurantaa sekä järjestöjen hyväksymistä ja poistamista HYYn piiristä.
Lisäksi talousjohtokunnan keskuudestaan valitsemat työryhmät kokoontuivat useaan otteeseen käsittelemään
projektiavustusten myöntämistä, toiminta-avustusjakojärjestelmän kehittämistä ja keskipitkän aikavälin

taloussuunnitelmaa. Vuonna 2015 talousjohtokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen jäsen Otso

Heiskanen. Kokouksiin osallistuivat myös hallituksen järjestövastaava Miran Hamidulla, järjestöasiantuntija
Emi Maeda, talouspäällikkö Merja Viitasalo ja toimistosihteeri Jeena Vesivalo henkilökunnan edustajana.

Projektiavustukset
Hallituksen avaamaan projektiavustushakuun saapui järjestöiltä yhteensä 55 hakemusta. Erityistä huomiota

oli päätetty kiinnittää HYY <3 vapaaehtoiset -tavoiteohjelmakirjauksen kannalta relevantteihin projekteihin.

Työryhmävalmistelun jälkeen talousjohtokunta päätyi esittämään hallitukselle, että järjestöjen erilaisiin

projekteihin myönnettäisiin yhteensä 6086 euroa. Hallitus päätti asiasta keskusteltuaan myöntää avustuksia
Harkinnanvaraiset avustukset -budjettikohdasta kaiken kaikkiaan 23 eri projektiin yhteensä 6075 euroa.
Työryhmään kuuluivat talousjohtokunnan varsinaisen kokoonpanon lisäksi hallituksen jäsenet Miran

Hamidulla ja Susanna Jokimies. Talousjohtokunta tervehti ilolla hakemusten suurta määrää ja myöhemmin

vuoden aikana saapuneita projektiraportteja. Projektien kirjo oli laaja bofferimiekkojen valmistamisesta aina
kokkaamiseen ja kiipeilyyn asti. Vuoden 2016 talousarviossa asianomaista budjettikohtaa on kasvatettu
entisestään.

Toiminta-avustukset
Vakiintuneen käytännön mukaisesti talousjohtokunta jakaantui maaliskuun ajaksi pienryhmiin

valmistelemaan HYYn piirissä toimivien järjestöjen toiminta-avustusjakoa. Avustuksia myönnettiin lopulta
161 557 euroa 229 eri järjestölle. Jakopäätöksen jälkeen järjestöille järjestettiin palautetilaisuus, jossa
tarjoutui mahdollisuus perehtyä tukien myöntämisen perusteisiin.

Toiminta-avustusjakojärjestelmästä keskusteltiin ja sitä kehittämään perustettiin työryhmä, jonka työn

pohjalta talousjohtokunta päätyi esittämään vuodelle 2016 kahta keskenään vaihtoehtoista järjestelmää. Myös
järjestövaliokunnan puheenjohtajisto vieraili työryhmän kokouksissa, ja valiokunnan piiristä kirvonneet
kommentit otettiin huomioon.

Budjetti
Vuoden 2016 talousarvion valmistelun pohjana toimi talouspäällikön laatima raami, jota esiteltiin paitsi

talousjohtokunnalle, myös aiheesta lähetekeskustelun käyneelle edustajistolle. Talouspäällikkö ja pääsihteeri
laativat budjettiesityksen yhdessä jäsenmaksuesityksen kanssa. Talousjohtokunta päätyi käsittelyn jälkeen
esittämään niitä hallitukselle, ja hallitus vastaavasti edelleen edustajistolle. Talousarviossa on varauduttu
muun muassa ylioppilaskunnan verkkosivujen uudistamiseen, sähköisiin edustajistovaaleihin sekä
tavoiteohjelman ”Merkityksellinen HYY” -päätavoitteeseen.
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Edunvalvonnan koordinointi
Alkuvuonna keskeisintä edunvalvontaa olivat eduskuntavaaleissa vaikuttaminen ja SYL:n #koulutuslupauskampanjaan osallistuminen. HYYn hallitus järjesti yhdessä AYY:n ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa

perjantaina 13.3. iltapäivällä Kansalaistorilla mielenosoituksen. Opiskelijat vaativat eduskuntaa hylkäämään
hallituksen esityksen toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon opintotukioikeuden rajaamisesta.

Mielenosoitus keräsi yli 7000 osallistujaa Facebookissa, ja paikalle saapui eri arvioiden mukaan noin 2000
ihmistä ympäri Suomea. Eduskunta äänesti poikkeuksellisella tavalla nurin toiseen asteen koulutukseen

esitetyt säästöt ja opintotuen rajaamisen. Kyse oli eduskunnan viimeisestä täysistunnosta ennen uusia vaaleja.
Opintotuen rajaaminen yhteen korkeakoulututkintoon kaatui harvinaisin luvuin 1–185.

Kesäkuussa hallituksen koulutusleikkaussuunnitelmien tultua julki järjestettiin opiskelijoiden mielenosoitus

15.6. Mukana oli jälleen noin 2000 ihmistä. Elokuun 22. päivä järjestettiin kaikkia hallituksen suunnittelemia
leikkauksia vastustava suurmielenosoitus, jossa HYY koordinoi Koulutusleikkauksia vastaan -blokkia.

Keväällä HYYn yhteistyökumppaneille tehtiin sähköinen sidosryhmäkysely, jossa selvitettiin heidän

kokemuksiaan HYYn kanssa työskentelystä. Saimme 36 vastausta (vastausprosentti 26 % ), joista suurin osa

oli HYYn kanssa usein työskenteleviltä organisaatioilta. Lähes kaikissa vastauksissa kiitettiin yhteistyötä HYYn
kanssa. HYYn vastattiin tuovan hyvin opiskelijoiden ääntä kuuluviin ja ylioppilaskunnan toimijat koettiin

luotettaviksi ja avoimiksi. Vastauksissa useimmin toistuva kehitysehdotus oli parantaa viestintää kulloinkin
luottamustoimissa työskentelevistä ihmisistä. Koska he vaihtuvat nopeasti, yhteistyökumppanit eivät aina
tiedä, keneen olla yhteydessä. Vastuuhenkilöiden vaihtuessa tulisi huolehtia yhteistyökumppaneille
viestinnästä.

Ajankohtaista edunvalvonnassa -uutiskirjeeseen koottiin viikoittain HYYn edunvalvonnallisen työn teemoja ja
tapaamisia. Marraskuussa avattiin Facebookiin ryhmä ”HYY – Edunvalvonta | Intressebevakning | Advocacy”,
johon oli joulukuun puoleenväliin mennessä liittynyt yli 440 jäsentä.

Koulutuspolitiikka

Sipilän hallituksen leikkuupuimurin alle jäi Helsingin yliopisto
Kevään eduskuntavaalien jälkeen Juha Sipilän hallitus päätti, lupaustensa vastaisesti, leikata koulutuksesta
noin 600 miljoonaa euroa. Helsingin yliopistoon Sipilän hallituksen leikkaukset kohdistuivat erityisen

raskaasti. Perusrahoitukseen ja tutkimusrahoitukseen kohdistettujen leikkausten lisäksi hallitus lopetti 29
miljoonan euron suuruisen vuotuisen apteekkikompensaation. Yliopiston hallitus hyväksyi syyskuussa
muutosohjelman, jonka mukaisesti yliopisto pyrkii tasapainottamaan taloutensa tulevina vuosina.

Koulutusleikkaukset johtivat Helsingin yliopistossa 1200 työntekijää koskeviin yt-neuvotteluihin, mittaviin

tilasäästöihin sekä palveluiden karsimiseen. Yliopisto tavoittelee vuoteen 2020 mennessä 86 miljoonan euron
menosäästöjä.

Ylioppilaskunta osallistui pitkin kesää ja syksyä leikkausten vastaiseen liikehdintään kannanotoin, tempauksin
ja mielenosoituksin. Yliopiston piirissä toimivien henkilöstöjärjestöjen kanssa tiivistettiin yhteistyötä.
Ylioppilaskunta seurasi leikkausten vaikutuksia tiiviisti ja tiedotti muutoksista jäsenistölleen,

opintovastaaville ja hallinnon opiskelijaedustajille.
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Muutosohjelman lisäksi yliopistolla käynnistyi vuonna 2015 useita uudistuksia, kuten yliopiston strategian
laadinta, tutkintojen rakenteita ja sisältöjä uudistava Iso pyörä -projekti sekä yliopiston uuden

palveluorganisaation luominen eli UPO-hanke. UPO-hankkeeseen liittyen HYY tilasi selvityksen opiskelijoiden

tyytyväisyydestä yliopiston opintohallintoon, jotta HYY voisi perustaa näkemyksensä asiasta entistä

parempaan tietoon.

Johtosääntöuudistus ja HYYn oikeusturvaopas
Syksyllä 2014 valmistellut yliopiston johtosääntöluonnokset herättivät yliopistolla paljon keskustelua ja

kritiikkiä, minkä vuoksi pääjohtosääntö palautettiin valmisteluun. Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön

tilanne oli vielä koko joulukuun 2014 epäselvä: kun sen perään kyseltiin, sitä ei ollut olemassa, mutta toisaalta
se ilmaantui tammikuussa 2015 jo valmisteltuna johtosääntötyöryhmälle. HYY järjesti johtosääntölukupiirejä,
joiden avulla opiskelijoilta saatiin kommentteja ongelmallisista käytännöistä, joihin tutkinto- ja

oikeusturvajohtosäännössä olisi syytä puuttua. Valmista pohjaa oli kuitenkin haastavaa lähteä muokkaamaan
opiskelijamyönteiseksi. HYY esitti kommenttinsa johtosäännöstä ja tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännöstä.

Vaalijohtosäännöstä tai lahjonnan vastaisista periaatteista ei ylioppilaskunnalla ollut huomautettavaa.

Johtosääntöuudistuksen rinnalla alettiin kevään aikana valmistella opiskelijan oikeusturvaopasta. Tavoite oli

koota yhteen yleisimmät opintojen aikana ilmenevä oikeusturvaongelmat ja niiden käsittely. Opas olisi avuksi

opintojen sujuvoittamiseen mutta myös apuväline hallopedien vaikutustyössä. Oppaan pääasialliseksi tekijäksi
palkattiin Aaro Häkkinen. Opas ei valmistunut kevään aikana, joten HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija

Anne Rautanen on jatkanut oppaan työstämistä syksyn 2015 aikana. Projektia ei saatu vuonna 2015 valmiiksi,
joten oppaasta viestiminen ja sen levittäminen jää vuodelle 2016.

Ilmaisen opiskelijatulostuksen päättyminen
Yliopiston tietotekniikkakeskuksen johtokunta käsitteli opiskelijoille ilmaista tulostusta keväällä 2015.

Kokouksessa päätettiin, että tietotekniikkakeskus maksaa opiskelijoiden tulostusmenot vielä vuoden 2016
loppuun asti, ja ilmaisen tulostuksen väärinkäytöksiin pyritään puuttumaan, jotta tulostuskulut saadaan
laskemaan. HYY kokousti kesällä tietotekniikkakeskuksen edustajien kanssa ja sopi keinoista puuttua

väärinkäytöksiin. Tietotekniikkakeskuksen kanssa sovittiin, että se tarkkailee tulostusmääriä ja lähettää

ahkerimmille tulostajille kyselyn, mihin kurssiin tai muuhun tarkoitukseen tulosteet on otettu. Siten haluttiin
tunnistaa kurssit, jotka vaativat runsaasti tulostamista sekä mahdolliset väärinkäytökset.

HYY informoi opiskelijoita ilmaisten tulostuspisteiden säilymisestä ja tarkkailun aloittamisesta alkusyksystä.
Siinä vaiheessa yliopisto oli jo ilmoittanut, että ilmainen opiskelijatulostus on voimassa koko vuoden 2016

sijaan vain toistaiseksi. opiskelijoille ilmaisesta tulostamisesta luopuminen oli yksi yliopiston muutosohjelman

säästökohteista. Tietotekniikkakeskuksen johtokunta päätti kokouksessaan 26. marraskuuta, että opiskelijoille
ilmaisesta tulostuksesta luovutaan 1.1.2016 alkaen. Unigrafia laski tulosteidensa hintaa, ja yliopiston hallinto

valmisteli periaatetta, jonka mukaan opiskelussa hyödynnetään yhä enemmän sähköistä materiaalia

tulosteiden sijaan. HYY tiedotti opiskelijoille, ettei maksuttoman koulutuksen periaatteiden mukaisesti

opiskelijoilta voida jatkossa edellyttää minkään opiskelutöiden esimerkiksi opinnäytetöiden palauttamista
paperisena. Yliopiston ohjeistus olikin lopulta samanlainen.
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Yliopiston opiskelijapalauteviidakko
Vuoden 2015 alusta alkaen kandipalaute on ollut auki jatkuvasti eikä yliopisto ole tarvinnut ylioppilaskunnan
apua palautteen aukiolosta viestimiseen, kuten ennen. Ylioppilaskunta seurasi uusimman

kandipalauteraportin valmistumista, tarkasteli sen tuloksia, ja hallituksen jäsen Piitulainen osallistui
yliopiston palautetyöryhmän työskentelyyn. Kandipalautteen lisäksi palautetyöryhmä käsitteli

opiskelijapalautekokonaisuutta Helsingin yliopistossa ja sitä, miten eri palautekanavista saatavia palautteita
jatkossa käsitellään ja miten niistä raportoidaan yliopistolla. Hallituksen jäsen Piitulainen osallistui keväällä
yliopiston palautetyöpajaan, jossa hän piti yhdessä pedagogisen yliopistonlehtori Liisa Myyryn kanssa

esityksen aiheesta ”Opiskelijan saama palaute ja vastapalaute – ja miten sitä hyödynnetään ohjauksessa”.

Innovatiivista opiskelua!
HYY myönsi vuonna 2015 yhteensä 5000 euroa tukea kymmenelle uudelle opiskelijoiden organisoimalle

opiskeluprojektille. Innovatiivisten oppimismuotojen tukea jaettiin projekteille, jotka kehittivät esimerkiksi

opetusmetodeja, sovelsivat teoriaa käytäntöön tai edistivät opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tuen saajia
valitessa erityistä huomiota kiinnitettiin projektien järjestäjien oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin,
jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen.

Tukea myönnettiin tänä vuonna muun muassa luokanopettajaopiskelijoiden sekä yleisen ja

aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden järjestöjen yhteistyönä organisoituun tukiviittomakoulutukseen,

valtiotieteilijöiden taittokoulutukseen ja fyysikoiden organisoimalle kesäprojektille, jossa opiskelijat voivat

soveltaa teoriaa käytäntöön esimerkiksi rakentamalla itseään kiinnostavan fysiikan sovelluksen. Lisäksi tukea
myönnettiin opintopiirille ja keskusteluryhmälle.

Tukea myönnettiin seuraaville hankkeille seuraavilla summilla (hakija ilmoitettu, mikäli kyseessä on järjestö):
HANKE | HAKIJA | MYÖNNETTY SUMMA €
PLANCKS2015 -fysiikkaturnaus

Resonanssi ry

400

Evoluutiobiologian keskusteluryhmät perusopintojen tueksi

Aura Raulo

600

InnoFuksi

Vasara ry

200

Kurssi seksuaalisuudesta

Kompleksi ry

800

DIY-kesäprojektit

Resonanssi ry

500

EGEA North & Baltic Regional Congress

EGEA Helsinki

500

Tukiviittomakoulutus ja äänenkäyttökoulutus

Peduca ry

200

Visuaalinen lehtisuunnittelu

Kannunvalajat ry

500

Taidenäyttelyopintopiiri

Eidos ry

500

Aalto-Helsinki iGEM

Aalto-Helsinki iGEM Team

800

YHT.

5000 €
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Magister Bonus – Hyvä opettaja
HYY jakaa vuosittain vuosijuhlassaan Hyvä Opettaja – Magister Bonus -palkinnon. Palkinnon hakukriteereistä
ja saajasta päättää HYYn hallitus. Päätös tehdään hallituksen juhlakokouksessa 26.11.2015.

Vuonna 2015 hallitus täsmensi Magister Bonus -kriteeristöä ja päätti avata haun palkinnon saajaksi 25.9.–
23.10. väliseksi ajaksi kokouksessaan 10.9.2015. Palkinnon kriteereitä olivat opiskelijamyönteisyys,

asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
Vuoden 2015 palkintoa jaettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat suhtautuvat

opetuksen kehittämiseen uuden opetusteknologian avulla sekä sähköisten järjestelmien ja tietotekniikan
hyödyntämiseen opetuksessa.

Hakuilmoitus julkaistiin HYYn nettisivuilla, jäsentiedotteessa sekä Ylioppilaslehdessä. Lisäksi hakuilmoitus
lähetettiin hyy-kopo-, hyy-opinto- ja hyy-halloped-sähköpostilistoille ja sitä mainostettiin Facebookissa.

Hakemuksia saapui 22 kappaletta.

Hakemukset kävi läpi nelihenkinen raati hallituksen jäsen Hanna Piitulaisen johdolla 3.11.2015. Raatiin
pyrittiin saamaan edustus mahdollisimman monesta tiedekunnasta, mutta lopulta edustus saatiin vain

neljästä. Raatiin ei voinut osallistua, mikäli oli tehnyt esityksen palkinnon saajasta tai istui oman järjestönsä
hallituksessa, joka oli tehnyt esityksen.

Magister Bonus -raati
Hanna Piitulainen (HYYn hallituksen edustaja, Bio- ja ympäristötieteellinen)
Timo Jääskeläinen (Matemaattis-luonnontieteellinen)

Pauliina Moilanen (Humanistinen)

Tommi Mäki (Käyttäytymistieteellinen)

Magister Bonus -raati esitti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle yksimielisesti, että vuonna

2015 Hyvä Opettaja – Magister Bonus -palkinto myönnettäisiin fysiikan laitoksen yliopistonlehtori Kimmo

Tuomiselle.

Tuominen on aktiivinen opetuksen kehittäjä ja ennakkoluuloton aktivoivien opetusmenetelmien ja

opetusteknologian käytössä. Hän on avoin uusille ideoille, innovatiivinen ja innostuva. Tuominen on ollut

aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä sekä oppiaine- että laitostasolla. Hän on ollut myös mukana

laitosrajat ylittävän yhteistyön rakentamisessa opetuksen kehittämiseksi koko tiedekunnassa. Tuominen

osallistuu aktiivisesti opetuksen kehittämistä käsittelevään keskusteluun opiskelijoiden kanssa yhteisten
asioiden eteenpäin viemiseksi.

Tuomisen innostuneisuus ja kiinnostus opettamaansa alaa kohtaan näkyy selvästi hänen opetuksessaan.

Hänen opetuksensa haastaa ajattelemaan, korostaa ymmärryksen tarvetta ulkoaopettelun sijaan. Tuominen

kerää palautetta opetuksestaan niin kurssin aikana kuin sen jälkeenkin. Hän reagoi saamaansa palautteeseen
nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti, jotta voi kehittää opetustaan jo kurssin aikana.

Tuominen on tuonut opetukseen uusia ja raikkaita ideoita eikä sähköisten järjestelmien ja tietotekniikan
hyödyntämiseen opetuksessa ole hänelle vierasta. Tuominen on esimerkiksi innostanut opiskelijoita
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kvanttimekaniikan kurssia varten tehdyllä elokuvatrailerilla. Jo trailerissa vanhat ja tylsät oppimismenetelmät
heitetään romukoppaan näyttävällä tavalla. Traileri on saanut tänä syksynä saanut laajemminkin julkisuutta
muun muassa Helsingin Sanomissa.

Tuominen koetaan helposti lähestyttävänä henkilönä, jonka osaamista sekä aktiivista asennetta opetukseen ja
opetuksen kehittämiseen arvostetaan laajasti yliopistoyhteisössä.

Hallinnon opiskelijaedustajat toimivaksi osaksi edunvalvontaa
Vuonna 2014 aloitettua halloped-verkoston vahvistamista jatkettiin vuonna 2015, jotta uusien hallopedien

aloittaessa tammikuussa 2016 toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa. Vuoden aikana tavattiin edellisenä

vuonna rekrytoituja vastuuhallopedejä ja käytiin heidän kanssaan läpi tiedekunnissa pinnalla olevia aiheita.
Vastuuhallopedit jakoivat kokemuksia välisestä yhteistyöstä sekä hyviksi todettuja toimintatapoja.

Vastuuhallopedien avulla pystyttiin myös tehostamaan ajankohtaisista asioista tiedottamista opiskelijoille.

Vastuuhallopedit vuonna 2015:

Valtiotieteellinen tiedekunta
Laura Luoto

Teologinen tiedekunta

Isto Peltomäki, Anu Rask
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Krista Tuominen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Olli Vanhoja

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Jouni Vainio

Humanistinen tiedekunta
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Riia Tani
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Julius Mäkinen

Oikeustieteellinen tiedekunta
Katariina Järvi

Farmasian tiedekunta
Anna Oksanen

Svenska social- och kommunal högskolan

Felicia Aminoff

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tommi Jalo

Joulukuussa valittiin uudet vastuuhallopedit vuodelle 2016. Aikaisemmasta poiketen vastuuhallopedin

tehtävästä tehtiin hakuilmoitus, ja tiedekuntajärjestöjä pyydettiin nimeämään tiedekuntansa vastuuhalloped.

Halloped-koulutuksia järjestettiin keväällä ja syksyllä. Kevään kiitos- ja koulutusillat järjestettiin huhtikuussa

Vuorikadun ja Viikin Think Companyn tiloissa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi iltoihin kuului Aivoriehan Valtakoulutus. Hallopedien toimikausi päättyi vuoden 2015 loppuun, ja koulutuksissa pohdittiin, miten hallopedien
toiminnan jatkuvuutta voisi kehittää. Molempien koulutusiltojen ohjelma oli samanlainen ja niihin osallistui
yhteensä noin 50 henkeä.

Syksyn koulutukset oli suunnattu vastavalituille uusille hallopedeille. Uusia hallopedejä osallistuikin
koulutuksiin yhteensä noin 150. Heille perehdytettiin yleisten käytäntöjen lisäksi yliopiston

muutosohjelmasta, strategiasta ja Isosta pyörästä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat kertoivat
myös viestinnästä halloped-toiminnassa ja havainnollistivat toimivaa yhteistyötä omassa tiedekunnassaan
hallopedien ja järjestöjen välillä. Joulukuussa valituille hallopedeille ei ehditty pitämään koulutusta, mutta
heille ilmoitettiin mahdollisuudesta osallistua koulutukseen vuoden 2016 alussa.

Vuoden aikana ideoitiin useaan otteeseen halloped-toiminnan kehittämistä aina koulutusten sisällöistä ja
ajankohdista, vastuuhallopedien toimintaan ja yleisiin käytäntöihin liittyen. Ideointiin osallistuivat niin

vastuuhallopedit, hallopedit, koulutuspoliittinen valiokunta kuin HYYn keskustoimistokin. Kehitysideat ja
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suunnitelmat kirjattiin 2014 aloitettuun halloped-koordinointiohjeeseen. Suunnitelmissa ollut yliopiston

päätöksenteon vuosikello jäi toteuttamatta, mutta sen toteuttamisesta yhteistyössä yliopiston kanssa käytiin
kuitenkin alustavia keskusteluja.

Tiedekuntakierrokset
HYYn koulutuspoliittinen sektori tapasi kevään aikana tiedekuntien dekaaneja, opintoasianpäälliköitä ja
tiedekuntajärjestöjen edustajia tiedekuntakierroksilla. Tapaamisissa keskusteltiin Isosta pyörästä,
opiskelijavalintauudistuksesta, yliopiston uudesta rahoitusmallista, johtosääntöuudistuksesta,
kandipalautteesta ja työelämäaiheista.

Helsingin yliopiston uusi strategia
Ylioppilaskunta osallistui toimintavuonna 2015 aktiivisesti yliopiston uuden strategian valmisteluun. Keväällä
yliopisto hahmotteli erilaisten skenariointien ja toimintaympäristöanalyysin laatimisella. Niiden tarkoituksena
oli selvittää, millaisessa maailmassa yliopisto tulevaisuudessa toimii ja millaisia toimenpiteitä tämä vaatii.
Ylioppilaskunta osallistui kommentoimalla yliopiston heikkouksia ja vahvuuksia sekä välitti
toimintaympäristökyselyä opiskelijoille.

Strategian laadinta alkoi toukokuussa, jolloin ryhdyttiin hahmottelemaan strategiakarttaan visiota, tavoitteita
ja kehittämiskohteita. Kunkin kehittämiskohteen saavuttamiseksi strategiassa eritellään lukuisia

toimenpiteitä. Ylioppilaskunta kommentoi syksyllä strategiakarttaa ja toimenpiteitä kahdesti sekä koko

strategiaa pitkin vuotta erilaisissa seminaareissa, kuulemistilaisuuksissa ja työryhmien kokouksissa.

Ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajiston jäsenet osallistuivat lisäksi aktiivisesti kirjoittamalla yliopiston
strategiablogiin.

Ylioppilaskunnan tavoitteita olivat muun muassa:

1. Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen yliopistolla, yksinäisyyden kitkeminen pois yhteisöstä.
Opiskelijoiden osallistaminen tutkimushankkeisiin ja yliopistoyhteisön kehittämiseen.

2. Opiskelijoiden hyvinvointiin – opiskelukykyyn, toimiviin palveluketjuihin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen –
panostaminen.

3. yliopistoyhteisön kansainvälisyys ja kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen
4. Sähköisen tenttimisen ja oppimista tukevien ohjelmistojen merkitys
5. Opetushenkilökunnan pedagogisiin valmiuksiin panostaminen

6. Tutkinnosta toiseen siirtymisen sujuvuus osana Iso Pyörä -projektia. Tutkintojen tulee valmistaa
opiskelijoista akateemisten valmiuksilla hyvin työllistyviä ja kriittisiä kansalaisia

7. Tieteen avoimuus: yliopiston on oltava aktiivinen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa maailman
parantamiseksi

Helsingin yliopiston hallitus hyväksyy uuden strategian tammikuun kokouksessaan vuonna 2016. Strategia
pannaan toimeen yksiköiden ja yliopiston tavoiteohjelmien laadinnan yhteydessä alkaen keväällä 2016.
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DOO or Die
Tenttiakvaariohankkeen kanssa työskentelyä jatkettiin aktiivisesti vuonna 2015. HYYn tavoitteena on ollut
saada tenttiakvaarioympäristöön lisää kursseja, jotta opiskelijat voisivat suorittaa opintojaan joustavasti.

Koulutuspoliittinen valiokunta käsitteli tenttiakvaarioiden ajamista yliopistolle lukuisissa koulutuspoliittisen
valiokunnan kokouksissa. Järjestöjen opintovastaavia ja muita opintoasioiden kanssa aktiivisesti toimivia

opiskelijoita kannustettiin keväällä vaikuttamaan akvaarion tenttitarjonnan lisäämiseksi kesäkauden ajaksi.
Tenttiakvaario laajeni kevään aikana Kumpulaan.

Tenttiakvaarion avajaisten järjestämistä suunniteltiin yhteistyössä Opetusteknologiakeskuksen (OTK)
henkilöstön kanssa kevään mittaan. OTK:n tenttiakvaarion kehittämiseen varatut henkilöstöresurssit

valitettavasti vähenivät merkittävästi syksyllä akvaariosta vastanneen Anni Rytkösen siirryttyä pedagogiseksi

yliopistolehtoriksi Kumpulaan. Tenttiakvaarion avajaisia ja palvelua ei vuonna 2015 siksi saatu edistettyä yhtä
kunnianhimoisesti kuin oli tarkoitus.

HYY järjesti lopulta yhdessä OTK:n kanssa ”Viiniä ja opetusteknologiaa” -tapahtuma Minerva-torilla 26.10.
Tapahtumassa esiteltiin ja kerättiin palautetta OTK:n luomiin uusin ja entuudestaan tuttuihin palveluihin.
Paikan päällä oli kokeiltavana niin Moodle, Opinder, uusi Opintoni-sivusto kuin Microsoft Office 365 -

ohjelmisto. Opettajia varten oli pystytetty tenttiakvaarioklinikka. Tapahtumaan osallistui noin 50 opiskelijaa.

Yhteistyötä OTK:n kanssa jatkettiin syksyllä opetusta ja oppimista tukevien palveluiden kehittämisen parissa.
Hallituksen jäsen Suominen osallistui DOO-hankkeen opiskelijapaneeliin, joka osallistuu

ohjelmistokehittämiseen.

Seminaarit ja konferenssit
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja asiantuntijat osallistuivat vuoden aikana lukuisiin Helsingissä ja

muualla Suomessa sekä muutamaan ulkomailla järjestettyyn seminaariin (EAIE ja ACA). Ylioppilaskunta

hyötyi merkittävästi seminaareista ja konferensseista. Tapahtumat kartuttivat tietämystä ajankohtaisista
koulutuspolitiikan aiheista kansainvälisesti ja kansallisesti, laajensivat hallituksen ja asiantuntijoiden
verkostoja sekä vahvistivat monissa tapauksissa yhteyttä Helsingin yliopiston kanssa.

Jatko-opiskelijatoiminta
Jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä viime vuonna perustetun Helsingin

yliopiston jatko-opiskelijat -yhdistyksen kanssa. Se toimii itsenäisenä yhdistyksenä ja on ylioppilaskunnan

lisäksi yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. HYY tapasi jatko-opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja Tommi

Tenkasta säännöllisesti vuoden aikana. Vuonna 2014 aloitettuja neuvotteluja jatkettiin tilojen, rahallisen tuen
järjestämisestä sekä hallinnon opiskelijaedustajien paikkojen täydentämisestä. Jatko-opiskelijayhdistys saa

käyttää HYYn tiloja kokoustamiseen.

Koulutuspoliittisissa kysymyksissä yhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä apurahatutkijoiden

työskentelytiloihin, tohtorikoulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajavalintoihin sekä
tohtorikoulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajien valintoihin liittyen.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

16

Toimintakertomus 2015

Iso pyörä
Helsingin yliopisto käynnisti vuonna 2015 projektin nimeltään Iso pyörä. Se tarkoittaa koko yliopiston
laajuista kaikkien tutkintojen rakenne- ja sisältöuudistusta.

Projektin tavoite on, että syksyllä 2017 aloittavat opiskelijat tulevat uusiin koulutusohjelmiin.

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyö alkaa keväällä 2016. Projektin alusta lähtien on ollut selvää, että Iso
pyörä toteutuu jokaisessa tiedekunnassa omalla tavallaan, joten tärkeintä opiskelijoiden edunvalvonnassa oli

ja on myös vuonna 2016 tiedekunnissa tehtävään työhön osallistuminen ja vaikuttaminen. Tiedekunnissa
laajaa projektia ovat vetäneet opetuksesta vastaavat varadekaanit, yliopiston tasolla taas erillinen

projektiryhmä ja opintoasiainneuvosto. Ylioppilaskuntaa opintoasianneuvostossa edusti vuonna 2015

asiantuntija Anne Rautanen ja projektiryhmässä asiantuntija Janne Lardot. Ylioppilaskunnan hallituksessa
projektin seuraamisesta vastasi Minna Mäkitalo.

Ylioppilaskunnan päätavoitteina uudistuksessa oli varmistaa opiskelijan oikeusturvan toteutuminen,

opiskelijaedustus valmistelussa ja opiskelijoiden tiedonsaanti. HYY teki esitykset korkeakouluharjoittelusta
sekä järjestö- ja halloped-tehtävistä saatavien opintopistemäärien yhtenäistämisestä. Tavoitteena oli myös

helpottaa vaihto-opiskelua ja vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukua. HYY kommentoi yliopistotason

linjauksia jokaisella kommenttikierroksella, osallistui kaikkiin yliopiston järjestämiin Iso pyörä -tilaisuuksiin
ja tapasi keskeisiä opintohallinnon työntekijöitä. Oppiainekohtaisiin uudistuksiin ei otettu kantaa. Aiheesta

kuitenkin keskusteltiin kevään tiedekuntakierroksilla, vastattiin opintovastaavilta saapuneisiin kysymyksiin ja
pyydettäessä alustettiin aiheesta opintoasioiden kokouksissa.

HYYn koulutuspoliittinen valiokunta järjesti vararehtorin kyselytunnin Isosta pyörästä, ja syksyn molemmissa
halloped-koulutuksissa käsiteltiin aihetta. Isosta pyörästä viestittiin vuoden mittaan Ajankohtaista

edunvalvonnassa -kirjeessä, ”Tärkeintä yliopistolla juuri nyt” -uutisissa jäsenille. Lisäksi hallopedeille ja

järjestöjen opintovastaaville viestittiin sähköpostitse sekä koulutuspoliittisen valiokunnan Facebookryhmässä.

Helsingin yliopisto 375 vuotta – opiskelijan
näköinen juhlavuosi
Opiskelijan näköinen juhlavuosi oli vuonna 2015 yksi HYYn päätavoitteista. Tavoite saavutettiin hyvin: HYYn
tapahtumat uudistuivat ja saivat aivan uudella tavalla innostettua jäseniä liikkeelle ja osallistumaan erilaisiin
tapahtumiin. Samalla ylioppilaskunta näkyi aiempaa useammalle jäsenelle niin sosiaalisessa mediassa kuin
kampuksilla ja mediassa. Suurimmat uudistukset tehtiin HYYn toisen virallisen juhlapäivän Floran päivän
juhlintaan. Päivästä tehtiin vuonna 2015 opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan yhteinen kevätjuhla.
Juhlavuodesta tuli ainakin kävijämäärissä mitattuna opiskelijoille mieluinen ja opiskelijoiden näköinen.

Helsingin yliopiston metroasema
Juhlavuosi alkoi tammikuussa, kun Kaisaniemen metroaseman nimi vaihdettiin Helsingin yliopiston

metroasemaksi Helsingin kaupungin lahjana yliopistolle. HYY teetti avajaisiin oman haalarimerkin, jota jaettiin
haalareissa paikalle saapuneille opiskelijoille. Kaisaniemen metroaseman ylätasanteella HYYn

kaupunkisektori keräsi yhdessä HSL:n kanssa ideoita opiskelijoilta julkisen liikenteen kehittämiseksi. Saadut

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

17

Toimintakertomus 2015

ehdotukset luovutettiin myöhemmin Helsingin kaupungille. Tempaus innosti opiskelijoita runsaasti liikkeelle:
haalareita saapui paikalle melkein tuhat, ja tempaus pääsi MTV3:n Kymmenen uutisten loppukevennykseksi.

Akateeminen Helsinki – avoimet ovet
Yliopiston vuosijuhlaviikolla maaliskuussa HYY piti eri järjestöjen kanssa avoimia ovia eri ylioppilastaloille ja
järjestötiloihin. Tapahtumia saatiin järjestettyä runsaasti, mutta ne kasautuivat yliopiston vuosijuhlapäivälle
26.3. ja söivät yleisöä toisiltaan. Monien tapahtumien kävijämäärä jäi myös vähäiseksi; vain

kognitiotieteilijöiden ilta ja SOSSun lauantaitanssit keräsivät runsaasti väkeä. Tapahtumien viestintä koettiin
riittämättömäksi ja siitä otettiinkin opiksi vuoden muissa kulttuuritapahtumissa, joissa panostettiin
näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.

Vappu
HYY ei ollut tänä vuonna Mantan lakitusvuorossa, joten vappua vietettiin perinteisellä HYYn vastaanotolla

Alina-salissa kuplajuoman ja musiikin siivin. Tilaisuus houkutteli runsaasti nykyisiä ja entisiä HYY-toimijoita ja

ylioppilaskunnan ystäviä paikalle. HYYn hallitus osallistui puheenjohtajiston ja pääsihteerin kanssa Helsingin
kaupunginjohtajan vappujuhlaan ja pääsi seuraamaan AYY:n suorittamaa Mantan lakitusta kaupungintalon
parvekkeelta.

Vapunpäivänä HYYn delegaatio kiersi yhdessä Ylioppilaskunnan Laulajien kvartetin kanssa tervehtimässä
presidenttiä ja muita kunnianarvoisia tahoja. Ullanlinnanmäellä vietettiin vapunpäivää Ylioppilaskunnan

Laulajien kuorolaulun ja ylioppilaskuntien puheiden muodossa. Vapunpäivänä aloitettiin myös 150-vuotiaan

ylioppilaslakin juhlakuukausi, jonka juhlistamiseksi HYYn hallitus jakoi supersuosittuja Ylioppilaslakki 150
vuotta -haalarimerkkejä. SNÄfin aktiivit jakoivat haalarimerkkejä ruotsinkielisten järjestöjen vapussa

Kaisaniemessä samaan aikaan.

Ylioppilaslakki 150 vuotta
Nykymuotoinen ylioppilaslakki täytti vuonna 2015 150 vuotta, ja HYY juhlisti ylioppilaiden tunnuspäähinettä
monipuolisella kampanjalla. Vapunpäivänä Kaivopuistossa lanseerattiin Ylioppilaslakki 150 vuotta haalarimerkki, joka suorastaan revittiin käsistä. Hallituksen kulttuurivastaava pääsi kertoilemaan

ylioppilaslakin historiasta YLE Radio 1:n vappulähetykseen suorana Ullanlinnanmäeltä. Koko toukokuun ajan
HYYn Instagramissa oli käynnissä kolme kuvakilpailua ylioppilaslakkiin, Ylioppilaslakin yllättävä

käyttötarkoitus, Ylioppilaslakki yllättävässä paikassa ja Tuunaa ylioppilaslakkisi. Helsingin Sanomien Nyt

huomioi kilpailun ja ”regrammasi” kisan kuvia omalla tilillään. Kilpailun pääpalkintoina jaettiin illalliskortteja
HYYn vuosijuhlille, muille sijoille tykkäyksissä kivunneet kuvaajat saivat palkinnoksi himoittuja yo-lakki-

haalarimerkkejä. Kilpailu ja teemakuukausi huipentuivat 28.5. pidettyihin suursitseihin, joissa 1900 sitsaajan
valkolakkien meri peitti Senaatintorin.

Maaliskuun alussa Posti julkaisi ylioppilaslakin kunniaksi oman teemapostimerkkinsä. Ylioppilaslakista oli
myös oma teemaluentonsa yliopiston juhlavuoden luentosarjassa ”Yliopisto kansakunnan rakentajana”.
Luento oli osallistujamäärältään sarjan suosituin.
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Floran päivä
Kevään ja jopa koko 375 juhlavuoden suurprojekti oli aiemmin heikosti yleisöä kiinnostaneen Floran päivän

uudistaminen. Floran päivän valmistelut aloitettiin jo varhain keväällä ja itse juhla päädyttiin jakamaan kahtia.
Aamupäivällä HYYn hallitus kävi laskemassa kukkakimpun Maamme-laulun sävelin Kumtähden kentän

muistomerkille. Iltapäivällä alkoi itse Floran päivän juhlinta keskustakampuksella valtiotieteellisen

tiedekunnan sisäpihalla. Flora haluttiin tuoda juhlavuoden myötä takaisin juurilleen opiskelijoiden ja

henkilökunnan yhteiseksi kevätjuhlaksi, joksi se aikoinaan syntyi Turussa 1800-luvun alussa. Juhlaan oli

rajoitettu osallistujamäärä sisäpihan asettamien rajojen takia, ja 700 hengen osallistujajoukosta puolet oli

opiskelijoita, puolet henkilökuntaa. Juhlaan ilmoittauduttiin ennakkoon, ja suorastaan hirveästä myrskysäästä
huolimatta paikalle saapui 600 yliopistoyhteisön jäsentä juhlimaan kevättä. Sisäpihalla oli katuruokakärryjä,

juomaa kuplilla ja ilman sekä lava, jolla esiintyi Vallilan tango ja dj-duo Ne Naiset. Snellmanian sisätiloissa oli
valokuvanäyttely kasveista sekä saippuatyöpaja. Lisäksi tapahtumassa pääsi silittämään alpakoita ja Hali-

Bernejä. Floran päivä oli suuri menestys ja sen myötä loppuvuodesta yliopiston kanssa aloitettiin seuraavan
Floran päivän suunnittelu samalla konseptilla, vuoden 2016 juhlapaikaksi ideoitiin Kumpulan kampusta.
Floran päivän juhlaa suunniteltiin jatkossa kampukselta toiselle kiertäväksi, jotta mahdollisimman moni
yliopistoyhteisön jäsen voisi osallistua siihen.

Avajaiskarnevaalit
Yliopiston avajaiskarnevaaleissa juhlavuosi näkyi erittäin juhlavana avajaisseremoniana yliopiston

juhlasalissa, jossa koettiin myös poliittisia mielenilmauksia pääministerin tervehdyspuheen aikana. HYY

järjesti avajaiskarnevaalien ohjelman: sisätiloissa järjestöt esittäytyivät omilla pöydillään tuttuun tapaan,
mutta sen sijaan karnevaalien katuohjelma uudistettiin. kuorot ja teatterit esiintyivät yliopiston

päärakennuksen sisäpihalla. Fabianinkadulla ja Hallituskadulla yliopistolaisia viihdyttivät järjestövaliokunnan
perinteinen katusitsipöytä, jäätelökioski juhlan omine spesiaalimakuineen, Viikin kärrysauna ja

kulttuurivaliokunnan järjestämä pomppulinna. Sää suosi tapahtumaa, ja karnevaalit näkyivät ja kuuluivat
myös paikallismediassa Metro-lehdessä sekä Yle Radio Suomi Uudenmaan suorassa lähetyksessä.

Vuosijuhlaviikko
HYYn vuosijuhlaviikko 18.–25.11. noudatti paljolti aikaisempia muotojaan vuonna 2015. Viikko alkoi Taidetta

Meille -tapahtumalla Ateneumissa ja jatkui HYYn historian ystävät HYYHY ry:n seminaarin ja Kino Engelin
sekä Kino Sherylin elokuvien muodossa. Vuosijuhlaviikon puitteissa tehtiin tiivistä yhteistyötä

Ylioppilasteatterin ja Kansallismuseon kanssa. Ylioppilasteatteri järjesti avoimet ovet studiollaan ja pääsyn

Kukin-näytelmän harjoituksiin. Ylioppilasteatterin studiossa pidettiin myös vuosijuhlien tanssiharjoituksia.

HYY järjesti 23.11. syntymäpäiväkahvituksen jäsenilleen kampuskohtaamispaikoilla Kumpulassa, Meilahdessa

ja Viikissä. Vuosijuhlaviikko jatkui ”Eurolla tropiikkiin” -tarjouksella opiskelijoille Kaisaniemen

kasvitieteellisen puutarhaan kasvihuoneissa ja illalla HYYn yhteistyössä Rooman, Ateenan ja Lähi-idän

instituuttien kanssa järjestämällä ”Siirtolaisuus ennen ja nyt” -paneelilla.

Vuosijuhlaviikko huipentui suurimpaan tapahtumaansa, juuri vuosijuhlien alla HYYn ja Kansallismuseon
yhdessä organisoimaan Match Made in Museum – Student Edition -iltaan. Kyseessä oli Kansallismuseon

tiloissa järjestetty sinkkuilta, jonka ohjelman tuottivat HYYn kulttuuri- ja harrastejärjestöt. Ohjelmaan kuului
Hyvien Marttojen vetämä käsityöpaja ja yhdessä Humanisticumin kanssa vedetty pikadeittipiste. Illan ajan
Ylioppilasteatteri esitti pop up -teatteria Kansallismuseon näyttelytiloissa, ja Ylioppilaskamerat kuvasivat
kävijöitä Jakkarilan salissa. Museon tiloissa esiintyivät Äänenkannattajien kuoro ja Akateeminen
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puhallinorkesteri. Illan ajan pyöri Yliopiston salamurhaajien suklaasydän -peli, jossa osallistujat metsästivät

”matchia” annettujen tuntomerkkien mukaan museolla. Match Made in Museum – Student Edition oli

suurmenestys, joka kokosi 400 opiskelijaa Kansallismuseoon illan aikana, ja pikadeitit olivat niin suosittuja,
että ylimääräisestä kierroksesta huolimatta kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan deittailemaan.
Tapahtumassa julkaistiin myös oma HYY <3 Kansallismuseo -haalarimerkkinsä, ja tapahtuma sai
mediahuomiota Helsingin Uutisissa sekä ruotsinkielisen YLEn uutisissa.

147. vuosijuhla
HYYn 147. vuosijuhla järjestettiin perinteitä sopivasti uudistamalla. Vuosijuhlia vietettiin tuttuun tapaan

Vanhalla ylioppilastalolla, mutta hallituksen linjattua keväällä avoimista jatkoista 375-juhlavuoden kunniaksi
tapahtumakonsepti meni uusiksi. Avoimet jatkot vaativat lisäbudjetointia hallitukselta, ja jatkot saivat

nimekseen HYYn Synttäribileet. Itse vuosijuhla sai kiitosta tiiviydestään, hauskuudestaan ja jälkiruuan

burleski-numeroa kehuttiin ikimuistoiseksi. Synttäribileitä oli rummutettu runsaasti sosiaalisessa mediassa, ja

opiskelijajärjestöt järjestivät omia etkobileitään ennen Vanhalle siirtymistä. Synttäribileet keräsivät 400–500
opiskelijaa Vanhalle, ja naulakon ruuhkauduttua jono ulottui Aleksanterinkadulle asti. Vuosijuhlassa ja

jatkoilla julkistettiin HYY 147 vuotta -haalarimerkki, ja jatkojen ohjelmassa oli pallomeri, dj-duo Ne Naiset,

Nitrodisko-yhtye sekä suosittu karaoke Musiikkisalissa. Vuosijuhlalahjoiksi HYY toivoi edustajia lähettäviltä
järjestöiltä laulukirjoja, sillä HYY on tekemässä yhteistyötä Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa
opiskelijoiden lauluperinteen tallentamiseksi.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
Itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta vietettiin yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien

kanssa sateesta huolimatta. Soihtukulkue keräsi noin 500 opiskelijaa ja 55 lippua marssimaan kaupungin
halki. Ennen kulkuetta laskettiin seppele Hietaniemen Sankariristille ja kuultiin kuorolaulua sekä
ylioppilaskuntien puheita. Senaatintorin ohjelma sujui aiempien vuosien tapaan, mutta Tuomaan

markkinoiden laajentumisen myötä soihtukulkueen mahtuminen jäljellä jäävään katutilaan on epävarmaa.
Suomi 100 -juhlavuotta 2017 varten aloitettiin ideointi soihtukulkueen uudistamiseksi.

Kulttuurivaliokunta ja HYYn tapahtumat & kulttuuri -Facebook-sivu
Kulttuurivaliokunta ja -sektori toteuttivat vuoden aikana kaksi järjestöjen kulttuurivastaaville ja

puheenjohtajille suunnattua iltaa, joista ensimmäinen järjestettiin yhteistyössä Kansallisteatterin kanssa.
Illassa Kansallisteatteri esitteli toimintaansa järjestöille tarjoiluiden kera ja lopuksi halukkaat pääsivät

seuraamaan Slava-näytelmää. Lokakuussa kulttuurivaliokunnan illanvietossa julkaistiin vuoden aikana

suunniteltu HYYn tapahtumat & kulttuuri -Facebook-sivu. Sivu on HYYn ja sen piirissä olevien järjestöjen

ilmoituskanavana, josta jäsenet voivat löytää HYYn monipuolisen kulttuuritoiminnan ja tapahtumat.
Kulttuurivaliokunta ja -sektori myös poimivat sivulle tiedotteita erilaisista näyttelyistä ja
kulttuuritapahtumista Helsingissä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

20

Toimintakertomus 2015

HYY <3 vapaaehtoiset
Mikä saa ihmiset tekemään asioita ilman korvausta? Miten ylioppilaskunta voisi innostaa useampia

opiskelijoita vapaaehtoistoimintaan? Miten valiokuntiin kerättäisiin lisää aktiiveja? Näitä kysymyksiä
pohdittiin HYYssä vuonna 2015.

Yksi vuoden kolmesta suuresta päätavoitteesta oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Vuonna 2015 HYYn
tavoite oli houkutella toimintaansa aiempaa enemmän vapaaehtoisia, tehdä osallistumisesta helppoa ja
mielekästä, luoda selkeämpiä rakenteita valiokunta- ja projektitoiminnalle sekä kartoittaa uusia
osallistumisen muotoja.

Vapaaehtoiset-työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Susanna Jokimies, jäseninä asiantuntijat Emi Maeda ja
Hanna-Maaria Hynynen sekä hallituksen jäsenet Miran Hamidulla, Minna Mäkitalo, Hanna Piitulainen ja

Mimmi Piikkilä.

Hyvät käytänteet
Ylioppilaskunta tarvitsee suurten tapahtumien järjestämiseen vapaaehtoisia. Mikään massiivinen ja
päräyttävä tapahtuma ei olisi mahdollista pelkän keskustoimistolla työskentelevän hallituksen ja

henkilökunnan voimin. Kunnianhimo tapahtumien koon ja näyttävyyden suhteen on kasvanut HYYssä, ja
tavoitteiden onnistuminen edellyttää entistä enemmän apukäsiä.

Vuoden 2015 tavoite oli innostaa ylioppilaskunnan toimintaan aikaisempaa enemmän vapaaehtoisia.

Kirjoitimme vuoden alussa oppaan “Hyvät käytänteet vapaaehtoisten käytössä ylioppilaskunnan tapahtumia
järjestäessä”. Oppaaseen kerättiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi tärkeimmät asiat, jotka

tekisivät vapaaehtoisena toimimisesta HYYn tapahtumissa mahdollisimman mielekästä. Opas toimii apukätenä
tapahtumia järjestäville HYYn hallituksen jäsenille ja asiantuntijoille.

Jotta opiskelija innostuu ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi, jo prosessin ensi askeleiden tulee olla

mukaansatempaavia. Vuonna 2015 tapahtumien vapaaehtoisten rekrytointiin panostettiin tiedottamalla
selkeämmin, innostavammin – ja yksinkertaisesti enemmän. Perinteiksi muodostuneet Floran päivä,

Avajaiskarnevaalit ja Fuksiseikkailu keräsivät aiempia vuosia suuremman joukon vapaaehtoisia tekijöitä.

On ensisijaisen tärkeää, että arvokkaasta vapaaehtoistyöstä saa kiitosta. Vuonna 2015 vapaaehtoisia kiitettiin
monipuolisesti ja palkitsemiseen panostettiin: vapaaehtoisille jaettiin muun muassa työtodistukset,
tapahtumien tiimeille järjestettiin kiitosiltoja, sekä jokaisesta valiokunnasta palkittiin vuoden
valiokuntalainen.

Vanhaa ja uutta
Vuosikymmenet ylioppilaskunnassa on pohdittu valiokuntien toimintaa ja usein päädytty samaan

lopputulokseen: valiokunnat ovat helpoin matalan kynnyksen tapa osallistua ylioppilaskunnan toimintaan,
mutta niihin päätyy vain harva opiskelijat, ja niiden toiminta ei ole riittävän strukturoitua.

Vuonna 2015 valiokuntien vuosikello ja valiokuntien tehtävät tarkennettiin. On tärkeää, että valiokunnilla on

selkeästi nimetyt tehtävät ja vastuut, jotta puheenjohtaminen on johdonmukaista, ja jokainen valiokuntalainen
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tietää, millaisiin hommiin on ryhtymässä. Lisäksi valiokunnille annettiin aiempaa enemmän resursseja
rekrytoida uusia aktiiveja.

Naapurissa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa vapaaehtoistoiminta on aivan omaa luokkaansa.

Ulkopuolisena voi vain ihailla, miten AYY:ssa kaikki suuret tapahtumat ja niiden järjestäminen on

vapaaehtoisten vastuulla, ja valiokuntia vastaavat jaostot todella keräävät yhteen eri yhdistysten aktiiveja. On

tärkeä muistaa, että HYY ja AYY ovat ylioppilaskuntina ja opiskelijakulttuureiltaan todella erilaisia: se mikä
toimii AYY:ssa, ei välttämättä toimisi koskaan HYYssä. Vuonna 2015 HYY teki lyhyen selvityksen AYY:n

vapaaehtoistoiminnasta, ja raportista nousee HYYn vapaaehtoistoiminnnan kehittämiseen uusia ideoita, joita
olisi syytä tarkastella tulevaisuudessakin.

Vuonna 2015 kartoitettiin myös uusia osallistumisen muotoja niin ylioppilaskunnan jatkuvassa toiminnassa,
kertaluonteisissa projekteissa kuin päätöksenteossakin. Stormailun HYYn keskustoimiston väen kanssa ei
koettu tuottavan riittävän uusia ja erilaisia ideoita, joten hallitus päätti tilata uusia ideoita ulkopuolelta.

Ajatushautomo Aivorieha tuotti syksyllä 2015 ylioppilaskunnalle 22 uutta ideaa osallistumiseen. Ideoiden
joukosta löytyi timantteja, ja muutama niistä päätyi myös vuoden 2016 tavoiteohjelmaan.

Viestintä

Viestinnän vuosi 2015 koostui viikoittaisista rutiineista ja yllättäen ilmaantuneiden kriisien hallinnasta.
Alkuvuonna viestintä käytti runsaasti aikaa eduskuntavaalivaikuttamiseen. Osallistuimme koko

opiskelijaliikkeen yhteisen #koulutuslupaus-kampanjan viestintään ja toteutimme lisäksi Aalto-yliopiston

ylioppilaskunnan kanssa oman Koti ois kiva -kampanjan, jossa kampanjoitiin pääkaupunkiseudun opiskelijaasuntotilanteen parantamiseen.

Viestinnän suunnittelua ja toteutusta riitti myös hallinnon opiskelijaedustajien vaaleissa. Vaaleille luotiin uusi
ilme sekä someviestintää varten kuvattiin haastatteluvideoita opiskelijaedustajien työtä. Videot tavoittivat

Facebookissa yli 20 000 käyttäjää. Ensimmäisten vaalien 3.–4.11. äänestystulokset jouduttiin valitettavasti

mitätöimään puutteelliseksi osoittautuneen vaaliluettelon vuoksi, ja asiasta viestiminen tarkasti ja nopeasti
koko jäsenistölle oli keskusvaalilautakunnan ja viestinnän yhteinen haaste. Ehdokasasettelu ja äänestys
uusittiin 15.–16.12., ja uudet opiskelijaedustajat saatiin valittua.

Vuoden suurimmat tapahtumat, yliopiston 375-vuotisjuhlat, vappu ja Fuksiseikkailu vaativat niin ikään

merkittäviä viestinnällisiä rutistuksia. Viestintäsektori teki tiivistä yhteistyötä niin kulttuuri- ja

järjestösektorin kuin yliopiston viestinnän ja 375-tiimin kanssa.

HYYn jäsentiedote lähetettiin kaksi kertaa kuukaudessa kaikille HYYn jäsenille sähköpostitse. Tiedotteessa

kerrottiin muun muassa ajankohtaisista tapahtumista, opiskelija-eduista ja HYYn vaikuttamistyöstä. Jokaisen

Ylioppilaslehden ja Studentbladetin numeron takasivulta löytyi HYYn ilmoitus. Ilmoituksiin vakiinnutettiin

tänä vuonna käytäntö mainostaa yhtä asiaa tai tapahtumaa kerrallaan, erityisesti visuaalisen ilmaisun
kehittämiseen. Myös sosiaalinen media ja HYYn verkkosivut olivat tärkeä osa HYYn jäsenviestintää.

Merkittävimmät sosiaalisen median kanavat HYYlle ovat Facebook, Instagram ja Twitter. Facebookissa HYY
toimii sekä omalla virallisella sivullaan että useilla tiettyä sektoria koskevilla alasivuilla ja ryhminä. HYYn
Facebookin käyttö tärkeänä viestintävälineenä korostui eritoten viestinnällisten kriisitilanteiden aikana.
Muutenkin Facebook vakiinnutti viimeistään vuonna 2015 asemansa ylioppilaskunnan tavoittavimpana
viestintäkanavana.
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HYYn Instagram-tili otettiin käyttöön vuonna 2014 ja sen käyttö vakiinnutettiin ja sitä kehitettiin vuoden 2015

aikana. Instagramin huomattiin olevan erityisen hyvä väline uusien, nuorempia sukupolvia edustavien

opiskelijoiden tavoittamiseen ja sitouttamiseen sekä tapahtumaviestintään. Alkusyksynä Instagram-seuraajien
määrää pyrittiin kasvattamaan suunnitelmallisesti: tilin entistä sosiaalisempaa käyttöä lisättiin seuraamalla ja
tykkäämällä opiskelijoiden ja järjestöjen tilejä ja päivityksiä sekä kiinnittämällä kuvien laatuun ja päivitysten
kiinnostavuuteen. Lyhyessä ajassa HYYn tilin seuraajamäärä saatiin melkein kolminkertaistettua.
Twitteriä hyödynnettiin erityisesti eduskuntavaalien yhteydessä suoraan päättäjille suunnattuun
vaikuttamisviestintään. Osana #koulutuslupauskampanjaa HYYn Twitter sai aikaan myös pieniä

mediamyräköitä. Twitterin järjestelmällistä ja jatkuvaa käyttöä on kuitenkin kehitettävänä tulevina vuosina.

Jokaisesta viikoittaisesta HYYn edunvalvojien kokouksesta eli edunvalvontajohtiksesta kirjoitettiin ja jaettiin

"Ajankohtaista HYYn vaikuttamistyössä" -uutiskirje edustajistolle, hallinnon opiskelijaedustajille,

opintovastaaville, aktiivisille koulutuspolitiikkaan osallistujille sekä valiokuntien puheenjohtajille. Johtiksesta
nousi myös aiheita, joista viestittiin sekä koko jäsenistölle että laajemmin medialle ja päättäjille.

Edunvalvontaviestinnässä keskityttiin erityisesti koulutuspoliittisen sektorin viestinnän parantamiseen,
opiskelijoiden asumistilanteeseen ja yliopiston uudistuksista tiedottamiseen. Jäsenten kanssa ja kesken

käytävään keskusteluun edunvalvonnasta HYYssä perustettiin loppuvuodesta uusi Facebook-ryhmä "HYY -

Edunvalvonta | Intressebevakning | Advocacy", joka sai nopeasti satoja seuraajia.

HYY osallistui vuoden aikana useisiin mielenosoituksiin, joiden järjestäminen vaati erityisesti viestinnällistä
panostusta. Hallituksen jäsen Piikkilä koordinoi mielenosoitusten järjestämistä ja yhteistyötä lukuisten
järjestöjen kanssa etenkin maaliskuisessa suurmielenosoituksessa opintotuen rajaamista vastaan

Kansalaistorilla. Piikkilä koordinoi myös elokuisen, Joukkovoiman leikkauspolitiikkaa vastustavan

mielenosoituksen koulutusblokkia. HYY tuki myös Pelasta Arktis -mielenosoitusta heinäkuussa: HYY viesti
jäsenilleen kampanjasta ja muun muassa antoi Uuden ylioppilastalon seinän mielenosoitusbanderollin
käyttöön.

Loppuvuodesta 2015 hallituksen jäsen Piikkilä ja tiedottaja aloittivat HYYn uuden viestintästrategian

valmistelun pitämällä koko keskustoimistolle yhteisiä suunnittelutyöpajoja. Sektori keräsi työpajojen tulokset

yhteen ja loi niiden pohjalta rungon ja tavoitteet uudelle viestintästrategialle. Viestintästrategian tekeminen jäi
loppuvuoteen, koska sektori halusi odottaa HYYn strategian valmistumista, jotta sitä voitaisiin hyödyntää

myös ylioppilaskunnan viestinnän tulevaisuutta suunniteltaessa. Viestintästrategia valmistuu vuoden 2016
aikana.

Työelämä
Vuonna 2015 korkeakoulutettujen työttömyys jatkoi kasvua valtakunnallisesti. HYYn tärkeimmät keinot
työllistymiseen vaikuttamiseksi ovat laadukkaat, monipuoliset ja sovellettavissa olevat tutkinnot sekä

opiskelijan urasuunnittelutaitojen ja verkostojen kasvattaminen. Niihin vaikutetaan parhaiten Helsingin
yliopiston kautta.

Työelämäsektorista vastaava hallituksen jäsen Minna Mäkitalo vastasi myös Helsingin yliopiston Iso pyörä -

nimisestä kokonaisvaltaisesta tutkintojen uudistusprojektista. Koska Iso pyörä on selkeä koulutuspoliittinen
kokonaisuus, siihen liittyvät asiat kerrottu koulutuspolitiikan osiossa.
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Työelämäorientaatio
Sektorille suunniteltiin alkuvuodesta oma projekti työelämäorientoiviin opintoihin liittyen, mutta sen

sisällöllisten tavoitteiden todettiin onnistuvan parhaiten osana yliopiston Iso pyörä -projektia. Isossa pyörässä

keskeisessä asemassa on opetuksen osaamisperustaisuus. Siihen liittyen voitiin vaikuttaa myös opintoihin
kuuluviin harjoittelujaksoihin.

Työelämäorientoiviin opintoihin ja harjoitteluihin perehdyttiin yliopiston Urapalveluiden avulla tapaamisissa,
koulutuksissa ja Aarresaari-verkoston Elopäivillä. Harjoitteluiden ongelmakohdista tehtiin koonti

opiskelijapalautteen, Työelämäorientoivat opinnot 10 vuotta -raportin ja Akavan opiskelijoiden

harjoittelubarometrin pohjalta. Kymmenessä tiedekunnassa tehdyillä tiedekuntakierroksilla keskusteltiin

tiedekuntien opintoasioiden johdon kanssa työelämäaiheista. Keskustelunaiheet vaihtelivat tiedekunnittain –
puheena olivat muun muassa harjoittelut, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet työelämäasioihin,
projektikurssit ja tilausgradut.

Yhteistyö
Urapalveluiden ja Ison pyörän tekijöiden lisäksi tavattiin myös muita organisaatioita. Helsinki Think Company
suunnitteli järjestävänsä kolme ”HYY <3 HTC” -tapahtumaa opiskelijoille, mutta lopulta määrä jäi vain yhteen
Think Companyn omien kiireiden vuoksi. Mäkitalo osallistui Helsinki Think Companyn ohjausryhmän

kokouksiin ja tapasi toimijoita myös epävirallisesti. Yhteistyötä tehtiin tilojen ja viestinnän suhteen. Mäkitalo
osallistui Tieteestä toimintaa -verkoston tapaamisiin ja koulutuksiin ja koulutti joulukuussa verkostoa
opiskelijaviestinnästä.

Kaksikielisyys
HYYn kaksikielisyysektorin vuosi 2015 kului sopeutumiseen ilman kaksikielisyysvaliokuntaa. Kevään aikana
HYYn kielistrategia saatiin käännöksineen nettisivuille luettavaksi. Yhdessä yliopiston kanssa järjestettiin

perinteinen Kaffe med prorektorn -tapahtuma. Kaksikielisyysvaliokunnan sijaan hallitus päätyi perustamaan
kieliverkoston, jossa kokeiltiin yhdistää ruotsin- ja englanninkieliset opiskelijat samaan ryhmään ja saada
kolmikielisyys elämään käytännössä. Tavoite jäi saavuttamatta, ja kiinnostuksen kieliverkostoa kohtaan

hiivuttua syksyllä verkosto jaettiin kahtia ruotsin- ja englanninkielisiin verkostoihin. Syksyllä kieliverkostoa

hyödynnettiin kielistrategian arvioinnissa ja kaksikielisyyskilpailun mainostamisessa. Kaksikielisyyskilpailun
2015 voitti YTHS, joka sai palkinnoksi herkkukorin ja diplomin 6.11. Ruotsalaisuuden päivänä HYYn
keskustoimistolla.

Syyskuussa Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) erosi Svenska Studerandes Intresseförening SSI:sta.
Eron myötä SHS lopetti myös Studentbladetin tilauksen jäsenilleen. Sektori ja HYYn hallitus seurasivat

tilannetta tarkasti ja iloitsivat siitä, että Studentbladetin digitalisointi saatiin vuoden aikana alkuun, sillä sekä

lehden että SHS:n taloustilanteet olivat olleet huonot. SSI:n syyskokouksessa järjestön hallitukseen valittiin
kaudelle 2016–2017 kaksi HYYn edustajaa, Ellen Avellan ja Mats Ittonen.
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Järjestösektorin vuosi: ikävistä tapahtumista
ilonpilkahduksiin
Järjestösektorin vuoden pääteemat olivat 375-juhlavuosi sekä turvallisuus. Juhlavuoden päävastuu oli

kulttuurisektorin, järjestösektorin huomaan oli annettu ulkokampusten kampuskohtaamispaikat sekä
ThinkFest-tapahtuman tiedesaunat.

Kampuskohtaamispaikat avattiin näyttävästi koko hallituksen voimin jo tammikuussa, ja niin järjestöt kuin

myös yliopiston henkilökunta ottivat ne omikseen. Kohtaamispaikoilla järjestettiin myös HYYn valiokuntien

omia tapahtumia.

ThinkFest -tapahtuman tiedesaunat järjestettiin yhdessä järjestöjemme kanssa. Syyskuun ensimmäisen viikon
ajan HYYn saunatiloissa pääsi kohtaamaan tieteentekijöitä rennoissa merkeissä. Tapahtuman konseptina oli

lyhyt alustava luento, jonka jälkeen vierailla oli mahdollisuus siirtyä saunan lauteille jatkokeskusteluun aiheen
tiimoilta. Aiheiden kirjo vaihteli japanilaisesta musiikista monikulttuurisen Helsingin historiaan. Erityiseksi
hitiksi nousi yhdessä Matemaattis-esoteerisen seuran kanssa järjestetty Ufosauna, joka varattiin täyteen
muutamassa tunnissa.

Vuoden alusta lähtien järjestösektori kohtasi myös erittäin ikäviä ongelmia, kun järjestötiloista alkoi

kantautua tietoja tyrmäystippojen käytöstä opiskelijoiden juhlissa. Tapasimme järjestötoimijoita useasti:
varoitimme vaarasta ja perehdytimme tilojen turvallisuudesta huolehtimiseen. Myös media kiinnostui
aiheesta säännöllisesti, mikä lisäsi samalla järjestötoimijoiden tietoisuutta uhkista.

Aiheen näkyvyydestä ja järjestöjen tekemistä rikosilmoituksista huolimatta tekijää tai tekijöitä ei ole saatu

kiinni, ja huumausepäilyt jatkuivat myös syyslukukaudella. Syksyllä Alina-salissa oli myös tuhopolttoyritys,

joka järkytti syvästi opiskelijayhteisöä. Koska tekijöitä ei ole vielä saatu selville, on mahdollista, että tapaukset
jatkuvat myös vuonna 2016.

HYY on lisännyt Alina-koulutusten turvallisuuspainotteisuutta sekä suunnitellut uusia tilaturvallisuutta

parantavia koulutuksia vuodelle 2016. Vuoden aikana järjestötoimijoita tavattiin turvallisuuden tiimoilta niin

keskustelun kuin koulutuksenkin merkeissä. Järjestöt myös laativat tilojaan varten turvallisen tilan periaatteet
ylioppilaskunnan opastuksella. Ensi vuotta varten pohjustettiin myös uusia turvallisuutta parantavia
käytäntöjä ja investointeja.

Ikävistä tapauksista huolimatta järjestösektorillamme riitti myös riemua. Toista kertaa järjestetty

Virityspäivä-koulutustapahtuma saatiin vakiinnutettua osaksi HYYn jatkuvaa toimintaa, ja samalla suosio

kaksinkertaistui edellisvuodesta peräti 165 ilmoittautuneeseen järjestöaktiiviin. Osallistujat olivat
pääsääntöisen tyytyväisiä, ja tapahtumaa kehitetään palautteen perusteella vuonna 2016.

Tämän vuoden Virityspäivässä järjestötoimijat saivat koulutusta muun muassa yhdistysjuridiikan kiemuroista,
kansainvälistymisestä sekä järjestötaitojen hyödyntämisestä työelämässä. Tapahtumassa olivat mukana
yhteistyökumppaneina yliopiston Tekijä-vapaaehtoishanke ja Helsinki Think Company. Think Company

järjesti myös tapahtuman jatkot.

Vuoden puolivälissä otettiin käyttöön ensimmäinen opiskelijateattereita eli speksejä varten varattu tila.

Aiemmin nimellä Alhalla tunnettu opiskelija-asuntolan entinen oleskelutila muuttui pääsihteerin päätöksellä
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Omstart-nimiseksi teatterien harjoitustilaksi. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ja tila tuo kaivattua apua

opiskelijateatterien huutavaan harjoitustilan tarpeeseen.

Järjestösektori päivitti myös järjestöpoliittisen linjapaperin vuosille 2016–2019. Projektin vetovastuu oli

hallituksen järjestövastaava Miran Hamidullalla sekä linjapaperia varten perustetun työryhmän puheenjohtaja
Ahto Harmolla. Työryhmään osallistui edustajia lähes kaikista edustajistoryhmistä, mikä toi keskusteluun
monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Päivitysprojektissa panostettiin voimakkaasti viestintään, ja kaikki

valmistelevat dokumentit olivat kaikkien nähtävillä Facebookissa ja Google Drive -kansiossa koko projektin
ajan.

Vuoden aikana kehitimme myös järjestösektorin viestintää. Jo muutama vuosi sitten lanseerattu HYYn

järjestöasiat -Facebook-sivusto aktivoitui ja profiloitui HYYn emosivua hauskempana viestijänä, jolle meemit

ja pieni hassuttelu eivät olleet koskaan vieraita. Sivun kautta tehty viestintä oli osasyy muun muassa sille, että
sekä Virityspäivään että uudet opiskelijat -sektorin vetämään Fuksiseikkailuun osallistui selvästi aiempaa

enemmän järjestöjä. Onnistuimme myös saamaan aikaan pienen leikkimielisen meemisodan TYYn kanssa.

Järjestösektorin viestintä lanseerasi myös Ykä Punkkinen -nimisen maskotin, jonka seikkailut sosiaalisessa

mediassa löysivät ystäviä niin muista ylioppilaskunnista kuin myös muilta HYYn sektoreilta. Lopulta maskotti
nousi niin suosituksi, että vuonna 2016 se lieneekin jo koko HYYn yhteinen maskotti ja virallinen some-eläin.

Ympäristösektori ja ympäristöohjelman
päivitys
Ympäristösektorin vuoden suurin haaste oli HYYn ympäristöohjelman päivitys vuosille 2016–2020. Tehtävän

haasteellisuutta lisäsi paperin formaatin muuttaminen yli kaksikymmensivuisesta melko yksityiskohtaisesta ja
tarkkoja ohjeita antavasta lajitteluohjekokoelmasta linjapaperimaiseksi.

Uudessa ympäristöohjelmassa määritellään HYYn ympäristötoiminnan suuret linjat, joita sovelletaan

keskustoimiston yksityiskohtaisissa ympäristöohjeissa ja järjestötilojen ympäristöohjeissa. Paperi antaa myös
suuntaviivat sille, millaista ympäristöpolitiikkaa HYY voi jatkossa harjoittaa.

Ympäristöohjelman päivityksessä sekä keskustoimiston ja järjestötilojen ympäristöohjeiden laatimisessa toimi
apukäsinä suuri joukko ympäristövaliokunnan vapaaehtoisia, jotka ovat muodostaneet erillisiä työryhmiä
projekteja varten hallituksen ympäristövastaava Miran Hamidullan opastuksella. Ympäristöohjelman

päivityksen ohella ympäristövaliokunta järjesti myös monipuolisesti tapahtumia, kuten suositun vaatteiden
vaihtotapahtuman keväällä sekä hävikkiruokaillallisen syksyllä.

Ympäristöohjelman lisäksi vaikutimme myös yliopistomme Reilun kaupan työryhmässä, josta

ylioppilaskunnalle lankesi toukokuuksi banaanitempaus, jossa opiskelijat pomppivat pitkin kampusta
banaaniasuissa muistuttaen yliopistoväkeä reilun kaupan tärkeydestä.

Vuoden lopuksi lahjoitimme perinteiseen tapaan myös vuoden aikana tehtyjen lentomatkojen ympäristölisät
ympäristön suojeluun. Tänä vuonna tämä 657,05 eurosta muodostunut summa päätettiin lahjoittaa Sea

Shepherd Conservation Societylle valaiden suojelua varten. Päätöstä perusteltiin muun muassa valheellisesti
tieteelliseksi tutkimukseksi väitetyn valaanpyynnin negatiivisella vaikutuksella oikean tieteen maineelle.
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Yhtymä
HYY Yhtymässä tapahtui vuoden aikana paljon muutoksia, kuten toimitusjohtajan vaihdos sekä hallituksen
puheenjohtajan vaihdos. HYYn hallituksessa käsiteltiin syksyllä omistajahallinnon muutoksia sekä
valmisteltiin muutoksia talouspaikkajaossa.

HYY Yhtymän edellinen toimitusjohtaja Mauri Laurila siirtyi uusiin tehtäviin 16.3.2015 alkaen. Uudeksi
toimitusjohtajaksi valittiin 3.6. Antti Kerppola, joka aloitti toimessaan syyskuussa. Valinnan tekivät

yksimielisesti HYY Yhtymän hallitus, ja valintaa puolsi rekrytoinnissa avustanut suorahakutoimisto Heidrick &

Struggles. Toimitusjohtajan rekrytointia varten HYY Yhtymän hallitus perusti työryhmän, johon kuuluivat
Risto Karinkanta, Joel Kujala, Erkka Valkila, Jaakko Hietala sekä omistajan edustajana HYYn hallituksen

varapuheenjohtaja Pilvi Nummelin. Päätös Kerppolan nimittämisestä myös HYY Yhtymän talousjohtajaksi
tehtiin syyskuussa HYYn edustajiston kokouksessa.

Antti Kerppola toimi alkuvuonna HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajana. Uutta hallituksen puheenjohtajaa
rekrytoitiin kesäkuussa edustajistoryhmien jäsenistä kootun työryhmän avulla. Työryhmään kuuluivat Hugo
Pipping, Jaakko Haarala, Aarni Suvitie, Elina Tyynelä, Silva Loikkanen, Antti Seitamaa, Kristian Taipale, Otto
Meri, Toivo Laitinen ja HYYn hallituksesta ilman äänivaltaa osallistui työryhmän puheenjohtajana toiminut

Pilvi Nummelin. HYYn hallitus päätti kokouksessaan 17.6. nimetä Mikko Myllyksen HYY Yhtymän hallituksen
puheenjohtajaksi.

Syksyllä koottiin omistajahallinnon muutoksia valmisteleva työryhmä. Työryhmä oli saanut HYYn hallitukselta
tehtäväksi tarkastella omistajahallinnon kokonaisuutta, muodostaa malleja omistajahallinnon mahdollisista

uusista muodoista sekä tuoda esille eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Omistajahallinnon työryhmään
kuuluivat Aaro Häkkinen, Jaakko Haarala, Silva Loikkanen, Otto Meri, Wiking Vuori, Topi Hulkkonen, Emma

Grönroos, ja puheenjohtajana toimi HYYn hallituksen jäsen Pilvi Nummelin. Työryhmä kokoontui neljä kertaa
syksyllä 2015. Työryhmän ajatuksista on pyydetty prosessin aikana palautetta HYYn hallitukselta, Yhtymän
hallituksen opiskelijaedustajilta, hallintoneuvostolta ja sääntötoimikunnalta.

Työryhmä kirjoitti raportin, jossa muun muassa suositellaan HYY Ravintolat Oy:n ja Oy Academica Hotels Ltd
tytäryhtiön toiminnan siirtämistä HYY Yhtymän hallitukselle. Hallintoneuvoston roolista käytiin runsaasti

keskustelua eri tahojen kanssa, ja lopulta suositeltiin, että jos hallintoneuvoston nykyisten tehtävien kaltaista

toimielintä pidetään tärkeänä, kannattaa nykyinen muoto säilyttää, mutta myös kehittää neuvoston toimintaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi HYYn hallituksen Yhtymä-vastaava. Lisäksi

työryhmä antoi suosituksia Yhtymän toiminnan koulutuksellisuuden kehittämisestä sekä talouspaikkajaon
periaatteiden muuttamisesta. Talouspaikkajaon periaatteita käsiteltiin HYYn hallituksessa loppuvuoden
aikana.

Terveys
Opetus- ja terveysministeriön poisti YTHS:ltä miljoonien eurojen vuokratuen, ja leikkauksen jälkeiset

sopeutustoimet olivat ylioppilaskunnalta keskeisin YTHS:öön liittyvä tapahtuma vuonna 2015. Helsinki-

Espoon terveyspalveluyksikköön kohdistuneet säästöt näkyivät ennen kaikkea mielenterveydenpalveluiden
muutoksina. HYY kannusti YTHS:tä tiedottamaan paikallisesti opiskelijoita toiminnan muutoksista, ja

ylioppilaskunta tiedotti niistä jäsenilleen myös itse. HYY pyysi marraskuussa ylimääräistä valtuuskunnan

kokousta, jossa käsiteltäisiin muutokseen liittyviä vaikutuksia Helsinki-Espoon terveydenhoitoyksikössä ja
vuoden aikana saatua asiakaspalautetta.
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SYL pyysi ylioppilaskunnilta syyskuussa lausuntoa YTHS:n taloustilanteesta. Järjestimme edustajistolle

iltakoulun YTHS:n tilanteesta sekä muun muassa palvelumaksujen suuruudesta ja eri terveyspalveluiden
suosiosta. HYYn hallitus hyödynsi iltakoulusta tulleita ajatuksia lausuntoa tehdessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistuksen etenemistä seurattiin koko vuoden. YTHS:n laajentaminen
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja opiskelijoiden terveyspalvelujen hyötyjen esiin tuominen oli
keskeinen teema opiskelijaliikkeen #koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanjassa. Soittokierroksella

eduskuntavaaliehdokkaille YTHS sai hyvää palautetta, ja kaikki puolueet vastasivat kannattavansa YTHS:n

laajentamista koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Vuonna 2015 ei kuitenkaan tehty YTSH:n jatkon
kannalta ratkaisevia valtakunnallisia päätöksiä, vaan seurantatyö ja yhteistyö SYL:n kanssa YTHS:n jatkon
takaamiseksi jatkuu ensi vuonna.

YTHS:n terveystyöryhmissä suunnitellaan ja toteutetaan paikallisesti terveyden edistämistä yhteistyössä

opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken. Terveystyöryhmien tehtäviä ovat
muiden muassa opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja
opiskelijaelämän ilmiöiden huomioiminen sekä YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden

yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa
terveystyöryhmässä: keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat

keskenään. Työryhmiin valittiin kesäkuussa uudet opiskelijaedustajat toimikaudeksi 1.9.2015–31.8.2017.

Järjestimme terveystyöryhmäläisille koulutuksen syksyllä, ja HYY pitää heihin yhteyttä sähköpostilistan ja
Facebook-ryhmän kautta.

HYYn kaupunkiohjelman myötä yhteistyö Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa tiivistyi, ja yhteistyötä on

tarkoitus jatkaa. Tapasimme vuoden aikana Helsingin kaupungin Nuorten palvelujen päällikköä Sari Tuomista
ja Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden edustajia. Keskustelimme erityisesti nuorille
tarjottavien kaupungin palveluiden saatavuudesta.

Toimeentulo: Elämää rikottujen
koulutuslupausten ja opintotukileikkausten
keskellä
HYY barrikadeilla ja koulutuslupauksia vaatimassa
Toimeentulosektorilla taisteltiin tänäkin vuonna opintotuen puolesta. Vuosi alkoi vauhdilla, kun Suomen

hallitus esitti opintotuen poistamista toiselta tutkinnolta. Tilanne eskaloitui nopeasti. Muutaman päivän ajan
HYY soitteli helsinkiläisiä hallituspuolueiden kansanedustajia läpi. Kun tilanne alkoi vaikuttaa toivottomalta,

HYY tarttui toimeen turhia aikailematta ja järjesti mielenosoituksen. Mielenosoitus keräsi paikalle pari tuhatta
opiskelijaa, mikä oli kahden päivän varoitusajalla aika kova saavutus. Opintotuen rajausesitys peruttiin
lopulta. Pahin oli kuitenkin luvassa vaalien jälkeen.

Yksi valtakunnallisen #koulutuslupaus-kampanjan kärjistä oli se, ettei opintotuesta leikattaisi. Vaalien alla

soiteltiin kansanedustajaehdokkaita läpi, ja tavoite sai paljon vastakaikua.

Kuitenkin toukokuun lopussa julkaistuun hallitusohjelmaan oli kirjattu 150 miljoonan säästötavoite
opintotuesta.
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Hallitusohjelman myötä opintotuki myös poistettiin indeksistä. Elinkustannusindeksi on kuitenkin

negatiivinen, joten opintotuen poistaminen indeksistä tarkoittaa nykysuhdanteessa sitä, että toisin kuin muut
sosiaalietuudet, opintotuen euromäärä ei laske.

Opintotukimuutoksia opetusministeriölle valmistelemaan valittiin selvitysmies Roope Uusitalo.

Toimeentulosektori on pyrkinyt syksyn aikana pysymään kärryillä mahdollisista vaihtoehdoista säästöjen
toteuttamiseksi.

Vaikka toimeentulosektori kokikin tappioita valtakunnallisten leikkauspäätösten vuoksi, mieltämme kuitenkin
lämmitti hallitusohjelmaan kirjattu perustulokokeilu. Yritimme saada sovittua tapaamista sosiaali- ja

terveysministeriön erityisavustajien kanssa, mutta he osoittautuivat hyvin kiireisiksi. Toimeentulosektori
pyrki kuitenkin olemaan jatkuvasti hyvin kartalla siitä, miten perustulokokeilu etenee.

Hallituksen jäsen Ella Keski-Panula pääsi keskustelemaan eriarvoistumisesta ja hallitusohjelman leikkauksista
HSTV:ssä köyhyystutkija Maria Ohisalon ja valtiosihteeri Matti Hetemäen kanssa.

HYY ei myöskään vaiennut, kun mediassa toistettiin vanhaa fraasia laiskoista opiskelijoista.

Toimeentulosektori laati parikin mielipidekirjoitusta, joista “Opintolainan ’suosio’ on pakon sanelemaa”
lopulta julkaistiin Helsingin Sanomissa 26.10. Kirjoitus levisi sosiaalisessa mediassa kiitettävästi.

Opiskelijat opintotuen toisella puolen
HYYn vuoden 2015 tavoiteohjelman kirjauksen mukaisesti selvitettiin opintotuen ulkopuolella olevien

opiskelijoiden toimeentuloa. Toimeentulosektori tapasi vuoden aikana useita Helsingin kaupungin nuorille
tarjoamia palveluita, joista opiskelijat voisivat hyötyä. On valitettavaa, että esimerkiksi sosiaali- ja

terveysviraston nuorten palvelut tai velkaneuvonta ovat opiskelijoille etäisiä. Viestintää pitäisi lisätä, jotta
palveluista hyötyvät opiskelijat osaisivat hakea apua. Vuoden 2015 aikana aloitettiin yhteistyötä
moniammatillisen matalan kynnyksen palvelupisteen Ohjaamon kanssa.

Teetimme Otuksen kanssa selvityksen opintotuen ulkopuolella olevista opiskelijoista. Selvityksen
tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, mistä opiskelijoiden toimeentulo koostuu ja minkälaisissa

elämäntilanteissa opintotuen ulkopuolelle joudutaan. Opintotuki muuttui kaksiportaiseksi vuonna 2011,

minkä vaikutukset alkavat nyt näkyä. Selvityksestäkin oli havaittavissa, että keskivaiheen opiskelijat ovat
ryhmä, joka erityisesti jää opintotuen ulkopuolelle.

SYL yleisen asumistuen kannalle
Vuonna 2015 HYY vaikutti myös valtakunnallisen liiton linjoihin. SYL:n sosiaalipoliittisissa

sektoritapaamisissa käytiin koko vuoden kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö opiskelijoiden siirtyä yleisen
asumistuen piiriin ja tulisiko SYL:n linjapaperiin tehdä muutos. HYY järjesti syyskuussa sosiaalipoliittisen

iltakoulun edustajistolle, jossa perehdyttiin asumistukikysymyksen lisäksi YTHS:n ajankohtaisiin asioihin.
Yhteistyö SEKSMYY-ylioppilaskuntien kanssa osoittautui hedelmälliseksi. HYYn tavoite yksiselitteisestä

kirjauksesta yleisen asumistuen puolesta saavutettiin lopulta SYL:n liittokokouksessa Korpilammella 20.–
21.11.

Pitkään HYYn toimeentuloasiantuntijana toiminut Katja Långvik jäi syyskuussa opintovapaalle, joten sijaiseksi
rekrytyoitiin uusi asiantuntija, Aino Jones.
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Lisää koteja Helsinkiin!
Asumissektorilla oli vauhdikas ja monipuolinen vuosi alusta loppuun saakka. Vuoden 2015

tavoiteohjelmakirjaus “Lisää koteja Helsinkiin” oli varsin korkealentoinen ja se määritti erittäin vahvasti koko
vuoden toimintaa.

Rakennuspolitiikkaa ja kovaa edunvalvontaa
Vuosi alkoi eduskuntavaalikampanjan parissa. HYYn ja AYY:n yhteinen Koti ois kiva -kampanja tähtäsi
opiskelija-asuntojen tukien säilyttämiseen ja siihen, että Helsinkiin saataisiin lisää opiskelija-asuntoja.

Tavoitteina olivat valtion vuokratukien palauttaminen opiskelija-asunnoille, investointiavustusten

säilyttäminen sekä korkotukilainojen omavastuukoron säilyttäminen 1 %:ssa.

HYY tapasi ennen vaaleja jokaisen puolueen asumisvaikuttajia ja kertoi HYYn tavoitteista eduskuntavaaleissa.
Tavoitteemme saivat lämpimän vastaanoton. Samaan aikaan kuitenkin Hannele Pokan ympäristöministeriön
alainen työryhmä, jonka tavoitteena oli selvittää keinoja valtion rakentamistukien kohdentamisen

tehostamiseksi, julkaisi raporttinsa, jonka mukaan opiskelija-asunnot tulisi rajata pois investointiavustusten

piiristä. HYY ja AYY laativat välittömästi yhteisen kannanoton. Asia nousi esille, kun hallitusohjelma julkaistiin,
ja siitä löytyi sama kirjaus. HYY jyrähti jälleen yhteistyössä AYY:n kanssa ja laati kannanoton, jossa keskityttiin
erityisesti opiskelijoiden asumiseen ja sen kustannuksiin.

Investointiavustusten säilyttämisestä tulikin kaavailtua isompi projekti. SYL, AYY ja HYY tekivät yhteistyössä
vaikuttamistyötä koko kesän ja syksyn ajan, jotta investointiavustuksia ei poistettaisi opiskelija-asunnoilta
hallitusohjelman kirjauksen mukaan. HYY tapasi useita kansanedustajia, virkamiehiä sekä

ympäristöministerin erityisavustajaa aiheesta. Ympäristöministeriö valmisteli asiasta lakiesityksen, ja HYY
lausui – pyytämättä – asiasta hyvin kriittisesti. Aiheesta laadittiin myös vieraskynäteksti Asuminen ja
yhteiskunta -lehteen. Lopulta lokakuussa lakiesitys hylättiin.

Sohvalle Stadiin
HYY osallistui vuonna 2015 toista kertaa järjestettävään Sohvalle Stadiin -hätämajoitusprojektiin.

Päävastuussa kampanjasta olivat Kallion seurakunta ja Helsingin seurakuntien oppilaitostyö, mutta HYY

tarjosi viestintätukea sekä osallistui aktiivisesti projektin suunnitteluun. Tempauksen suunnittelu aloitettiin jo
keväällä ja pyrkimyksemme oli saada entistä enemmän myös yliopiston henkilöstöä mukaan. Se osoittautui

kuitenkin haastavaksi henkilökunnan kesälomien vuoksi. Kampanjan avulla tarjottiin vieraspatja noin sadalle
uudelle Helsinkiin saapuvalle opiskelijalle, joista suurin osa oli kansainvälisiä opiskelijoita.

Uudistuva Hoas
Yhteistyö Hoasin kanssa vuonna 2015 oli erittäin tiivistä. Investointiavustusten pelastamisessa taistelimme
yhdessä rintamassa ja yhteisen vaikuttamistyön lisäksi Hoas tarjosi paljon taustamateriaalia aiheeseen
liittyen.

Hoasin hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajaa tavattiin usein. Eräs vuoden aikana noussut kehitysidea oli
järjestää asuntojen lopputarkastukset entistä ennakoitavammin.
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Hoasin hallinnossa tehtiin isoja uudistuksia vuoden aikana. Sääntömuutosta valmisteltiin pitkään yhteistyössä
Hoasin hallituksen HYY-delegaation kanssa. Prosessi oli kuitenkin kariutua loppumetreillä, mutta lopulta

kaikkia pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntia tyydyttävä ratkaisu saatiin aikaan. Valtuuskunnan

kokoa päätettiin pienentää huomattavasti, ja vuodesta 2016 alkaen siinä toimii 16 jäsentä aiemman 40 sijaan.

Asumissektori valmisteli myös Hoasin henkilövalintoja HYYn nimikkopaikoille, ja Hoasin hallitukseen valittiin

historian ensimmäinen naispuheenjohtaja Leena Pihlajamäki tehtävästä väistyneen Ossi Heinäsen tilalle. Myös
Helsingin Sanomat huomioi asian ja uutisoi valinnasta korostaen Leenan visioita autopaikkanormien
vähentämisestä. Uudeksi Hoasin hallituksen jäseneksi valittiin Risto Karinkanta.

Vuoden aikana vaikuttamis-, edunvalvonta- ja sidosryhmätyön lisäksi HYYn omistamat opiskelija-asunnot

siirtyivät Hoasilta Ovenian välitettäväksi. Lisäksi mietittiin ratkaisuja kansainvälisten opiskelijoiden

asunnottomuuteen ja vaikutettiin siihen, että uudistuvaan Keski-Pasilaan saatiin Hoasin tonttivaraus.

Kehitysyhteistyösektorin muutosten vuosi
Vuonna 2015 HYYn kehitysyhteistyötoiminnassa tapahtui paljon Suomen hallituksen

kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi. Kehitysyhteistyökoordinaattorina toimi Ilona Kalliola ja hänen jälkeensä
Marketta Vuola. Hallituksen kehitysyhteistyövastaava oli Minna Mäkitalo ja kehitysyhteistyövaliokunnan
puheenjohtaja Hanna Rekola.

Käynnissä olleet hankkeet
Tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyden ja elämänlaadun parantaminen Itä-Sambiassa -hankkeen tavoitteena

on teiniraskauksien ja aikaisten avioliittojen ehkäiseminen sekä raskaana olevien nuorten auttaminen.

Hankkeen toisena vuonna Eastern Province Women Development Association (EPWDA) on kouluttanut
äitiysterveysasioihin 60 uutta vapaaehtoista, jotka muodostavat Safe Motherhood Action -ryhmiä, ja

myöhemmin myös paikallisia johtajia koulutetaan aikaisten avioliittojen haitallisuudesta. Ensimmäisenä

vuonna aloitetut fokusryhmäkeskustelut ja draamaesitykset kylissä ja kouluissa ovat jatkuneet. Valiokunnassa
Sambian parissa ovat toimineet kehitysyhteistyökoordinaattori ja kolmen vapaaehtoisen hankeryhmä.
Sambiassa oli helmikuusta syyskuulle Etelän vapaaehtoisohjelma Etvon kautta vapaaehtoistyöntekijä.

Hankkeelle kerättiin varoja Unicafen Sambia-päivinä 8.4. ja 28.10. Marketta Vuola ja Kamomilla Ilmonen

tekivät monitorointimatkan kohteeseen marraskuussa.

Indonesian Sulawesin viljelijöiden kestävät elinkeinot -hankkeelle 2015 oli viimeinen vuosi. Hankkeesta

teetettiin alkuvuodesta ulkoinen arviointi, jonka tuloksia hyödynnettiin viimeisen vuoden suunnittelussa.
Vuoteen kuului kyläsuunnitelmien tekemistä hankekylissä, hankkeen toiminnoista tiedottamista

paikallisradion, television ja erilaisten julkaisujen kautta sekä maatalouspoliittista vaikuttamistyötä

piirikuntien tasolla. Hankkeen kestävyyden varmistaminen sen loputtua oli keskeisessä roolissa.

Kumppanijärjestö Payo Payo Foundation panosti kylien orgaanisten tuotteiden jatkojalostamiseen ja

markkinoinnin kehittämiseen sekä koulujen orgaanisen viljelyn opetusohjelman kehittämiseen. Valiokunnassa
hankeen parissa työskentelivät kehitysyhteistyökoordinaattori ja neljän vapaaehtoisen hankeryhmä, jotka
työstivät etenkin vuosiraporttia ja ulkoista arviointia. Marketta Vuola ja Amanda Pasanen tekivät
monitorointimatkan kohteeseen lokakuussa.

Uusien hankkeiden suunnittelu päättyi Suomen hallituksen päätökseen kehitysyhteistyön romuttamisesta.
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Indonesia-hankkeen päättymisen lähestyessä alettiin keväällä 2014 etsiä uutta kumppania Aasiasta.
Kehitysyhteistyökoordinaattori ja kahden vapaaehtoisen Bangladesh-ryhmä suunnitteli yhteistyötä
Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge (BARCIK) -järjestön kanssa. Ekologisesti

monimuotoinen Bangladesh kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista ympäristöongelmista, jotka vaikeuttavat
erityisesti pienviljelijä- ja kalastajayhteisöjen elinmahdollisuuksia. Ilona Kalliola ja Iiris Lawson tekivät

kymmenen päivän suunnittelumatkan kohteeseen huhtikuun alussa, ja kevään aikana kirjoitettiin yhdessä
hankehakemus ulkoministeriöön. Tavoitteena oli aloittaa vuonna 2016 yhteisölähtöinen

ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa, jossa pyritään parantamaan maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä
kolmella alueella hyödyntämällä paikallisväestön omaa tietotaitoa ja BARCIK:n tutkimustietoa alueiden

ongelmista. Hanke perustui ihmisten omien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamiseen sekä yhteisöllisen

toiminnan lisäämiseen. Hankekylien valinta perustui vuoden 2015 aikana tehtyyn pohjatutkimukseen, jossa
etsittiin haavoittuvaisimmat kylät. Suomen hallituksen tekemien kehitysyhteistyöleikkausten takia

ylioppilaskunnan kaltaisilta pieniltä kehitysyhteistyötoimijoilta peruttiin hankehakukierros. Koska globaalit
ongelmat, kuten ilmastonmuutos, eivät ole suinkaan vähentyneet, päätettiin hanketta lähteä toteuttamaan
pienemmässä mittakaavassa HYYn budjetin kehitysyhteistyön 0,7-varoilla.

Sambia-hankkeen päättyessä vuoteen 2016, kehitysyhteistyökoordinaattori ja valiokunnan kolmen

vapaehtoisen Afrikka-ryhmä alkoivat etsiä uutta hankekumppania Afrikasta. Valittu Kistrech Theatre
International oli saanut HYYltä jo aiemmin projektivaratukea vuonna 2012, ja nyt haimme yhdessä
ulkoministeriöstä suunnittelutukea vuodelle 2016. Hankkeesta suunniteltiin pilottia tyttöjen

ympärileikkauksen poistamiseksi toimimalla alakouluissa Kisiissä, Keniassa. Alueella 96 % tytöistä
ympärileikataan, vaikka laki kieltää toimenpiteen. Tavoitteena oli kasvattaa yhteisöjen tietoisuutta

ympärileikkauksen haitoista ja naisten oikeuksista. Pilottivuoden tavoitteena oli kartoittaa lähtötilanne,

paikantaa silpomista kannattavat ja käytännöstä luopuneet, verkostoitua muiden järjestöjen kanssa, aloittaa
oppilaiden kerhotoiminta, kouluttaa opettajia, järjestää vanhemmille kuukausittaisia kokoontumisia ja pitää
aikuistumisseremonia ympärileikkaamattomille tytöille. Suomen hallituksen tekemien

kehitysyhteistyöleikkausten takia ylioppilaskunnan kaltaisilta pieniltä kehitysyhteistyötoimijoilta peruttiin

hankehakukierros. Suomalaisen kehitysyhteistyön epävarman tulevaisuuden vuoksi hanke jää toteuttamatta.

Kehitysyhteistyövaliokunta
HYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa toimi yli 30 aktiivista opiskelijaa puheenjohtajistossa, tiedotuksessa ja
tapahtumien järjestämisessä, Kehitysyhteistyöviikon ja Kimppu-lehden parissa, Sambian ja Indonesian

hankkeiden koordinoinnissa sekä Bangladeshin ja Kenian hankkeiden suunnittelussa. Valiokunta kokousti
yhdessä kahden viikon välein kesälomaa lukuun ottamatta ja sen lisäksi erikseen projektikohtaisissa

työryhmissä. Valiokunnan toimintaa esiteltiin keväällä laskiaisriehassa, Maailma kylässä -festivaaleilla,
keskustelutilaisuudessa eduskuntavaalien alla ja syksyn uusien illassa. Kesäkuussa valiokuntalaiset
kokoontuivat virkistäytymään mökkiseminaariin ja syksyllä piknikille ja pikkujouluihin.

Kehitysyhteistyöviikko 2015 järjestettiin 26.–30.10. SYL:n valtakunnallisen hankkeen teemana oli

suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa. HYYssä hankkeesta vastasi kehitysyhteistyöviikon

koordinaattori Solja Sulkunen ja muut vapaaehtoiset. Kehitysyhteistyöviikolla järjestettiin noin 15 eri
tapahtumaa yliopiston kampuksilla ja Uudella ylioppilastalolla.

Kimppu-lehden teosta vastasi päätoimittaja Saila Kivilahti. Hanke sai tuen ulkoministeriöltä vuodelle 2015.
Kulttuurinen ymmärrys -teemaisen lehden julkaisutilaisuus pidettiin Helsinki Think Companylla 27.4 ja se

postitettiin kotiin yliopiston 1.–3. vuoden opiskelijoille.
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Kesäkurpitsaa kampukselta? Opiskelijat
viljelivät Helsingin vihreämmäksi
Vuoden 2015 tammikuussa ylioppilaskunnan Topelius-kokoushuoneessa kuhisi. HYYn

kampusviljelyvaliokunnan järjestäytymiskokous oli alkamassa, ja paikalle oli saapunut paljon toiminnasta

kiinnostuneita opiskelijoita. Kampusviljelyvaliokuntaan järjestäytyi 25 aktiivia, jotka halusivat olla mukana
edistämässä Helsingin yliopiston opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia
kaupunkiviljelyyn.

Vuonna 2013 alkaneella kampusviljelytoiminnalla pyritään elävöittämään kaupunkia ja keskustan ja Viikin

kampusalueita, lisäämään kaupunkiviljelyä Helsingissä sekä mahdollistamaan lähiruoan tuotantoa helposti ja

yhteisöllisesti. Kampusviljelyn avulla halutaan tuoda ruoantuotanto lähelle kaupunkilaisia sekä opiskelijoita ja
lisäämään tietoisuutta ruoankasvatuksesta. Viljely on paitsi onnistunutta kaupunkilaistoimintaa myös
erinomainen käytännön esimerkki yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteistyöstä.

Kampusviljelyvaliokunta, jonka puheenjohtajana vuonna 2015 toimi Marianne Saviaho, tiedotti

kampusviljelytoiminnasta, rekrytoi viljelijät mukaan, jakoi viljelypaikat Viikin ja keskustan kampuksilla,

hankki viljelyyn tarvittavia välineitä, järjesti talkoita ja tapahtumia, vieraili kertomassa toiminnasta luennoilla
ja tapahtumissa ja piti yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Yhteistyökumppaneita olivat vuonna 2015

viljelytarvikkeita ja siemeniä viljelijöille lahjoittaneet HSY, Nelson Garden, Siemenkauppa.com, SiemenVESA,
Isoäidin kasvit ja Agrimarket, lannoitetta lahjoittanut GreenCare. Tammi ja Gummerus tarjosivat myös

viljelykirjoja, joista kirjoitettiin arvostelu kampusviljelyn blogiin. Yliopistolta yhteistyössä olivat mukana
esimerkiksi Tila- ja kiinteistökeskus ja Maaperätieteen osasto, joka tutki viljelylaatikoiden multien
ravinnepitoisuutta.

Mukana projektissa oli 120 viljelijää. Valiokunnassa aktiiveja oli välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta
toiminta oli sitäkin energisempää. Jo järjestäytymiskokouksesta alkaen sekä valiokunnan että viljelijöiden
toiminta on ollut monikielistä ja monikulttuurista: kampusviljely on kiinnostanut ilahduttavan paljon
kansainvälisiä opiskelijoita sekä opiskelijoita, jotka eivät muuten ole olleet mukana ylioppilaskunnan

toiminnassa. Vuonna 2016 toivomme toiminnan kukoistavan ja vihertävän kaupunkia entistäkin laajemmin,
esimerkiksi Kumpulan kampusta myöten.

Yhdessä kohti kuntavaaleja: parempaa
pyöräilyä, koteja ja palveluita
Vuosi 2015 on ollut kaupunkivaikuttamisessa työllistävä, iloinen ja onnistunut vuosi. Tammikuu korkattiin

juhlimalla Kaisaniemen metroaseman nimenmuutosta Helsingin yliopiston metroasemaksi. Metroaiheisten

haalarimerkkien jakamisen ohessa keräsimme tapahtumassa tietoa opiskelijoiden toiveista joukkoliikenteen
suhteen, ja asiantuntija Lindqvist ja hallituksen kaupunkivastaava Alametsä tapasivatkin heti ensi töikseen
HSL:n linjastosuunnittelijaa toiveiden edistämiseksi.

Edunvalvontaa on helpompi tehdä, kun taskussa on faktaa ja numeroita. Siksi HYY ja muut

pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat innostuivat vuoden alussa mahdollisuudesta tutkia
opiskelijoiden ajatuksia kaupungista. Pääkaupunkiseudun toimijoita varten vuonna 2012 perustettu World
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

33

Toimintakertomus 2015

Student Capital -verkosto aktivoituikin toiminnassaan ennennäkemättömällä tavalla. Parissa kuukaudessa
verkosto keräsi yhdessä kymmenien tuhansien eurojen tutkimusrahoituksen, ja 3.12.2015 järjestetyssä
korkean profiilin kaupunkiseminaarissa julkaistiin Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS)

toteuttama suuri Opiskelijan kaupunki -selvitys. World Student Capital loi myös omat nettisivut, täräytti

sosiaalisen median viestinnän uudelle vaihteelle, teki yhteisiä lausuntoja niin HSL:n lippualennuksista kuin
Helsingin yleiskaavastakin ja neuvotteli yhteiset kärkitavoitteet kohti sujuvaa liikkumista, edullisempaa

asumista ja toimivia palveluita kaupungissa. Verkoston puheenjohtajana vuonna 2015 toimi hallituksen jäsen
Alviina Alametsä.

Vuonna 2015 päivitettiin myös HYYn omat kaupunkiohjelma tulevia kuntavaaleja ja valtuustokautta varten.

Valmisteluun kutsuttiin mukaan opiskelijat, ja perustettu kaupunkipoliittinen työryhmä houkutteli kymmeniä
opiskelijoita ylioppilaskunnan aktiiveista kaupunkimaantieteen opiskelijoihin. Työryhmän tapaamisissa oli
mukana myös esittelijöitä ja sparraajia apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäkeä ja HOASin toimitusjohtaja
Tarhiota myöten. Edustajisto hyväksyi uuden kaupunkiohjelman 2.12.2015.

Kuluvana vuonna HYY on vaikuttanut niin yömetron palauttamisen, paremman pyöräilyn kuin kestävän
kaupunkisuunnittelunkin puolesta. HYY oli mukana Hiilivapaa Helsinki -kampanjassa, joka saavutti

tavoitteensa, kun kaupunginvaltuusto päätti Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta 2.12.2015. Muihin vuoden
kohokohtiin lukeutui ThinkFest-juhlavuositapahtuma, jossa kaupunkitutkijat keskustelivat yliopistoväen ja

kaupunkilaisten kanssa metrossa, Pyöräkaista Hämeentielle -kuntalaisaloitteen luovuttaminen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskarille, uutinen lisätonttien varaamisesta opiskelija-asunnoille
ja Senaatintorin suursitsit kaupunginjohtajiston seurassa. HYYn hallituksen kaupunkivastaava Alametsä on
käynyt esittelemässä Opiskelijan kaupunki -tutkimusta esimerkiksi Kaupunkiakatemialle ja Helsingin

yliopiston ja kaupungin neuvottelukunnalle, ja vastaanotto oli hyvin kiinnostunut ja positiivinen. Vuonna 2015
yhteistyö kaupungin virkamiesten, poliitikkojen ja järjestöjen sekä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien
kanssa on ollut kiinteää: hyvä yhteistyö jatkukoon vuonna 2016!

Myös opiskelijan on voitava perustaa perhe:
lapsi ja opinnot
Vuosi 2015 alkoi haastavissa merkeissä: perheellisten opiskelijoiden järjestö Lapselliset ry päätti lopettaa
toimintansa. Viestintä, neuvonta ja edunvalvonta perheellisten opiskelijoiden hyväksi muuttui entistäkin
tärkeämmäksi.

Ylioppilaskunta ryhtyi tuumasta toimeen. Perheellisistä opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen Alametsä

alkoi suunnitella oppaan kirjoittamista perheellisille opiskelijoille heidän arkensa helpottamiseksi yliopistolla,
ylioppilaskunnassa, kaupungissa ja yhteiskunnassa. Opas toteutettiin yhdessä Väestöliiton kanssa, ja työssä
tukivat myös Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki ja SYL. Vinkkejä perheellisille opiskelijoille kerättiin

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja Vauva.fi -keskustelufoorumilla. Valmis Perheellisten opiskelijoiden opas
julkaistiin marraskuussa 2015.

Edustajisto oli kiinnostunut ylioppilaskunnan Lapsiparkin kehittämisestä, ja siksi teknisten ongelmien vuoksi
keskeneräinen projekti Lapsiparkin varauskalenterin sähköistämiseksi käynnistettiin pikaisesti. Sekä

edustajistolle että HYYn hallitukselle järjestettiin vuonna 2015 vierailut Lapsiparkkiin. Perheellisistä vastaava
hallituksen jäsen kirjoitti edustajistolle myös FAQ-tietopaketin Lapsiparkista.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

34

Toimintakertomus 2015

Kuluvana vuonna keskeistä toimintaa on ollut perheellisille opiskelijoille tiedottaminen heidän oikeuksistaan
ja mahdollisuuksistaan, yksittäisten opiskelijoiden neuvominen pulmatilanteissa ja yhteistyön tiivistäminen

keskeisten verkostojen ja järjestöjen kanssa. Perheellisten opiskelijoiden oppaan toteuttamisen yhteydessä oli
luontevaa myös herättää aiheesta keskustelua yliopistolla. Millaista joustavuutta perheellisen opiskelijan on
mahdollista saada opintoihinsa?

Perheellisten opiskelijoiden edunvalvonta jatkuu toivottavasti vuonna 2016 etenkin koulutuspoliittisen ja

kaupunkipoliittisen edunvalvonnan kautta. Perheellisten opiskelijoiden asemaa halutaan parantaa niin HYYn
omassa kaupunkiohjelmassa kuin World Student Capital -verkoston edunvalvonnassa: osa-aikaisten

päivähoitomahdollisuuksien kehittäminen on yksi verkoston kärkitavoitteissa kaupunkivaikuttamisessa.

Kohti yhdenvertaisempaa yliopistoa ja
esteetöntä ylioppilaskuntaa

Jo vuoden 2014 edustajistovaaleissa kuumaksi teemaksi nousi esteettömyys. Moni ylioppilaskunnan

aktiiveista ei pääse ylioppilaskunnan omiin tiloihin, koska tilat ovat esteellisiä. Osa opiskelijoista ei välttämättä
koskaan opintojensa aikana sitsaa Alina-salissa tai vieraile HYYn keskustoimistolla.

Pyörätuoli, näkövamma tai kuulovaikeudet eivät saisi hankaloittaa opintoja tai innokasta opiskelijaelämää:

asiaan oli puututtava! HYY tilasi Kynnys ry:lta esteettömyyskartoituksen Uuden Ylioppilastalon ja Kaivokatu
10:n tiloista. Kartoituksen toteutti esteettömyyssuunnittelija ja arkkitehti Johanna Hätönen, apunaan

hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Alametsä ja järjestöasiantuntija Emi Maeda. Kartoitus julkaistiin
lokakuussa 2015, ja sen pohjalta suunnitellaan budjettia ja toimenpiteitä ylioppilaskunnan tilojen

remontoimiseksi esteettömämmiksi tulevina vuosina. Osa pienistä toimenpiteistä tehdään jo vuonna 2016.

Remontteja odotellessa tarvetta oli kuitenkin myös ripeälle toiminnalle. HUS lahjoitti keväällä manuaalisen
pyörätuolin ylioppilaskunnan käyttöön helpottamaan liikuntarajoitteisten juhlijoiden kulkemista. Lisäksi
hallituksen jäsenet Alametsä ja uusista opiskelijoista vastaava Susanna Jokimies käynnistivät keväällä

pilottikokeilun esteettömyystuutoroinnista. Esteettömyystuutorina vuonna 2015 toimi Anni Kyröläinen. Hän
on opastanut liikuntarajoitteisia uusia ja kansainvälisiä opiskelijoita helpompaan arkeen kaupungissa ja
yliopistolla ja rohkaissut heitä mukaan akateemiseen yhteisöön. Esteettömyystuutori on myös viestinyt
järjestöille, opiskelijoille ja yliopistolle yleisesti esteettömyysasioista yhdessä hallituksen

yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Hän osallistui myös syksyllä järjestettyyn Para UniSport Day - tapahtumaan
ja paneeliin esteettömyydestä opinnoissa. Kokeilu oli onnistunut, ja esteettömyystuutorointi lisättiin
ylioppilaskunnan jatkuvaan toimintaan.

Yhdenvertaisuustoiminnan kehittäminen ja edunvalvonta on ollut moninaista. Ylioppilaskunnan toiminta
päätyi vuonna 2015 myös Ylioppilaslehteen, kun transsukupuolisten opiskelijoiden oikeuksia yliopistolle
kirjauduttaessa saatiin edistettyä. HYY ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta järjestivät yhdessä
alueen muiden opiskelijakuntien kanssa kesällä myös Pride-sitsit. HYY valitsi vuoden alussa uudet

opiskelijaedustajat yliopiston tasa-arvotoimikuntaan ja suunnitteli tavoitteita toiminnalle. HYY oli myös

suunnittelemassa ja viestimässä Helsingin yliopiston opiskelijoille vuonna 2015 toteuttamaa
yhdenvertaisuuskyselyä.

Vuonna 2016 edessä on ainakin HYYn oman yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja ylioppilaskunnan

yhdenvertaisuustoimijoiden verkoston luominen. Toiminta yhdenvertaisten oikeuksien puolesta yliopistolla ja
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yhteiskunnassa jatkuu, ja toiveissa on esimerkiksi Nyyti ry:n, jonka toimintaa HYY on ollut kuluvana vuonna
kehittämässä, entistä tehokkaampi hyödyntäminen esimerkiksi opiskelijajärjestöjen
yhdenvertaisuusongelmien ratkomisessa.

Liikunta

Liikuntatoiminta oli vuonna 2015 jakautunut kahdelle hallituksen jäsenelle: liikuntatuutoroinnin

koordinoimisesta vastasi hallituksen jäsen Susanna Jokimies, ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa tehtävästä
yhteistyöstä ja vaikuttamisesta vastasi hallituksen jäsen Hanna Piitulainen.

Liikettä fuksien niveliin

Vuonna 2015 yhteensä 58 HYYn liikuntatuutoria liikutti uusia opiskelijoita kaikissa yliopiston tiedekunnissa.
Liikuntatuutorit järjestivät tapahtumia laidasta laitaan: lipunryöstöä, kävelyretken Ikeassa, geo-kätköilyä,

budolaji-kokeilua, suppailua ja ilmajoogaa. HYY koulutti liikuntatuutorit toukokuussa ja elokuussa yhdessä

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Unisportin kanssa. Tuutoreille annettiin tukea liikuntatapahtumien

suunnitteluun, järjestämiseen sekä uusien opiskelijoiden kannustamiseen mukaan matalan kynnyksen
liikkumiseen. Palkkioksi tuutorit saivat tuutoroinnista Unisportin kausikortit.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Toimintasuunnitelmassa oli vuonna 2015 kirjaus kansallisten liittojen aiempaa paremmasta ohjaamisesta.
Projektin tavoitteena oli parantaa HYYn valmistautumista Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Suomen

ylioppilaskuntien liiton liittokokouksiin ja toiminnan ohjaamiseen. Tavoite oli myös selventää edustajistolle
tärkeimmät ohjaamispisteet ja samalla luoda selkeämpi kuva myös keskustoimistolle liittojen toiminnasta.

Toimintasuunnitelmakirjauksen mukaisesti OLL:n ja SYL:n ja liittokokouksiin valmistautumisesta laadittiin

selkeät prosessikuvaukset ja osana prosessikuvauksia laadittiin vuosikellot molempien liittojen toiminnasta

sekä edustajiston että keskustoimiston käyttöön. Edustajisto käsitteli muistion edustajiston kokouksessa 11.5.
Muistion tuella hallitus ja edustajisto pääsivät käymään keskustelua vuosittain paljon puhuttavista asioista,
kuten hallitusehdokkaiden valinnasta ja neuvotteluista liittokokouksissa.

Hallituksen liikuntavastaava osallistui vuoden aikana OLL:n kolmeen sektoritapaamiseen, joiden kautta HYY

pystyi osallistumaan liiton ohjaukseen. Hallitus kommentoi vuoden aikana OLL:n järjestöstrategian luonnosta
ja lausui liittokokousmateriaaleista. Vuoden aikana pyrittiin pitämään edustajisto tietoisena OLL:n
toiminnasta ja edustajistolta pyydettiin kommentteja liittokokousmateriaaleista.

ParaUnisportDay
OLL järjesti yhteistyössä Unisportin ja Paralympiakomitean kanssa ParaUnisportDayn, jossa

korkeakouluopiskelijoilla oli mahdollisuus päästä kokeilemaan paralajeja, kuten istumalentopalloa ja

pyörätuolikoripalloa. HYY osallistui yhdessä AYYn kanssa tapahtuman mainostamiseen. Osana tapahtumaa
järjestettiin myös paneelikeskustelu aiheesta ”Esteetön yliopisto”. Panelisteina olivat muiden muassa

Helsingin yliopiston vararehtori Pertti Panula ja paralympiaurheilija, Helsingin yliopiston opiskelija Ronja Oja.
Ylioppilaskunnan hallitus haastoi myös yliopiston johtoryhmän ja AYY:n hallituksen kokeilemaan maalipalloa.
Tapahtuma ei valitettavasti tavoittanut niin monia opiskelijoita kuin toivottiin, ja HYYn olisikin tullut ottaa
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tapahtuman suunnittelusta ja viestinnästä suurempi vastuu. Haasteottelun ja paneelin osalta päivä oli
kuitenkin onnistunut ja esteettömyysasiat saatiin nostettua keskusteluun uudella tavalla.

Fuksi ota koppi, HYY tulee!

Helsingin yliopiston uudet opiskelijat ovat saaneet pysyvän ja ansaitsemansa aseman HYYn toiminnassa.
Vuonna 2015 uudet ”hyyläiset” vastaanotettiin ja toivotettiin tervetulleeksi isoin elein. Ensimmäisten

viikkojen aikana HYY kohtasi uudet opiskelijat piknikin, infojen, Avajaiskarnevaalien, supermegatapahtuma

Fuksiseikkailun, villin sometuksen, Fuksioppaan, kaikkien fuksien sankarin Fuksikanslerin, kuvakisojen sekä
aina cheekkimäisen fiiliksen nostatuksen kautta.

Tunteehan tuutori HYYn?
Vuonna 2015 HYY esittäytyi perinteisesti kaikkien tiedekuntien tuutoreille, jotta uudet opiskelijat

yliopistoelämään perehdyttävät tuutorit osaisivat ja muistaisivat kertoa fukseille myös ylioppilaskunnasta.

Panostimme esittelyissä innostavaan kuvitukseen sekä jäsenpalveluiden ja Fuksiseikkailun markkinointiin.

Valiokunnasta virtaa
Uudelleen nimetty fuksitoimintavaliokunta (ennen tuutorivaliokunta) järjesti keväällä koulutuksen noin 80

tuutorille. Mukaan pyydettiin Nyyti ry ja tavoitteena oli koulutuksen lisäksi myös tutustuttaa tuutorit toisiinsa
yli tiedekuntarajojen. Valiokunta järjesti tuutoripinssi-kilpailun, ja voittajamerkin keltavioletit pöllöt

tervehtivät syksyllä fukseja tuutoreiden rintamuksissa ja haalareissa. Marraskuussa valiokunta kiitti 60

tuutoria kiitossitseillä Alina-salissa. Kaiken tämän lisäksi fuksitoimintavaliokunta valtasi uuden alueen ja

tutustutti noin 120 uutta opiskelijaa toisiinsa jo ennen orientoivien viikkojen alkua rennoissa merkeissä
poikkitieteellisellä piknikillä Kaisaniemessä.

Kaikkien fuksien sankari
Vuoden 2015 Fuksikansleri oli matematiikan opiskelija Tiia Björk. Valinnan tekivät uusista opiskelijoista
vastaavat hallituksen jäsen ja asiantuntija sekä fuksitoimintavaliokunta. Fuksikanslerin opasti uusia

opiskelijoita yliopiston ja opiskelijaelämän ihmeelliseen maailmaan Fuksikanslerin omalla Facebook-

sivustolla. Fuksikanslerin sivustoa seurasi syksyn aikana hieman yli 1000 opiskelijaa. Lisäksi Fuksikansleri

juonsi Fuksiseikkailun ja järjesti kuvakisoja aihetunnisteella #fuksikisa. Kisojen teema vaihtui viikoittain ja
yhteensä ne keräsivät kuukauden aikana yli 150 valokuvaa uusien opiskelijoiden arjesta.

Viestiä joka tuutista!
Vuonna 2015 HYYn uusille opiskelijoille suunnatut nettisivut sekä syksyllä jaettava Fuksiopas päivitettiin.
Lisäksi hallituksen jäsenet kävivät perinteisillä esittelyillä tiedekuntien orientoivilla infoilla. Tänä vuonna
esittelyissä mukana oli Fuksikansleri Tiia; fokuksena oli kannustaa uudet opiskelijat osallistumaan

Fuksiseikkailuun sekä hyppäämään ylös luentosalien penkeiltä yhteiskuviin HYYn Instagram-tilille.
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Suurin ja kaunein Fuksiseikkailu 2015
”Yhteisöllisyys, monipuolinen rastivalikoima, kokonaisuutena hyvin mietitty ja toteutettu tapahtuma, kuuluu
kategoriaan ’pakko kokea fuksivuotena’.” (Lainaus Fuksiseikkailun osallistujapalautteesta.)

2000 uutta opiskelijaa valtasi 30.9.2015 Helsingin kisaillen Suomen suurimmassa uusien opiskelijoiden

tapahtumassa, Fuksiseikkailussa. Vasta toisen kerran HYYssä järjestetty tapahtuman suunnittelu aloitettiin
heti vuoden alusta, ja lopputulos oli entistä näyttävämpi ja onnistuneempi sekä kiitosta kerännyt seikkailu.
Fuksiseikkailussa uudet opiskelijat kiertävät Helsinkiä ja kampuksia suorittaen matkalla tehtävärasteja.

Avajaiskarnevaaleilla avattu ilmoittautuminen Fuksiseikkailun osallistujajoukkueille täyttyi neljässä tunnissa.
Tapahtuman järjestämisessä olivat mukana 63 ylioppilaskunnan piirissä toimivaa järjestöä, yli 30
vapaaehtoista, edustajistoryhmiä, valiokuntatoimijoita sekä Helsingin yliopiston hakijapalvelut,
kansainvälisen vaihdon palvelut, Yliopistomuseo, yliopistopapit ja Helsinki Think Company.

Tapahtuma alkoi iltapäivän ilmoittautumisella Kaivopihalla, missä seikkailijoita viihdytti suuri

valokuvausseinä, DJ, Kansallisteatteri jakamassa vapaalippuja, Splizzeria pizza-maistiaisineen sekä Unicafe

selviytymiskasseineen. Nelituntisen rastikierron jälkeen tapahtuma huipentui The Circukseen: maalin

saapuneet, haalarimerkkejä rikkaammat seikkailijat piti tanssilattialla pikkutunneille asti Roope Salminen &
Koirat sekä dj:t Skenikswee ja Ottopetteri. The Circuksen maalijuhliin osallistui noin 1300 seikkailijaa.

Parhaana joukkueena palkittiin huikeat 16 rastia kiertänyt lääketieteen uusista opiskelijoista kerätty joukkue
Griffin & Door. Pääpalkintona he saivat huvilabileet kaikilla herkuilla Villa Kuunarissa. Parhaiten

pukeutuneena joukkueena palkittiin Kansallisteatterin sarjakorteilla joukkue Lauantaiseura. Lisäksi uutena
palkintona Sporttifuksit-erikoissuorituksessa pisimmän matkan urheilivat Mahtavat munkit. Yhteensä 12
kilometriä kisassa kävelleen joukkueen jäsenet saivat Unisportin kuukauden kausikortit.

Osallistujapalautteen mukaan uudet opiskelijat oppivat uusia asioita järjestöistä ja ylioppilaskunnasta,

tutustuivat ihmisiin poikkitieteellisesti ja pitivät tapahtuman yhteisöllisestä hengestä. Kaikki rastinpitäjät

ilmaisivat halunsa tulla uudestaan mukaan järjestämään Fuksiseikkailua. Kaiken kaikkiaan Fuksiseikkailu vei
paljon työtunteja, mutta oli todella onnistunut tapahtuma HYYn vuodessa 2015.

HYY <3 international students

Vuoden 2015 HYYssä kansainvälisyys sektorilla päätavoitteena oli saada yhä useampi kansainvälinen

opiskelija liittymään HYYn jäseneksi selkeällä ja innostavalla markkinoinnilla. Perustimme työryhmän, jonka
tehtävänä oli pohtia kriittisesti, miksi kansainvälinen opiskelija liittyisi HYYn jäseneksi ja mitkä ovat

merkittävimmät HYYn jäsenpalvelut heille. Loimme ytimekkään ja innostavan jäsenmarkkinointipaketin ja esitteen kansainvälisille opiskelijoille. Welcome Fairiin eli kaikkien kansainvälisten opiskelijoiden

vastaanottotilaisuuteen osallistuttiin isosti ja näyttävästi: jokainen kansainvälinen opiskelija kohdattiin

henkilökohtaisesti ja järjestöistä toteutettiin erillinen ”Organisation’s Help Desk”, jossa kokenut järjestötoimija
kertoi uusille kansainvälisille opiskelijoille HYYn yli 250 järjestöitä ja mahdollisuuksista osallistua niiden
toimintaan. Lisäksi HYY osallistui yliopiston järjestämien kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden
koulutusiltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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Kokouksia ja konferensseja
HYYn kansainvälisyyssektori osallistui aktiivisesti yliopiston kansainvälisyystoimijoiden säännöllisiin

kokouksiin. Lisäksi osallistuimme International Student Barometer 2014 -julkistamistilaisuuteen, CIMOn

korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville Helsingissä sekä Academic Cooperation Association
ACAn konferenssiin Brysselissä. HYY esitteli toimintaansa yliopiston kansainvälisten

kumppanuussyliopistojen henkilökunnalle sekä Saudi-Arabian korkeakouluopiskelijoille.

Best International Teacher
Best International Teacher palkinto jaettiin vuonna 2015 viestinnän dosentti Matteo Stocchettille

valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Kisaan saapui kahdeksan ehdotusta, ja vapaaehtoisen opiskelijoiden raati
arvioi hakemukset ja ehdotti palkittavaa ylioppilaskunnan hallitukselle. Ylioppilaskunnan hallitus palkitsi
ehdotuksen mukaisesti Stocchettin, ja palkinto jaettiin HYYn 147-vuosijuhlilla. Palkinnon perusteissa

Stocchettia kehutiin intohimoisesta suhtautumisestaan opettamiseen ja tieteenalaansa. Stocchetti luo
opetustilanteisiin turvallisen, ystävällisen ja avoimen ilmapiirin ja hän myös haastaa opiskelijansa
kyseenalaistamaan näkemyksensä.

Lukukausimaksut
HYYn, SYL:n ja koko opiskelijaliikkeen vuosia jatkunut vaikutustyö maksuttoman koulutuksen puolesta päättyi
vuonna 2015. Juha Sipilän hallitus julkisti kesällä ohjelmassaan, että hallituskauden aikana asetetaan laki, joka
määrää EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittäväksi lukuvuosimaksut alempaan tai ylempään

korkeakoulututkintoon johtavasta vieraskielisestä koulutuksesta. Vuoden lopussa maksun suuruudeksi

määrättiin vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulisi olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan
maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Helsingin yliopisto perusti

työryhmän valmistelemaan maksujen käyttöönottoa, ja työryhmän tuloksia odotetaan vuoden 2016 alussa.

Sukukansavaliokunta

Sukukansavaliokunta kokousti vuoden aikana yhdeksän kertaa. Keskeistä toimintaa oli erilaisten

suomensukuisten kielten ja kulttuurien kannalta relevanttien hankkeiden tukeminen ja seuranta. Hallituksen
siunauksella päädyttiin tukemaan inkeroisenkielistä Pirunpoika-musiikkiteosta, udmurtinkielistä

mobiilikeskustelusovellusta ja Udmurtian tasavallan kirjastojen aineistohankintoja yhteensä 1800 eurolla jo
aiemmin tuettujen hankkeiden lisäksi. Sukukansavaliokunta järjesti myös omia tapahtumiaan, kuten 11.9.
pelmeni-illan ja 30.10. elokuvaillan, jossa katsottiin Lennart Meren ohjaama Vesilinnun kansa. Lisäksi

osallistuttiin Tartossa järjestettyyn suomalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö Mafunin kongressiin

yhden delegaatin sekä yhden tarkkailijan voimin ja valmisteltiin Alkukoti-lehteä. Sukukansavaliokunnan

puheenjohtajana vuonna 2015 toimi Jaakko Helke.

HYYn arkiston vuosi

Vuoden aikana HYYn arkisto tehtäviensä mukaisesti tallensi ja piti tutkijoiden sekä muiden tarvitsijoiden
käytettävissä HYYn asiakirjoja. Kysytyimpiä asiakirjoja olivat edellisvuosien tapaan valokuvat,
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rakennuspiirustukset sekä toiminta-avustushakemuksiin sisältyvät yhdistysten säännöt ja virkailijaluettelot.
HYYn piirissä toimivien järjestöjen arkistoista käytetyin oli Humanisticumin arkisto.

Arkiston kokoelmat karttuivat vuoden aikana HYYn keskustoimiston, ravintolatoimen sekä kustannustoimen
materiaaleilla: asiakirjoilla, valokuvilla, painotuotteilla ja haalaritarroilla. Arkiston käsikirjastoon hankittiin
useita uusia matrikkeleita ja historiikkeja. Syksyllä palautui Helsingin yliopistomuseon Arppeanumin

näyttelystä lainassa olleet esineet, joita museo ei voinut sijoittaa uuteen näyttelyynsä päärakennuksessa.
Mannerheim-museo lainasi toukokuussa Antti Lindeblomin maalauksen Mannerheimista näyttelyynsä
”Miekka ja liekki – Mannerheim ja Yliopisto”.

Vuoden aikana konservoitiin 22 alkuperäistä Vanhan ja Uuden ylioppilastalon piirustusta. Lisäksi

kunnostettiin Tampereen Domus-naistoimikunnan 1955 HYYlle lahjoittama Gabriel Engbergin maalaus

”Tampereelta”. Mikrofilmattujen asiakirjojen digitointi ei vuoden aikana edistynyt toivotulla tavalla yliopiston
digitointi- ja konservointikeskuksen laitevian vuoksi. Vuoden aikana digitointiin kaupallisella toimijalla
parikymmentä VHS- ja U-matic videonauhaa arkiston kokoelmista.

Arkiston työhuone sijaitsi Domus C-talon 1. kerroksessa ja arkisto Domus Gaudiumin K-1 kerroksessa.
Arkistonhoidosta sekä tietopalvelusta vastasi arkistonhoitaja Jari Eerola.

Opposition puheenvuoro

Vuosi 2015 muistetaan suurten leikkausten vuotena. Hallituksen koulutusleikkaukset, korporaatioiden kanssa
jatkuneet neuvottelut, pääsihteerin vaihtuminen – kaikki nämä tekivät vuodesta 2015 erittäin
mielenkiintoisen oppositiolle.

Hallitusneuvotteluissa vuonna 2015 noudatettiin nyt toista kertaa uutta, avointa ja läpinäkyvää mallia.
Aikaisemman vuoden tapaan malli haki edelleen muotoaan.

Huomattava parannus edelliseen vuoteen oli hallitusehdokkaiden mahdollisuus esitellä itsensä ja kertoa
omista tavoitteistaan. Hallitusneuvottelut avaavassa pyöreässä pöydässä keskustelu oli vuorostaan

valitettavan pinnallista ja ympäripyöreää. Sama staattisuus näkyi myös neuvotteluiden lopputuloksessa:

hallituksen päätyi lopulta muodostamaan samat ryhmät kuin vuonna 2014 eli Ainejärjestöläiset, Osakunnat ja
Maailmanpyörä. Oppositiossa jatkoivat edellisen vuoden tapaan HELP, SNÄf, Sosiaalidemokraattiset
opiskelijat, sekä Edistykselliset. Myöskään edustajistoon palanneelle Tsempille ei löytynyt paikkaa
hallituksessa vuonna 2015.

Vuoden aikana opiskelijapolitiikassa ja sen ulkopuolella ehti tapahtua yhtä jos toista. Koulutuslupaus-

kampanja, hallituksen koulutusleikkaukset sekä YTHS:n kiristynyt taloustilanne saivat edustajistoryhmät läpi

linjan liikkeelle ja osoittamaan mieltään. Oppositio tiivisti yhteistyötään aiemmasta muun muassa keskinäisillä
oppositiotapaamisilla ja parantuneella tiedonvälityksellä. Se näkyi vuoden mittaan pieninä ja suurina voittoina
edustajistossa. Esimerkiksi paljon keskustelua vuoden mittaan herättänyt HYYn kaupunkiohjelma, joka

palautettiin HELP:n aloitteesta valmisteluun. Kaupunkiohjelmapalasi edustajiston käsittelyyn versiona, jossa
opposition mielipiteet oli otettu huomattavasti aiempaa paremmin huomioon. Kevään lopussa hyväksytyssä
esityksessä sähköiseen äänestämiseen siirtymisestä oli myös vahvasti oppositioryhmien leima.

Valmisteluvaliokunnan toiminta oli puheenjohtajan näkökulmasta tänä vuonna kiitettävää. Ryhmät olivat

pääosin hyvin valmistautuneita kokouksiin, ja asiakohdat tulivat hyvin valmisteltuina edustajistolle. Kehitys
näkyi muun muassa ennätyksellisen lyhyessä budjettia käsittelevässä edustajiston kokouksessa.
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Täysilukuisuuden kanssa ei ollut myöskään aiemmista vuosista poiketen ongelmia. Epäkohtana on kuitenkin
mainittava kansainvälisten opiskelijoiden epätasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet HYYssä.

Valmisteluvaliokunnan kokouksissa kävi valitettavan usein ilmi, että käännöksen myöhästymisen vuoksi
Tsempin edustaja ei ollut kyennyt perehtyä läpikäytäviin asioihin kunnolla.

Hallituksen ja opposition yhteistyö sujui haasteellisesta vuodesta huolimatta suhteellisen hyvin. Tulevia

vuosia varten on syytä kuitenkin nostaa esille pari vuoden varrella tullutta huomiota opposition roolista

HYYssä. Kaikesta puheesta ja yhteistyölupauksista huolimatta opposition mahdollisuudet vaikuttaa HYYssä
ovat melko marginaaliset. Hallitusten kokouksissa kumileimasimen paukkeen kuuntelu on kaikessa

symbolisuudessaankin itseisarvoltaan lähellä nollaa. Toivon, että tulevana vuotena käydään keskustelua siitä,
pitäisikö opposition edustajalla olla läsnäolo-oikeus myös hallituksen aamukoulussa.

Vuoden aikana tapahtui kuitenkin myös kehitystä: hallituksen ja opposition välistä tiedotusta pyrittiin

parantamaan lähettämällä oppositioryhmien puheenjohtajille liitteet hallituksen kokouksista. Käytäntö on
syytä säilyttää tulevaisuudessa.

Oppositio oli tänä vuonna ottanut edellisestä vuodesta oppia. Aktiivinen oppositiotyöskentely, parantunut
yhteistyö sekä aktiivinen osallistuminen vaikuttivat varmasti siihen, että oppositiosta hallitukseen siirtyy
tulevana vuotena melkein koko oppositio.

Jonne Juntura, valmisteluvaliokunnan puheenjohtaja
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ORGANISAATIO
Jäsenet
Yliopistolain mukaan kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat
ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Opiskelija, joka suorittaa Helsingin yliopistossa muuta tutkintoa, voi liittyä
ylioppilaskunnan jäseneksi. 1.11.2015 ylioppilaskunnalla oli 26 598 jäsentä.

Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja

KM Anu Aarnio

II Varapuheenjohtaja

LT Sami Heistaro

I Varapuheenjohtaja

FM Ville Ylikahri

Edustajisto
1.12.2014–30.11.2016

Varsinaiset edustajat
Ackermann Manuel

Domus Gaudiumin Osakunnat

Ahsanullah Tarik

Kokoomusopiskelijat

Ahmad Mian Awais
Al-Eryani Yasmeen

Annala Iiris Amanda Katariina
Bergström Fanny Maria
Enbacka Heidi Ulrika

Gebhard Elisa Sisko Gabriela
Goren Ran

Grönroos Emma Helena

Hietanen Kauko Perttu Juhani

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
Tsemppi

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left
Kumpula
StudOrg

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat
Tsemppi

Codex-Thorax (12/2015 asti)

EKY/YFK
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Hyvärinen Hanna Katariina

LKS/HLKS

Hämäläinen Crista Alexandra

EKY/YFK

Jääskeläinen Timo Antero

Kumpula

Juntura Jonne Eemeli

LKS/HLKS

Kaikkonen Kerttu Ilona

Humanistit

Karesvuori Maija Leena

Kumpula

Kankaanpää Viljami

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Kauma Iiro Mikko Ilmari

LKS/HLKS

Koponen Jarkko Matias

Teologit

Keski-Panula Ella Helena
Kujala Joel Leo Edvard
Kärjä Helmi Onerva

EPO-PPO
Pykälä

Viikki-Natura

Lahti Risto Juhani

Keskeiset

Latvala Saara Anni Wilhelmiina

Teologit

Latva-Hakuni Elli Ester

Lehvävirta Hertta Sinikka
Lilja Anna Riitta

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
Kumpula

Kokoomusopiskelijat

Loima Maria

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat

Miettinen Nina Katariina

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Luoto Laura Elina Merite

Olander Rasmus Felix Waldemar

Valtsika

Nationerna

Palkki Teemu Petteri

EPO-PPO

Piesala Aapeli

KSO-VSO

Pastila Kasperi Petrik

Hämäläis-Osakunta (11/2015 asti)

Piikkilä Mimmi Anna Matilda

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Piitulainen Hanna Kaisa

Viikki-Natura

Pulkkinen Joonas Jussi Antero

Independent Left

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -
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Pursiainen Henna-Riikka Kristiina

Riitakorpi Johanna Maria Elisabeth
Ruuth Riikka Maaret
Saari Elli Elina

Saarinen Ada Rosa Johanna
SalminenIlmi Johanna

Soikkeli Mikko Juho Sakari

Independent Left
Valtsika

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Savolainen Osakunta (12/2014 asti)
Kumpula

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
Pykälä

Humanistit

Sorjonen Jenna Elisa

Humanistit

Suominen Antti Vihtori

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Sulkunen Solja Liisa

Käyttis

Independent Left

Suorsa Minna Anniina

Käyttis

Tommola Juuso Matias

Valtsika

Tappura Hanna Karita
Tuomi Tytti Tuulia

Tyynelä Elina Sanna Liisa

Käyttis

LKS/HLKS
EPO-PPO

Uusinarkaus Julius Michael Kowalski Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Vainio Jouni Olavi

Vanhanen Reetta Leena
Viita Anni Elina

Viitanen Salla ilona
Yanar Ozan Göksu
Zagai Jasmina

Independent Left
Käyttis

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
Käyttis
Pykälä

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
ESO-SatO

Varaedustajat
Aalto-Setälä Niklas Mathias Emil

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
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Ahola Ilkka Ilmari

EKY/YFK

Anomaa Åke Artur Mattias

Kokoomusopiskelijat

Alametsä Pauliina Viivi Alviina

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Auer Tanja Irene

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Björk Tiia Henni Tuulia

Kumpula

Bonsdorff Björn Gustaf Emil

StudOrg

Björklund Antti Gustav Rikhard
Böling Alina Elisabeth

Independent Left

Teologit

Codex-Thorax

Cai Yida

Tsemppi (8/2015 asti)

De Mesquita Toledo Ana

Tsemppi

Castrén Verna Linnea

Diarra Fatim Winshettel Habib

Granström Tiina Riitta Marjukka
Haapalainen Anni Eveliina

Haarala Jaakko-Juhani Alarik

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Domus Gaudiumin Osakunnat (6/2015 asti)
EPO-PPO
Tsemppi

Haavikko Juho Tuomas

Pykälä

Hangasluoma Piia Maria

LKS/HLKS

Hamidulla Miran Sabir

Harmoinen Katri Jenna Rosanna
Hatakka Risto Tapio
Hauhia Joni Juhani

Heinonen Leo Olavi
Heiskanen Otso Johannes
Heljanko Viivi

Valtsika

Viikki-Natura

Hämäläis-Osakunta (4/2015 asti)
Kumpula

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left

Domus Gaudiumin Osakunnat
EKY/YFK

Holopainen Essi Eveliina Vilhelmiina HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Huhtanen Sara Sofia

Keskeiset
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Immonen Meri Katri Maria

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Ittonen Mats Otto-Kristian

Viikki-Natura

Jantunen Ville Eemeli

Jauhiainen Lauri Ilmari

Jokimies Susanna Kristiina
Juntti Venla Karoliina
Jussila Aapo

Järvi Katariina Aino Maria
Järvinen Jussi

Järviniemi Jon Markus Mikael
Järvisalo Hanna Mari

Independent Left (12/2014 asti)
Kumpula
Valtsika
Käyttis

Viikki-Natura
Humanistit
Pykälä

Käyttis

Humanistit

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Kajava Juho Aleksi

Kumpula

Karjalainen Hanna Katrinna

LKS/HLKS

Kalliokoski Henna Maliina

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Karppinen Juuso Markus

LKS/HLKS

Keckman Elina Kristiina

ESO-SatO

Kautsalo Aino Inkeri

Ketola Maija Sinikka Maria

Humanistit
KSO-VSO

Kettunen Mari Pauliina

Humanistit

Koski Salla-Maria Johanna

Käyttis

Kotamäki Lari Valter

LKS/HLKS

Kuivalainen Riki Hannes

Teologit

Kivenmäki Essi Eveliina

Koskivirta Joonas Simo Emil
Koufos Mikhael Sofokles
Kurkela Annina Maarit

Kymäläinen Mikko Antero

EPO-PPO

Pykälä

Valtsika
Käyttis

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat
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Kähkönen Merja Elina

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Lavanti Mia Marika

Humanistit (12/2015 asti)

Kääriä Mira Marja Helena
Lehtiheimo Pinja Sirje Sylvia
Leppä Sophia Karla

Lilleberg Tuomas Santeri
Linna Lauri Lemminki
Lukin Nina Maria

Lähteenaho Antti Samuli
Mauno Antti Juhani

Mauranen Aleksanteri
Meri Erkko Oskari

Metsäaho Netta Juulia

Myllärniemi Joona Johannes
Mäkinen Anna Inari

Nelimarkka Anni Maria
Niemonen Salla Maarit

Käyttis

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left
EPO-PPO

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left
LKS/HLKS

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left
Pykälä

Käyttis

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
LKS/HLKS
Valtsika

Kumpula

Nikkanen Tommi Juhani

Kumpula

Nurminen Nelli Maria Josefina

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat

Nummelin Pilvi Talvikki

Oittinen Annamari Johanna
Ott Jennifer

Pataila Antti Elias Ensio
Peuhkuri Saara Emilia

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Savolainen Osakunta (5/2015 asti)
Kumpula

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat
Codex-Thorax
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Pipping Hugo Adrian

Nationerna

Pollari Antti Oskari

EPO-PPO

Rajala Otto Kalervo

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Pulkkinen Emma Karoliina

Rantamäki Jonna Kerttu Maria
Rapola Eero Martti Juhani

Riipinen Leena Vilhelmiina
Rissanen Jaakko Mikael
Routti Elina Kristiina

Rytkönen Olavi Antreas
Rämö Miia Susanna

Saaressalo Anton Aarre
Salonen Aino Annukka

Tsemppi

Independent Left

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS
Pykälä

EKY/YFK

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster Independent Left
EKY/YFK
Pykälä

Kumpula
Kumpula
KSO-VSO

Sarmalinna Oona Sofia

LKS/HLKS

Siekkinen Nico Antero

Teologit

Sazonov Daniel Matti Mikael
Siipola Janne Lauri Sakari

Kokoomusopiskelijat
Hämäläis-Osakunta

Sjöberg Tove Saga Johanna

Käyttis

Soininvaara Ohto Ilari

Valtsika

Skön Lauri Juhani

Suomala Tuuli Maria

Taipale Antti Ville Kristian
Takala Juha Jaakko

Teperi Kaisa Onerva

Teräväinen Milja Elina

Tiivola Robin Anton Mikael

Kokoomusopiskelijat
Viikki-Natura
LKS/HLKS

EPO-PPO (5/2015 asti)

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Käyttis

StudOrg
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Tillander Rasmus Rudolf

Teologit

Tuominen Marika Anita

Käyttis

Tiusanen Esa Timo Kristian

Humanistit (12/2015 asti)

Tuovinen Aino Katariina

ESO-SatO

Uusikangas Silja Kristiina

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Vainio Iris Maria

Käyttis

Valtonen Jetro Aleksi

Sosiaalidemokraattiset opiskelijat

Vatjus Marie-Elena Annele Antoinette EPO-PPO
Velin Santeri Daniel

Kumpula

von Pfaler Lauri Tapani

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster -

Vuornos Henrik Jeremias

Kokoomusopiskelijat

Virri Saarlotta

Valtsika

Independent Left

Väänänen Meeri Kukka Elissa

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS

Ylhäisi Matti Urho

Savolainen Osakunta

Åström Max Jacob Oliver

Nationerna

Ylimaa Markus Matti Juhani

Keskeiset

Edustajiston valmisteluvaliokunta
1.12.2014–23.3.2015
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Crista Hämäläinen

Iiro Kauma

Elina Keckman

Antti Pollari

Jonne Juntura (puheenjohtaja) Salla Viitanen

Ran Goren

Viljami Kankaanpää
Maija Ketola

Yasmeen Al-Eryani

Reetta Vanhanen
Aino Tuovinen
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Pinja Lehtiheimo

Fatim Diarra

Anna Lilja

Tarik Ahsanullah

Hertta Lehvävirta
Joel Lindqvist
Maria Loima

Riki Kuivalainen
Lauri Linna

Mikko Kymäläinen

Rasmus Olander (vpuheenjohtaja) Emma Grönroos

Ohto Soininvaara

Iiris Vainio

23.3.2015–8.9.2015

Juuso Tommola

Matias Koponen

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Crista Hämäläinen

Iiro Kauma

Elina Keckman

Antti Pollari

Jonne Juntura (puheenjohtaja) Salla Viitanen

Ran Goren

Mian Ahmad

Yasmeen Al-Eryani

Reetta Vanhanen

Maija Ketola

Aino Tuovinen

Hertta Lehvävirta

Riki Kuivalainen

Pinja Lehtiheimo
Anna Lilja

Joel Lindqvist
Maria Loima

Fatim Diarra

Tarik Ahsanullah
Lauri Linna

Mikko Kymäläinen

Rasmus Olander (vpuheenjohtaja) Emma Grönroos

Ohto Soininvaara

Iiris Vainio

Juuso Tommola

Matias Koponen

8.9.2015–19.10.2015
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Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Crista Hämäläinen

Iiro Kauma

Elina Keckman

Antti Pollari

Jonne Juntura (puheenjohtaja) Salla Viitanen

Ran Goren

Mian Ahmad

Yasmeen Al-Eryani

Reetta Vanhanen

Maija Ketola

Aino Tuovinen

Hertta Lehvävirta

Riki Kuivalainen

Joel Lindqvist

Lauri Linna

Fatim Diarra

Anna Lilja

Maria Loima

Rasmus Olander

Ohto Soininvaara

Timo Jääskeläinen
19.10.2015–2.12.2015

Viljami Kankaanpää

Tarik Ahsanullah
Mikko Kymäläinen
Emma Grönroos
Juuso Tommola

Matias Koponen

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Crista Hämäläinen

Iiro Kauma

Elina Keckman

Antti Pollari

Jonne Juntura (puheenjohtaja) Salla Viitanen

Ran Goren

Mian Ahmad

Ana Toledo

Reetta Vanhanen

Maija Ketola

Aino Tuovinen

Hertta Lehvävirta

Riki Kuivalainen

Fatim Diarra

Viljami Kankaanpää
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Anna Lilja

Tarik Ahsanullah

Maria Loima

Mikko Kymäläinen

Joel Lindqvist

Lauri Linna

Rasmus Olander (vpuheenjohtaja) Emma Grönroos
Ohto Soininvaara

Timo Jääskeläinen
2.12.2015–15.12.2015

Juuso Tommola

Matias Koponen

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jonne Juntura

Salla Viitanen

Ada Saarinen (puheenjohtaja) Reetta Vanhanen
Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Iiro Kauma

Perttu Hietanen

Elina Keckman

Janne Siipola

Ran Goren

Joona Myllärniemi
Maija Ketola

Hertta Lehvävirta

Anna Lilja

Ana Toledo

Kaisa Teperi

Aino Tuovinen

Riki Kuivalainen
Lauri Skön

Joel Lindqvist

Lauri Linna

Max Åström

Saara Peuhkuri

Jetro Valtonen
Ohto Soininvaara

Matias Koponen
15.12.2015–
Jäsen

Mikko Kymäläinen
Juuso Tommola
Joni Hauhia

Henkilökohtainen varajäsen

Ada Saarinen (puheenjohtaja) Reetta Vanhanen
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Jonne Juntura

Salla Viitanen

Ran Goren

Ana Toledo

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Iiro Kauma

Perttu Hietanen

Janne Siipola

Jasmina Zagai

Joona Myllärniemi
Otso Heiskanen

Hertta Lehvävirta
Anna Lilja

Joel Lindqvist

Jetro Valtonen
Max Åström

Ohto Soininvaara

Matias Koponen

Kaisa Teperi
Maija Ketola

Riki Kuivalainen
Lauri Skön

Lauri Linna

Mikko Kymäläinen
Saara Peuhkuri

Juuso Tommola

Joni Hauhia

Edustajiston toiminta 2015
Edustajisto 2014–2016 kokoontui toimintavuonna 2015 8 kertaa, kokouksissa tehtiin seuraavat päätökset.
19.2.2015

Valmisteluvaliokuntaan ei tehty muutoksia.

Edustajisto hyväksyi toimintakertomuksen 2014 liitteen mukaisesti.
Edustajisto merkitsi toimiston toimintasuunnitelman tiedoksi.

Edustajisto merkitsi tiedoksi lähetekeskustelun HYYn ympäristöohjelmasta.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

•

edustajiston päätösluettelo 8/14

hallituksen päätösluettelot 45/13–47/13

hallituksen päätösluettelot 49/14–6/15
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(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
Muut mahdolliset asiat:
•

Suomen ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtaja Iiris Niinikoski kertoi SYL:n toiminnasta vuonna

•

Hallituksen jäsen Piikkilä esitteli eduskuntavaikuttamisen ajankohtaisia asioita.

•

Hallituksen puheenjohtaja Kyllönen kertoi neuvotteluista musiikkikorporaatioiden kanssa ja Vanhan

2015.
•

Pääsihteeri muistutti keskusvaalilautakunnan haun olevan auki 23.2. asti.

ylioppilastalon käytöstä.
•

Edustajiston jäsen Kauma kutsui edustajiston Meilahden kampuskierrokselle ja kokousjatkoille.

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

Crista Hämäläinen (HELP) kysyi Alviina Alametsän roolista eduskuntavaaliehdokkaana ja HYYn

•

Heidi Enbacka (Snäf) kysyi ruotsinkielisestä toiminnasta ja kaksikielisyysvaliokunnasta.

•

Hallituksen puheenjohtaja Mari Kyllönen esitteli pääsihteerin rekrytointiprosessia.

hallituksen jäsenenä.
•

Elisa Gebhard (OSY) kysyi HYYn kaupunkiohjelman starttitapaamisen puhujien puoluekannoista.

23.3.2015

Nimettiin valmisteluvaliokuntaan HyVi:n varsinaiseksi edustajaksi Mian Ahmad Viljami Kankaanpään tilalle.
Merkittiin sähköisistä vaaleista käyty keskustelu tiedoksi.

Myönnettiin Mauri Laurilalle ero HYYn talousjohtajan tehtävästä.

Nimettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi HYY Yhtymän väliaikainen toimitusjohtaja Heikki Närhinen.
Käsiteltiin talouskertomus vuodelta 2014.

Merkittiin tiedoksi, etteivät Palkki, Rissanen ja Tiusanen osallistuneet asian käsittelyyn.

Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vuodelta 2014.

Merkittiin tiedoksi, etteivät Palkki, Rissanen ja Tiusanen osallistuneet asian käsittelyyn.
Vahvistettiin kiinteistötalouden vuoden 2014 tilinpäätös.
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Vahvistettiin kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä hallituksen esityksen
mukaisesti.

Myönnettiin vastuuvapaus kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vuodelta 2014.

Merkittiin tiedoksi, etteivät Palkki, Rissanen ja Tiusanen osallistuneet asian käsittelyyn.

Käsiteltiin hallintoneuvoston lausunto koskien HYY Yhtymään kuuluvan Oy HYY Yhtiöt Ab:n vahvistettua

tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä sekä Oy HYY Yhtiöt Ab:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettyä
vastuuvapautta.

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•
•

edustajiston päätösluettelo 1/E-2015

hallituksen päätösluettelot 7/2015–11/2015

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
Muut mahdolliset asiat:
•

Hallituksen puheenjohtaja Kyllönen kertoi neuvotteluista musiikkikorporaatioiden kanssa ja Vanhan

•

Hallituksen puheenjohtaja Kyllönen kertoi pääsihteerin toimenkuvasta ja rekrytointiprosessista.

ylioppilastalon käytöstä.
•

Antti Pikkanen kertoi Ylioppilaslehden ajankohtaisista kuulumisista.

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

•
•

Pasi Pykälistö (HYYH 15) esitteli kieli-iltakoulun tuloksia ja HYYn kieliperiaatteita.

Heidi Enbacka (Snäf) kysyi eduskuntavaalikampanjoinnissa käytetyistä kielistä.
Salla Viitanen (HELP) kysyi kokousmateriaalien ilmestymisestä.

21.4.2015

Edustajisto valitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriksi LuK Jannica Aallon äänin Aalto 45,
Riekkinen 13.

Edustajisto merkitsi järjestöpoliittisesta linjapaperista käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

edustajiston päätösluettelo 2/E-2015
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•

hallituksen päätösluettelot 12/2015–13/2015

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle)
Muut mahdolliset asiat:
•

Puheenjohtaja Aarnio muistutti HYYn vappuetkoista, puheenjohtajiston vappusaunasta, edustajiston

virkistysillasta ja kutsui edustajiston kokousjatkoille ravintola Kaskeen.
Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

Hallituksen jäsen Pasi Pykälistö esitteli HYYn kulttuuritapahtumia ja pyysi edustajistoa

•

Hallituksen jäsen Alviina Alametsä esitteli kaupunkiryhmän toimintaa ja kertoi lapsiparkin saamasta

mainostamaan niitä sosiaalisessa mediassa.
avustuksesta Helsingin kaupungilta.

11.5.2015

Valmisteluvaliokuntaan ei tehty muutoksia.

Edustajisto pöytäsi HY:n hallituksen opiskelijajäsenten valinnan seuraavaan kokoukseen.

Lisäksi edustajisto hyväksyi liitteen mukaisen ponnen.

Edustajisto päätti siirtyä hybridimallin mukaisiin sähköisiin vaaleihin äänin 42–17, tyhjiä 1.
Edustajisto hyväksyi ympäristöohjelman liitteen mukaisesti.

Edustajisto merkitsi kaupunkiohjelmasta käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

Edustajisto hyväksyi muistion SYL:n ja OLL:n ohjauksesta & liittokokousprosesseista liitteen mukaisesti.
Edustajisto merkitsi toimintasuunnitelman seurantaraportin tiedoksi.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•
•

edustajiston päätösluettelo 3/E-2015
päätösluettelot 14/2015–17/2015

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle)
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•

Tsemppi vaihtoi puheenjohtajansa: uusi puheenjohtaja Ran Goren, uusi vpuheenjohtaja Sonja

Trifuljesko.

Muut mahdolliset asiat:
•

Pääsihteerin jäähyväispuhe

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

Hallituksen vpuheenjohtaja Nummelin esitteli YTHS:n rahoitustilannetta.

•

Hallituksen jäsen puheenjohtaja Kyllönen kannusti edustajistoa hallitusohjelmapäivystyksiin

•

Hallituksen jäsen Keski-Panula esitteli asumisasioita.

Smolnan edustalle.
•
•

Hallituksen jäsen Alametsä kertoi esteettömyystuutoroinnista.
Salla Viitala (HELP) kysyi kaupunkiohjelman valmistelusta.

8.9.2015

Nimettiin valmisteluvaliokuntaan HyVi:n varsinaiseksi edustajaksi Fatim Diarra Pinja Lehtiheimon tilalle.
Nimettiin Viljami Kankaanpää Diarran varajäseneksi.

Nimettiin valmisteluvaliokuntaan Ainejärjestöläisten varsinaiseksi edustajaksi Timo Jääskeläinen Iiris Vainion
tilalle.

Edustajisto päätti äänestyksen jälkeen, äänin pohjaesitys 40, vastaesitys 12, tyhjiä 2, valita Helsingin yliopiston
hallituksen opiskelijajäseniksi 1.1.2016–31.12.2017 väliselle ajalle valintaa valmistelevan toimikunnan
esityksen mukaisesti VTK, teol.yo. Jussi Nuortimon ja fil.yo., maat. ja metsät. yo. Johanna Riitakorven.

Edustajisto päätti valita Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi 7.9.2015–31.12.2015 väliselle

ajalle valintaa valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti fil.yo., maat. ja metsät. yo. Johanna Riitakorven.
Edustajisto päätti nimittää Ylioppilaskunnan talousjohtajaksi OTM Antti Kerppolan. Todettiin, että sopimus
talousjohtajan tehtävästä on allekirjoitettu 12.6.2015 ja sopimus astuu voimaan 8.9.2015.
Edustajisto merkitsi talousjohtajan tiedonannon talouden näkymistä tiedoksi.
Edustajisto merkitsi talousarviosta käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

Edustajisto merkitsi vuoden 2016 tavoiteohjelmasta käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.
Edustajisto merkitsi Ylioppilaskunnan strategiasta käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.
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Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

•

edustajiston päätösluettelo 4/15

hallituksen päätösluettelot 18/15–29/15

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
Muut mahdolliset asiat:
•
•

Tilannekatsaus Vanhasta ylioppilastalosta
Opiskelijoiden liikuntaliiton kuulumiset

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

Hallituksen Sukukansavaliokunnan toiminnasta tiedusteltiin.

•

Hallituksen varapuheenjohtaja Nummelin kertoi Welcome Refugees -päivästä Helsingissä 12.9.

•

Hallituksen puheenjohtaja Lehtoruusu informoi syksyn tulevista liittokokouksista.

Kansalaistorilla ja HYYn mukanaolosta.
19.10.2015

Nimettiin valmisteluvaliokuntaan Tsemppi-edustajistoryhmän Ran Gorenin varaedustajaksi Ana Toledo

Yasmeen Al-Eryanin tilalle.

Edustajisto päätti valita valtiot. yo. Ella Keski-Panulan HYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton
hallitukseen vuodelle 2016.

Edustajisto päätti valita valtiot. yo. Miran Hamidullan HYYn ehdokkaaksi Opiskelijoiden liikuntaliiton
hallitukseen vuodelle 2016.

Edustajisto päätti merkitä Esteettömyyskartoituksen tiedoksi.

Edustajisto päätti hyväksyä HYYn järjestöpoliittisen linjapaperin vuosille 2016–2019.
Edustajisto hyväksyi ponnen jossa edustajisto velvoittaa hallituksen tutkimaan mahdollisuutta tehdä
englannin kielestä yksi ylioppilaskunnan virallisista kielistä.

Edustajisto päätti äänestyksen jälkeen (äänin 38 puolesta, 14 vastaan, 4 tyhjää, 4 poissa) palauttaa HYYn
Kaupunkiohjelman vuosille 2016–2020 valmisteluun.
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Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

•

edustajiston päätösluettelo 5/15

hallituksen päätösluettelot 30/15 – 35/15

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
Muut mahdolliset asiat:
•
•

Hallituksen puheenjohtaja kutsui kaikki syömään yhdessä kokouksen jälkeen.

Edustajiston jäsen Ran Goren toi esiin haasteita, mitä kansainvälisillä opiskelijoilla voi olla HYYn

hallitukseen pyrkiessä.
•

Edustajiston jäsen Jonne Juntura kiitti hallituksen jäsen Alviina Alametsää vierailusta lapsiparkkiin ja

•

Edustajiston jäsen Heidi Enbacka muistutti Vanha soikoon! – musiikki- ja brunssitapahtumasta.

toi esiin lapsiparkkiin liittyviä asioita.

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•
•

Hallituksen jäsen Susanna Jokimies kertoi Fuksiseikkailusta.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Nuortimo ja Riitakorpi esittäytyivät ja kertoivat ajankohtaisia

kuulumisia.
•
•

Hallituksen jäsen Minna Mäkitalo muistutti kehitysyhteistyöviikosta.

Hallituksen jäsen Susanna Jokimies muistutti edustajistoa toimintaan osallistumisesta.

2.12.2015

Valittiin hallituksen muodostajaksi vuodelle 2016 kasvatustieteen kandidaatti Susanna Jokimies.
Valittiin hallituksen jäseniksi vuodelle 2016:

eläinlääketieteen ylioppilas Crista Hämäläinen, varapuheenjohtaja (HELP)

oikeustieteiden ylioppilas Tarik Ahsanullah (Edistykselliset)
teologian ylioppilas Noora Eilola (Osakunnat)

filosofian ylioppilas Timo Jääskeläinen (HYAL)
valtiotieteiden ylioppilas Maria Loima (OSY)
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valtiotieteiden ylioppilas Laura Luoto (HYAL)

lääketieteen kandidaatti Rasmus Olander (SNÄf)

maat. ja metsät. yo Aapeli Piesala, talousjohtokunnan puheenjohtaja (Osakunnat)

teologian ylioppilas Antti Pollari (Osakunnat)

valtiotieteiden ylioppilas ja humanististen tieteiden ylioppilas Henna Pursiainen (HYAL)

filosofian ylioppilas Santeri Velin (HYAL)

Täydennettiin valmisteluvaliokunta 2.12.2015 lähtien seuraavan kokoonpanon mukaiseksi:
Varsinainen jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Jonne Juntura

Salla Viitanen

Ada Saarinen (puheenjohtaja)

Reetta Vanhanen

Fanny Bergström

Aino Kautsalo

Iiro Kauma

Perttu Hietanen

Ran Goren

Joona Myllärniemi
Elina Keckman
Maija Ketola

Hertta Lehvävirta

Anna Lilja

Ana Toledo

Kaisa Teperi

Janne Siipola

Aino Tuovinen

Riki Kuivalainen
Lauri Skön

Joel Lindqvist

Lauri Linna

Max Åström

Saara Peuhkuri

Jetro Valtonen
Ohto Soininvaara

Matias Koponen

Mikko Kymäläinen
Juuso Tommola

Joni Hauhia

Hyväksyttiin HYYn tavoiteohjelma vuodelle 2016 muutoksin liitteen mukaisesti.
Merkittiin HYYn jatkuvan toiminnan kuvaus tiedoksi.
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Hyväksyttiin HYYn kaupunkiohjelma vuosille 2016–2020 muutoksin liitteen mukaisesti.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

•

edustajiston päätösluettelo 6/15

hallituksen päätösluettelot 36/15 – 42/15

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)

Merkittiin tiedoksi Edustajistoryhmien uudelleenjärjestäytymiset:

Ainejärjestöläiset – puheenjohtaja: Joni Hauhia, varapuheenjohtaja: Hertta Lehvävirta
Edistykselliset - puheenjohtaja: Lauri Skön, varapuheenjohtaja: Risto Lahti

HYY:n Vihreät - puheenjohtaja: Fatim Diarra, varapuheenjohtaja: Kaisa Teperi
OSY - puheenjohtaja: Jetro Valtonen, varapuheenjohtaja: Elisa Gebhard

Snäf - puheenjohtaja: Heidi Enbacka, varapuheenjohtajat: Max Åström ja Alina Böling
Muut mahdolliset asiat:
•

Edustajisto hyväksyi ponnen ylioppilaskunnan sääntöjen XVI luvun § 58 muuttamisen tai

•

Jonne Juntura kiitti vuodestaan valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana ja toivotti onnea uudelle

•

Edustajiston jäsenet Viljami Kankaanpää, Jaakko Rissanen ja Salla Viitanen toivat esiin huolen

poistamisen valmistelemiseksi äänin 31 puolesta, 15 vastaan.
puheenjohtajalle, Ada Saariselle.

koulutusleikkauksista ja niiden vaikutuksista yliopistoon sekä yhteistyön merkityksestä.
Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•
•

Heidi Enbacka (Snäf) kysyi monikielisyydestä ylioppilaskunnassa ja kielistrategian onnistumisesta.
Hallituksen jäsen Nummelin kertoi ajankohtaisia uutisia YTHS:n toiminnasta.

15.12.2015

Nimettiin valmisteluvaliokuntaan Osakuntalaisen edustajistoryhmän varsinaiseksi jäseneksi Otso Heiskanen ja
Heiskasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maija Ketola sekä varsinaiseksi jäseneksi Janne Siipola Elina

Keckman tilalle. Nimettiin ja Siipolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jasmina Zagai Aino Tuovisen tilalle.
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Valittiin ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2016 AnneSophie Hokkanen äänin Hokkanen 30, Luoto
21.

Valittiin ylioppilaskunnan I varapuheenjohtajaksi Sami Heistaro.
Merkittiin tiedoksi äänestyskierrosten tulokset:
1. kierros: Heistaro 20, Laakso 15, Luoto 18
2. kierros: Heistaro 25, Laakso 11, Luoto 17
3. kierros: Heistaro 27, Luoto 25

Valittiin ylioppilaskunnan II varapuheenjohtajaksi Heikki Luoto äänin Laakso 20, Luoto 32.

Hyväksyttiin Ylioppilaskunnan suoraan omistamien kiinteistöjen vuotuinen tavoitebudjetti vuodelle 2016
liitteen mukaisesti.

Vahvistettiin HYY Yhtymän Sijoitus- ja riskipuitteet vuodelle 2016.

Hyväksyttiin Talousarvioesitys vuodelle 2016 ja jäsenmaksuesitys lukuvuodelle 2016–2017

valmisteluvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Valittiin Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudelle 2016–2017
Jyrki Eriksson, Tapio Leinonen, Micke Lindholm, Lauri Koskentausta ja Anna-Maija Riekkinen.

Hallituksessa jatkavat Elisa Tuomi, Heidi Enbacka, Topi Hulkkonen, Aaro Häkkinen, Suvi Kosonen, Johanna
Riitakorpi.

Valittiin Vanhan ylioppilastalon tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2016 KHT Reino Tikkanen ja KHT Heidi
Vierros.

Valittiin Toimintatalouden tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2016 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
•

•

edustajiston päätösluettelo 7/15

hallituksen päätösluettelot 43/15 – 45/15

(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
Merkittiin tiedoksi Edustajistoryhmien uudelleenjärjestäytymiset:

HELP – puheenjohtaja: Salla Viitanen, varapuheenjohtaja: Perttu Hietanen

Osakuntalainen edustajistoryhmä – puheenjohtaja: Maija Ketola, varapuheenjohtaja: Teemu Palkki
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Muut mahdolliset asiat:
•

Seuraavaan ylioppilaskunnan puheenjohtajan valintaprosessiin toivottiin toisenlaista

•

Tsempin ponsi hylättiin.

menettelytapaa.
•

Esa Tiusanen piti jäähyväispuheenvuoron ja kommentoi myös ylioppilaskunnan puheenjohtajan

valintaprosessin toimimattomuutta.
•
•

Ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2016 esittäytyi videotervehdyksellä.

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Mari Lehtoruusu piti jäähyväispuheenvuoron ja esitti

hallituksen 2015 kiitosvideon.
•
•

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Anu Aarnio piti jäähyväispuheenvuoron.

Ylioppilaskunnan I varapuheenjohtaja Ville Ylikahri piti jäähyväispuheenvuoron.

Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen kyselytunnilla käsitellyt aiheet:
•

Salla Viitanen (HELP) kysyi koulutusleikkausten vastaisesta julkilausumasta.

•

Hallituksen puheenjohtaja Mari Lehtoruusu kertoi Perheellisten oppaasta.

•
•

Ran Goren (Tsemppi) kysyi lukukausimaksuista.

Hallituksen puheenjohtaja Mari Lehtoruusu jakoi haalarimerkit kiitokseksi Smolnan edessä

päivystäneille.

Hallitus 2015
HuK Mari Lehtoruusu (o.s. Kyllönen) (HYAL), hallituksen puheenjohtaja

Valtiot. yo. Pilvi Nummelin (HYY:n vihreät), hallituksen varapuheenjohtaja – edunvalvonnan koordinointi ja
edunvalvontaviestintä, HYY-Yhtymän asiat, terveys

VTK Alviina Alametsä (HYY:n vihreät), kaupunki, yhdenvertaisuus, perheelliset opiskelijat
Valtiot. yo. Miran Hamidulla (HYAL), järjestöt ja järjestöviestintä, ympäristö

Fil.yo. Otso Heiskanen (osakuntalaiset), talousjohtokunnan puheenjohtaja, sukukansa-asiat

KK Susanna Jokimies (HYAL), uudet opiskelijat ja tuutorointi, kansainvälisyys, vapaaehtoiset
Valtiot. yo. Ella Keski-Panula (osakuntalaiset), asuminen, toimeentulo
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Teol.yo. Minna Mäkitalo (HYAL), työelämä, kehitysyhteistyö

Valtiot. yo. Mimmi Piikkilä (Sitoutumaton vasemmisto), viestintä, eduskuntavaalit

Fil.yo. Hanna Piitulainen (HYAL), koulutuspolitiikka, yhteistyö Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa
HuK Pasi Pykälistö (osakuntalaiset), kulttuuri, 375-juhlavuosi, kaksikielisyys

Valtiot. yo. Vihtori Suominen (Sitoutumaton vasemmisto), koulutuspolitiikka

Hallituksen valiokunnat
Fuksitoimintavaliokunta
Nina Lukin (puheenjohtaja)

Minna Varvas (puheenjohtaja)

Ville Eerola (vpuheenjohtaja)

Jane Kärnä

Saana Siljander (sihteeri)

Rasmus Tillander (tiedottaja)

Järjestövaliokunta
Tero Juutilainen (puheenjohtaja)
Matias Nurmi (vpuheenjohtaja)

Antti Pollari (vpuheenjohtaja)

Jari Rinta-aho

Eeva Häkkinen
Jane Kärnä
Kata Kaski

Susanna Ranta

Rasmus Tillander
Juho Kajava

Emmi Virtanen
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Ahto Harmo

Mikael Lehtonen
Santeri Velin

Riki Kuivalainen
Anton Saressalo
Mari Leander

Markus Siltanen

Kampusviljelyvaliokunta
Marianne Saviaho (puheenjohtaja)

Eeva Nikkari (vpuheenjohtaja)

Henri Jaatinen (keskustan vastaava)
Juho Kostet (tiedottaja)

Katri Pellikka (tapahtumavastaava)
Sonja Pohjola (Viikin vastaava)

Sini Suomela (tapahtumavastaava)

Kehitysyhteistyövaliokunta
Hanna Rekola (puheenjohtaja)

Laura Alanko (vpuheenjohtaja)

Mikaela Leminen (vpuheenjohtaja)

Linda-Maria Aaltonen
Suvi Aaltonen

Hanna Ahtiainen
Laura Alanko

Jenni Christersson
Susanna Dakash
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Karoliina Eronen
Maria Haapasalo
Riina Haavisto

Minttu Hyökyvaara
Oskari Ihalainen

Kamomilla Ilmonen
Salla-Reetta Juuma

Suvi Kallio

Timo Kalliokoski
Säde Karhu

Saila Kivilahti

Joona Koiranen
Päivi Korpela

Ada Kukkonen
Teija Laiho

Essi Lamberg
Iris Lawson

Saga Luoma

Kirsikka Manninen
Sara Mäkäräinen
Leo Niemi

Iiris Nikanne

Johanna Nurminen
Amanda Pasanen
Hanna Rask

Saara Räsänen

Jaakko Salonen

Noora Savonen
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Solja Sulkunen
Marju Toyryla
Ida Uusikylä

Taija Valtonen

Katariina Väisänen

Antonia Westerholm
Koulutuspoliittinen valiokunta
Tommi Mäki (puheenjohtaja)

Marie Vatjus (vpuheenjohtaja)

Kata Kaski (vpuheenjohtaja)

Samuli Suonpää (sihteeri puolet kaudesta)
Olli Vanhoja (tiedottaja)

Jarna Hietanen (kulttuurivastaava)

Julius Mäkinen (tiedottaja, Viikin kampus)
Mikko Aulio

Juho Esselström

Emmi Heikkinen
Niko Ilomäki

Waltteri Immonen
Tommi Jalo

Matias Koponen
Iivari Koutonen
Jaakko Kuurne

Minja Lahdelma
Krista Laitila

Hertta Lehvävirta
Leena Lindfors
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Nina Lukin

Laura Luoto

Elina Maaniitty
Tea Niemi

Piia Pasanen

Pauliina Perkonoja
Henna Pursiainen

Eveliina Rantanen
Jari Rinta-aho
Elli Saari

Toni Sairanen

Anton Saressalo
Olli Savisaari

Jenna Sorjonen

Matias Tamminen
Hanna Tappura

Rasmus Tillander
Mathilda Timmer
Esa Tiusanen

Olli-Pekka Toivanen

Jouni Vainio
Liisa Vuolas

Kulttuurivaliokunta
Iris Pykäläinen (puheenjohtaja)

Niko Lempa (vpuheenjohtaja)
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Sukukansavaliokunta
Jaakko Helke (puheenjohtaja)

Jani Korhonen (vpuheenjohtaja)
Riku Erkkilä

Sampsa Holopainen
Tiina Klooster
Réka Lelkes

Kallas Lukka

Niina Manner
Oleg Motorin
Merit Müller

Simonas Noreikis

Mari Saraheimo
Käbi Suvi

Margit Trubetsky
Elli Virmasalo

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunta
Olli-Pekka Toivanen (puheenjohtaja)
Perttu Hietanen (vpuheenjohtaja)

Pilvi Kyrönlahti (vpuheenjohtaja)
Heidi Ahola (tiedottaja)

Ympäristövaliokunta
Erika Zidbeck (puheenjohtaja)

Marika Sarkkinen (vpuheenjohtaja)

Leena Lindfors (vpuheenjohtaja)
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Pauliina Haapa

Elina Hirvonen
Meeri Kataja
Siiri Mäkelä

HYY Yhtymän hallinto
HYY Yhtymän hallitus
1.1.–31.3.2015
Antti Kerppola

puheenjohtaja

Jaakko Hietala

asiantuntijajäsen

Elisa Tuomi

Aaro Häkkinen

varapuheenjohtaja

Risto Karinkanta
Elina Mattero

Tiina Parkkinen

Tarja Pääkkönen

asiantuntijajäsen

Erkka Valkila

asiantuntijajäsen

Jaakko Taivalkoski
Teemu Ojanne
1.4.–1.12.2015

asiantuntijajäsen

henkilökunnan edustaja

Antti Kerppola

puheenjohtaja (31.7. asti)

Joel Kujala

varapuheenjohtaja

Mikko Myllys

Verna Castren

Jaakko Hietala

puheenjohtaja (1.8. alkaen)

asiantuntijajäsen

Risto Karinkanta
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Teemu Palkki

Tiina Parkkinen

Tarja Pääkkönen

asiantuntijajäsen

Erkka Valkila

asiantuntijajäsen

Jaakko Taivalkoski
Teemu Ojanne

asiantuntijajäsen
henkilökunnan edustaja

HYY Yhtymän hallintoneuvosto
1.1.–31.3.2015
Niilo Toivonen

Elina Tyynelä

Fatim Diarra (23.1. alkaen)

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Lauramaija Hurme
Aino Jones

Laura Kolehmainen (23.1. alkaen)
Matias Koponen
Antti Kähkönen
Helmi Kärjä

Silva Loikkanen
Otto Meri

Miska Noponen

Pilvi Nummelin (22.1. asti)
Jenni Ott

Paula Palin

Mimmi Piikkilä (22.1. asti)
Jari Rinta-aho

Simo Rissanen
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Eppu Saarela
1.4.–31.12.2015
Aarni Suvitie

Eppu Saarela

Fatim Diarra

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja (22.10. asti)

Jaakko Haarala
Jonne Juntura

Katariina Järvi

Laura Kolehmainen
Mikhael Koufos
Leena Lindfors
Otto Meri

Joona Myllärniemi (23.10. alkaen)
Visa Penttilä

Hugo Pipping
Antti Pollari

Simo Rissanen

Juuso Tommola

Elisa Tuomi

Emmi Virtanen
Jasmina Zagai

HYY Ravintolat Oy ja Oy Academica Hotels Ltd hallitus 2015
1.1.–31.3.2015
Mauri Laurila

puheenjohtaja (15.3. asti)

Joel Kujala

varapuheenjohtaja

Antti Kerppola

puheenjohtaja (16.3. alkaen)
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Paulina Ahokas

Alviina Alametsä (3.2. asti)

asiantuntijajäsen

Topi Hulkkonen

Viljami Kankaanpää (4.2. alkaen)
Anne Koskinen

Micke Lindholm
Vesa Piilola

asiantuntijajäsen

Esa Rauhala

asiantuntijajäsen

Kari Vilkki

henkilökunnan edustaja

Aaro Häkkinen
1.4.–31.12.2015

hallituskummi

Antti Kerppola

puheenjohtaja

Paulina Ahokas

asiantuntijajäsen

Jenni Otti

Elin Andersson

varapuheenjohtaja

Lauri Jauhiainen

Viljami Kankaanpää
Anne Koskinen
Esa Rauhala

Kristian Taipale
Kari Vilkki

Joel Kujala

asiantuntijajäsen
asiantuntijajäsen

henkilökunnan edustaja
hallituskummi

Gaudeamus Oy:n hallitus
1.1.–31.3.2015
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Mauri Laurila

Heikki Närhinen

puheenjohtaja (15.3. asti)

puheenjohtaja (16.3. alkaen)

Annamari Arrakoski-Engardt asiantuntijajäsen

Elina Laaksonen
Pentti Molander

asiantuntijajäsen

Heikki Närhinen

varajäsen

Antti Seitamaa

Tiina Parkkinen

1.4.–31.12.2015

Heikki Närhinen

Antti Kerppola

opiskelijakummi

puheenjohtaja (9.9. asti)

puheenjohtaja (10.9. alkaen)

Annamari Arrakoski-Engardt

Pentti Molander
Ilmi Salminen
Marie Vatjus

Lea Jokio-Suramo

Tiina Parkkinen

varajäsen

opiskelijakummi

Muut hallituksen valitsemat toimikunnat ja työryhmät
Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallitus
1.1.–31.3.2015

Sanna Supponen

puheenjohtaja

Ella Keski-Panula (29.1. asti)

Matti Lehto (30.1. lähtien)

Minna Mäkitalo (22.1. asti)
Vili Niinikivi
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Emma Nippala

Vesa Piilola (23.1. lähtien)
Harri Saukkomaa
Elina Tyynelä

1.4.–31.12.2015
Daniel Sazonov

Elina Keckman

Hertta Lehvävirta
Harri Saukkomaa

Olli-Pekka Toivanen

asiantuntijajäsen

puheenjohtaja

asiantuntijajäsen

Ana Toledo

Wiking Vuori

Talousjohtokunta
12.1.2015–28.1.2015

Otso Heiskanen (puheenjohtaja)
Joni Hauhia

Aapo Jussila

Katariina Järvi

Timo Jääskeläinen

Mikko Kymäläinen
Nadja Lehtinen

Micke Lindholm
Lauri Linna

Visa Mikkola

Aapeli Piesala

Emma Pulkkinen
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Henna Pursiainen
Kaisa Teperi

Silja Uusikangas
29.1.–31.12.2015

Otso Heiskanen (puheenjohtaja)
Joni Hauhia

Aapo Jussila

Katariina Järvi

Timo Jääskeläinen

Mikko Kymäläinen
Micke Lindholm
Lauri Linna

Visa Mikkola
Paula Palin

Aapeli Piesala

Emma Pulkkinen

Henna Pursiainen
Kaisa Teperi

Silja Uusikangas

Kaupunkipoliittinen työryhmä
Kimmo Kamppari

Lois Armas-Lehtonen
Iines Turunen

Päivi Rannanheimo
Maria Niemi

Laura Ekholm
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Emma Nippala

Marinao Allodi
Joni Hauhia

Mikko Airikkala
Jari Ahonen

Silva Loikkanen
Maija Nikkanen

Reetta Vanhanen

Minna Silvennoinen
Timo Kalliokoski

Laura Luoto

Lari Teittinen

Sara Huhtanen

Anni Kyröläinen
Tommi Mäki

Matias Koponen
Teemu Palkki
Elina Tyynelä

Säännöstötoimikunta
KM Anu Aarnio puheenjohtaja
OTK Mikko Alakare

OTK Hanna-Mari Manninen
FM Ville Ylikahri

LT Sami Heistaro

hum. kand. Mari Kyllönen

lääketiet. kand. Jonne Juntura

pääsihteeri, FM Katri Korolainen (sihteeri 31.7.2015 asti)
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pääsihteeri MM Jannica Aalto (sihteeri 21.4.2015 lähtien)

Merkkitoimikunta
KM Anu Aarnio puheenjohtaja
FM Ville Ylikahri

LT Sami Heistaro

hum. kand. Mari Kyllönen

lääketiet. kand. Jonne Juntura

pääsihteeri, FM Katri Korolainen (sihteeri 31.7.2015 asti)
pääsihteeri MM Jannica Aalto (sihteeri 21.4.2015 lähtien)

HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan valintaa kaudelle 4/2015–3/2016 valmisteleva
työryhmä
Joel Kujala

Mari Kyllönen
Elina Mattero

Pilvi Nummelin

Anna-Maija Riekkinen
Aarni Suvitie

Kristian Taipale

Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintatoimikunta
HuK Esa Tiusanen

fil. yo. Jaakko Rissanen
VTK Matti Lehto

PK Elin Andersson

MMK Miiro Jääskeläinen
OTM Elisa Tuomi
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VTK Salla Anttila
Lisäksi:

FM Juha Hurme, asiantuntijajäsen, toimikunnan puheenjohtaja

koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Lardot, toimikunnan sihteeri

Keskusvaalilautakunta
KM Anu Aarnio (puheenjohtaja)
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

LT Sami Heistaro

Claes Bergh ( SNäf)

FM Ville Ylikahri

Eero Rapola (Help)

Elina Tyynelä (Osakunnat)
Anton Saressalo (HYAL)

Anna-Maija Riekkinen (SitVas)
Jaakko Rissanen (SitVas)

Markku Ylhäisi (Osakunnat)
Katariina Styrman

pääsihteeri Katri Korolainen (sihteeri), (sihteeri 31.7.2015 asti)
pääsihteeri Jannica Aalto (sihteeri), (sihteeri 21.4.2015 lähtien)

Pääsihteerin valintaa valmisteleva työryhmä
Silva Loikkanen (SitVas)
Iiris Niinikoski (HYAL)
Nelli Nurminen (OSY)

Emma Pulkkinen (Tsemppi)
Ilmi Salminen (HELP)

Elina Tyynelä (Osakunnat)
Reetta Vanhanen (HyVi)

hallituksen puheenjohtaja Mari Kyllönen, työryhmän puheenjohtaja
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HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan valintaa kaudelle 8/2015–3/2016 valmisteleva
työryhmä
Silva Loikkanen (SitVas)
Kristian Taipale (Help)
Toivo Laitinen (Hyvi)
Aarni Suvitie (Hyal)

Elina Tyynelä (Osakunnat)
Otto Meri (Edistykselliset)
Hugo Pipping (SNÄf)
Antti Seitamaa (Osy)

Jaakko Haarala (Tsemppi)
Lisäksi:

Pilvi Nummelin (HYYn hallituksen edustaja)
Mari Kyllönen (HYYn hallituksen edustaja)

Ylioppilaskunnan strategian päivitystä valmisteleva työryhmä
Tarik Ahsanullah (Edistykselliset)
Perttu Hietanen (HELP)
Minna Suorsa (HYAL)
Verna Castrén (HyVi)

Aapeli Piesala (Osakunnat)
Maria Loima (OSY)

Anna-Maija Riekkinen (SitVas)
Heidi Enbacka (Snäf)

Jaakko Haarala (Tsemppi)

Omistajahallinnon muutoksia valmistelevatyöryhmä
Topi Hulkkonen (HYAL)
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Aaro Häkkinen (HyVi)

Emma Grönroos (SNäf)

Silva Loikkanen (SitVas)
Kristian Taipale (HELP)

Otto Meri (Edistykselliset)
Jaakko Haarala (Tsemppi)
Wiking Vuori (OSY)

Työntekijät
Pääsihteeri
Katri Korolainen (sihteeri 31.7.2015 asti)
Jannica Aalto (21.4.2015 lähtien)
Talouspäällikkö
Merja Viitasalo
Tiedottaja
Jenni Heikkinen (1.2.2015 asti)

Tapio Reinekoski (12.1.2015 lähtien)
Asiantuntijat
Aino Jones, toimeentulo, kansainväliset opiskelijat ja yhdenvertaisuus (17.8.2015 lähtien)
Janne Lardot, korkeakoulupolitiikka ja yliopistohallinto
Sofia Lindqvist, asuminen, terveys ja kaupunki

Katja Långvik, toimeentulo, kansainväliset opiskelijat ja yhdenvertaisuus (opintovapaalla 1.9.2015 alkaen)
Emi Maeda, järjestöt
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Anne Rautanen, korkeakoulupolitiikka ja opetuksen kehittäminen
Asiantuntija-tuottaja
Hanna-Maaria Hynynen
Toimistosihteerit
Tiina Petäjä

Juhani Turunen
Jeena Vesivalo

Arkistonhoitaja
Jari Eerola
Lapsiparkin lastenohjaajat
Marika Dolivo

Katariina Haikala-Tikander
Muut työntekijät
Ilona Kalliola, kehitysyhteistyökoordinaattori (15.9.2015 asti)

Marketta Vuola, kehitysyhteistyökoordinaattori (4.9.2015 alkaen)
Talousjohtaja
Mauri Laurila (15.3.2015 asti)

Heikki Närhinen (16.3.–31.8.2015)

Antti Kerppola (1.9.2015 lähtien)
Ylioppilaslehti
Antti Pikkanen, päätoimittaja
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Oskari Onninen

Sonja Saarikoski

Jaakko Suomalainen
Siviilipalvelusmiehet
Kristian Autio (12.3.2015 asti)

Jaakko Karvonen (2.3.2015 lähtien)
Kääntäjät
Theresa Norrmén (ruotsi)
Johanna Kouva (englanti)
Projektityöntekijät
Lauri Koskentausta, säännöstöuudistuskoordinaattori 8.1.–30.4.2015

Aaro Häkkinen, oikeusturvaoppaan laatiminen 13.2.–31.3.2015
Kristian Autio, graafikko 13.3–31.3.2015
Tiia Björk, fuksikansleri 25.5.–30.9.2015

Antti Pollari, vuosijuhlamestari 29.7.–15.12.2015

Silva Loikkanen, hallintovaalikoordinaattori 1.9.2015–30.12.2015

Esa Tiusanen, analyytikko 1.12.–17.12.2015
Welcome Fair -työntekijät
Krista Holm
Jane Kärnä

Katja Salmi

Juhani Turunen
Tarranjakajat
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Veera Aalto

Sanni Laiho

Juha Leinonen

Minna Silvennoinen
Erika Zidbeck

Edustus
Opiskelijaedustajat Helsingin yliopiston hallinto- ja toimielimissä
Yliopiston hallitus 2015–2017

LuK Jannica Aalto (8.9.2015 asti)

fil.yo., maat. ja metsät. yo. Johanna Riitakorpi (8.9.2015 lähtien)
teol. yo, valt. yo Jussi Nuortimo

Yliopistokollegio 2014–2017
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

teol. yo., fil. yo. Minna Mäkitalo

teol. yo. Lasse Lindberg

LK Kristian Taipale

HLK Leo Heinonen

oikeust. yo. Katariina Järvi

HuK, oikeust. yo. Salla Viitanen

fil. yo. Marie-Elena Vatjus

fil. yo. Sampsa Granström

fil. yo. Topi Kotamäk

fil. yo. Timo Jääskeläinen

farm. yo. Lauri Elsilä

farm. yo. Pekka Perkiö

HuK Visa Penttilä
LuK Elli Saari

HuK Pasi Pykälistö

LuK Jussi Aaltonen

fil. yo. Toni Sairanen

fil. yo. Hanna Piitulainen

kasvatust. yo. Tommi Mäki

kasvatust. yo. Netta Metsäaho

HuK Pia-Leena Heikkilä

kasvatust. yo. Jouni Wainio
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valtiot. yo. Laura Luoto

valtiot. yo. Henna Pursiainen

maat. ja metsät. yo. Simo Rissanen

maat. ja metsät. yo. Sally Weaver

valtiot. yo. Maria Loima

FM, eläinlääket. yo. Tiina Kaarela

VTK Saila Kurki

eläinlääket. yo. Crista Hämäläinen

Vuoden 2015 aikana nimitetyt tai nimitettäviksi esitetyt opiskelijaedustajat
Elin

Jäsen

Varajäsen

Hallituksen
kokous

Unisportin johtokunta

fil. yo. Vesa Piilola

-

2/15

Tasa-arvotoimikunta

fil. yo. Sanni Laiho

valtiot. yo. Eppu

2/15

HuK Visa Penttilä

valtiot. yo. Anni

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun

FM Markku Hakala

-

11/15

Kansainvälisen vaihdon palveluiden vaihto-

LuK Elli Saari

VTK, fil. yo. Timo

11/15

Oikeusturvalautakunta

teol. yo., oikeust. yo.

ON Sebastian

20/15

johtoryhmä

ohjelmien koordinoinnin asiantuntijaryhmä

Lauri Koskentausta

Saarela

Kyröläinen

Eloranta

Åstrand
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oikeust. yo., fil. yo. Matti

TM, fil. yo. Juha

Unisportin johtokunta

fil. yo. Teemu Palkki

-

32/15

Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunta

fil. yo. Hanna Piitulainen

-

34/15

Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittinen

-

valtiot. yo. Vihtori

38/15

Helsingin yliopiston opintoasiainneuvosto

teol. yo., fil. yo. Minna

-

45/15

Granroth

ohjausryhmä

Mäkitalo

TM, oikeust. yo. Petra

Helsingin yliopiston Kielikeskuksen
opiskelijaneuvosto

Leinonen

Suominen

Pentzin

oikeust. yo., fil. yo.

valtiot. yo. Pihla Aaltonen

-

teol. yo. Seija Tiihonen
HuK, valtiot. yo. Laura
Finander

Tatu Joonas
Nissinen

45/15

-

valtiot. yo. Kimmo
Östman

teol. yo. Katja Talvitie

-
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fil. yo. Timo Kalliokoski

-

eläinlääket. yo. Noora

-

Pylkkänen

valtiot. yo. Veronica
Nyberg

valtiot. yo. Tiina Rytty
kasvatust. yo. Anu
Matarma

fil. yo. Christine
Stevenage

-

-

-

kasvatust. yo. Juhani
Virta

fil. yo. Simon Paczkowski
fil. yo. Krista Eskola
oikeust. yo. Sara
Piirainen

-

-

-

valtiot. yo. Kaarina
Tuokko

fil. yo. Jenni Etelämäki

-
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Helsingin yliopiston Tila- ja

fil. yo. Hanna Piitulainen

-

46/15

Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskus

HuK Piia-Leena Heikkilä

-

46/15

kiinteistökeskuksen johtokunta

Helsingin yliopistomuseon säätiö (2012–2015)
Edustajisto
HuK Tapio Heiskari

fil. yo. Kai Kaksonen
Hallitus

FM Katariina Styrman

Ylioppilaskunnan edustajat muissa yhteisöissä
HOASin hallitus:
Ossi Heinänen
Mikko Myllys

Leena Pihlajamäki
HOASin valtuuskunta
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Aarni Suvitie

Timo Jääskeläinen

Jonne Juntura 04/2015 alkaen

Katariina Järvi 04/2015 alkaen

Elisa Tuomi 03/2015
Niko Ruostetsaari

Sami Kauppinen

Jonne Juntura 03/2015 asti
Marko Rosenholm

Elina Tyynelä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | www.hyy.fi| info@hyy.fi | Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki, Finland

88

Toimintakertomus 2015

Antti Vainionpää

Elina Mattero

Pasi Pykälistö

Tiina Parkkinen 03/2015 asti, Juho Tuomi 04/2015 alkaen

Pirre Seppänen
Mikko Soikkeli
Sanni Laiho

Jaakko Rissanen

Eero Haapalehto
Antti Seitamaa
Jani Varpa

Johanna Riitakorpi

Elin Andersson
Mimmi Piikkilä

Anni Haapalainen
Iiris Annala

Micke Lindholm
Elisa Gebhard

Toni Sairanen

Minna Mäkitalo

Matias Koponen

Iiris Niinikoski

Bejamin Ellenberg

Claes Bergh

Olli-Pekka Toivanen

Timo Kalliokoski

HOASin asumisen yhteistyöelin:
Sofia Lindqvist, HYY asiantuntija
YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunta
Sofia Lindqvist, HYY asiantuntija
YTHS:n valtuuskunta
Sofia Lindqvist HYY asiantuntija
Valo-rahaston hoitokunta
Sofia Lindqvist HYY asiantuntija
SYL:n kehitysyhteistyöasioiden neuvottelukunta KENKKU
Meeri Väänänen
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Larri Himma
Iris Lawson

Edustus juhlissa ja konserteissa
- 7.1. Korolainen arkkipiispa Kari Mäkisen 60-vuotisjuhlavastaanotolla.

- 20.1. HYY juhlisti uutta Helsingin yliopiston metroasemaa.

- 24.1. Nummelin ja Piitulainen Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n 64. vuosijuhlassa.
- 31.1. Hallitus ja Korolainen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 5-vuotisjuhlissa.

- 7.2. Heiskanen Tekstiilarit ry:n 40. vuosijuhlassa.

- 7.2. Hamidulla ja Piikkilä Helsingin yliopiston Kemistit ry:n 88. vuosijuhlassa.

- 7.2. Hamidulla, Keski-Panula, Mäkitalo ja Pykälistö Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 108. vuosijuhlassa.
- 10.2. Hamidulla, Jokimies, Mäkitalo ja Pykälistö Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntajärjestön CLXXI

vuosijuhlassa.

- 14.2. Nummelin ja Pykälistö Yliopiston farmasiakunnan 127. vuosijuhlassa.

- 14.2. Hamidulla Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 47. vuosijuhlassa.

- 21.2. Kyllönen, Mäkitalo, Piikkilä ja Suominen Åbo Akademin ylioppilaskunnan XCVI vuosijuhlassa.
- 21.2. Heiskanen ja Nummelin Östra Finlands Nationin 91. vuosijuhlassa.

- 21.2. Alametsä ja Keski-Panula Valtio-opin opiskelijat ry:n 55-vuotisjuhlassa.

- 24.2. Pykälistö ja Suominen Svenska Handelshögskolanin ylioppilaskunnan 105. vuosijuhlassa.
- 27.2. Jokimies ja Keski-Panula Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 70. vuosijuhlassa.

- 28.2. Heiskanen, Nummelin ja Pykälistö Karjalaisen ja Savolaisen osakunnan yhteisissä 110-vuotisjuhlissa.

- 28.2. Hamidulla, Jokimies ja Piitulainen Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry:n 20-vuotis vuosijuhlissa.

- 28.2. Alametsä ja Mäkitalo Siulan 65-vuotisjuhlilla.

- 28.2. Keski-Panula Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 55-vuotisjuhlissa.

- 7.3. Hamidulla Keskisuomalaisen Osakunnan 84. vuosijuhlassa.

- 7.3. Heiskanen Wiipurilaisen Osakunnan 362. vuosijuhlassa.

- 14.3. Hamidulla, Heiskanen, Jokimies, Keski-Panula, Mäkitalo, Nummelin ja Piitulainen toista kertaa

järjestetyssä HELP:n vuosijuhlassa.
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- 14.3. Kyllönen ja Piikkilä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viisivuotisjuhlissa.

- 20.3. Heiskanen SUB ry:n 43. vuosijuhlassa.

- 21.3. Heiskanen, Mäkitalo ja Piikkilä Lääketieteenkandidaattiseuran 82. vuosijuhlassa.

- 21.3. Keski-Panula ja Pykälistö Etelä-Pohjalaisen osakunnan CVII vuosijuhlassa.

- 21.3. Nummelin Opiskelijoiden Sosiaalidemokraattinen yhdistys – OSY ry:n 110-vuotisjuhlassa.

- 26.3. Heistaro, Kyllönen ja Nummelin esittivät ylioppilaskunnan tervehdyksen yliopiston vuosipäivän
tervehdystilaisuudessa.

- 26.3. Kyllönen, Nummelin, Pykälistö, Heiskanen, Keski-Panula, Jokimies, Piitulainen, Suominen ja Korolainen

sekä asiantuntijat Lardot ja Långvik osallistuivat yliopiston vuosipäiväjuhlaan.

- 28.3. Heiskanen ja Piikkilä Eläinlääketieteenkandidaattiyhdistys ry:n 69. vuosijuhlassa.

- 28.3. Kyllönen, Hamidulla, Keski-Panula, Jokimies ja Mäkitalo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 81.
vuosijuhlassa.

- 11.4. Keski-Panula ja Pykälistö Pykälä ry:n 80. vuosijuhlassa.

- 11.4. Kyllönen ja Aarnio Ylioppilaskunnan laulajien YL & Sibelius - nuoruuden kaverit -juhlakonsertissa
Musiikkitalossa.

- 18.4. Hamidulla, Heiskanen, Jokimies ja Pykälistö Condus ry:n 11. vuosijuhlassa.

- 19.4. Turunen Akademiska sångföreningenin -konsertissa Johanneksen kirkossa.
- 25.4. Heiskanen Synop ry:n 45. vuosijuhlassa.

- 28.5. hallitusta ja henkilökuntaa osallistui Suursitsit Senaatintorilla- tapahtumaan.

- 23.10. Pykälistö ja Kansalliskirjaston johtokunnan opiskelijaedustaja Marie Vatjus osallistuivat
Kansalliskirjaston 375-vuotisjuhlaan.

- 13.11. Aarnio ja Aalto Helsingin yliopiston Helsinki Challenge Awards –gaalassa.

- 14.11. Lehtoruusu, Nummelin, Hamidulla, Aalto ja Jones Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Tapaamiset
TAMMIKUU

- 8.1. Korolainen tapasi yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläisen aiheena yhteistyö ja kevään 2015 aikataulut.
- 8.1. Kyllönen tapasi Ylioppilaslehden päätoimittajan Antti Pikkasen aiheena ajankohtaiset asiat.
- 10.1. Kyllönen ja Anna-Maija Riekkinen osallistuivat SEKSMYY-verkoston puheenjohtajien

vaihtotapaamiseen Tampereella.
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- 13.1. Hallitus ja henkilökunta avausseminaarissa Villa Kuunarissa.

- 12.1. Alametsä ja Lindqvist tapasivat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiötä (OTUS) sekä
pääkaupunkiseudun opiskelijakuntia kaupunkitutkimusyhteistyön merkeissä.

- 12.1. Piitulainen, Suominen, Lardot ja Rautanen tapasivat vararehtori Keijo Hämäläisen aiheena
ajankohtaiset asiat.

- 19.1. Kyllönen tapasi valmisteluvaliokunnan puheenjohtajan Jonne Junturan aiheena hallituksen
ajankohtaiset asiat.

-20.1. Piitulainen, Suominen ja Lardot tapasivat Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jannica

Aallon ja Jussi Nuortimon aiheena hallituksen ajankohtaiset asiat.

- 15.1. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat HOASin hallituksen jäsenen Leena Pihlajamäen aiheena HOASin
ajankohtaiset asiat.

- 22.1. HYYn hallitus vieraili lapsiparkissa ja hallituksen jäsen Alametsä keskusteli henkilökunnan kanssa
lapsiparkin kehittämisestä.

- 26.1. Alametsä ja Lindqvist tapasivat HSL:n linjastosuunnittelun johtajan Arttu Kuukankorven HSL:n
ajankohtaisten asioiden, metroaseman nimenmuutostempauksessa kerättyjen opiskelijoiden
liikennetoiveiden esittelyn ja yömetron lopetuspäätöksestä keskustelemisen merkeissä.

- 26.1. Korolainen suunnittelemassa HYYn ja yliopiston yhteistä SuomiAreena -ohjelmaa yliopiston viestintä- ja

yhteiskuntasuhteissa.

- 26.1. Kyllönen ja Korolainen tapasivat ylioppilaskunnan puheenjohtajan Anu Aarnion ja varapuheenjohtajan
Sami Heistaron aiheena jatkuvuustoimikunta ja alumniverkosto.

- 26.1. Korolainen suunnittelemassa HYYn ja yliopiston yhteistä SuomiAreena -ohjelmaa yliopiston viestintä- ja

yhteiskuntasuhteissa.

- 29.1. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat HOASin toimitusjohtaja Matti Tarhiota aiheena eduskuntavaalit ja

HOASin ajankohtaiset asiat.

- 27.1. Mäkitalo tapasi Helsinki Think Companyn yhdistyksen aiheena tulevan vuoden toiminta.

- 28.1. Hamidulla, Pykälistö, Hynynen ja Maeda tapasivat 375-juhlavuoden ohjelmatuottaja Paula Arvaksen ja

projektisihteeri Anu Pakkasen aiheena Floran päivä.

- 29.1. Piitulainen, Suominen ja Rautanen osallistuivat Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS)
seminaariin aiheesta Tarvitseeko Suomi tiedeministerin?

- 29.1. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat HOASin toimitusjohtaja Matti Tarhiota aiheena eduskuntavaalit ja

HOASin ajankohtaiset asiat.

- 29.1. Hamidulla, Jokimies ja Maeda tapasivat Yliopiston yhteiskuntasuhteet -yksikön Pia Dolivon ja Jenni
Immasen aiheina Virityspäivä-yhteistyö ja vapaaehtoisuuden kehittäminen.

- 30.1. Korolainen tapasi Metkan edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujulan aiheena eduskuntavaalit ja muut
ajankohtaiset pääkaupunkiseudun opiskelija-asiat.
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HELMIKUU

- 4.2. Mäkitalo, Piitulainen, Suominen, Lardot ja Rautanen osallistuivat Yliopiston "Iso pyörä"
starttitilaisuuteen.

- 4.2. Kyllönen ja Nummelin tapasivat AYYn ja Metkan puheenjohtajistot aiheena yhteistyö eduskuntavaaleissa.
- 5.2. Jokimies ja Hynynen tapasivat the Circus yökerhon yritysmyyntijohtajan Niko Wikströmin aiheena
Fuksiseikkailun 2015 jatkot.

- 5.2. Kyllönen tapasi valmisteluvaliokunnan puheenjohtajan Jonne Junturan aiheena hallituksen ajankohtaiset
asiat.

- 5.2. Mäkitalo tapasi Yliopiston urapalveluiden suunnittelija Eric Carverin ja Helsinki Think Companyn
opiskelijakapteeni Henri Virran aiheena työelämäorientoivat opinnot.

- 6.2. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat kansanedustaja Antti Kaikkosen aiheena eduskuntavaalit.

- 9.2. Kyllönen tapasi Jussi Nuortimon ja Heikki Luodon aiheena HYYn strategiaprosessi.

- 9.2. Hallitus ja pääsihteeri tapasivat yliopiston rehtoraatin aiheena vuoden toimintasuunnitelmat.

- 10.2. Kyllönen tapasi Mauri Laurilan kanssa Royal Ravintoloiden Maria Lyytikäisen ja Mika Hirvosen aiheena
Vanha ylioppilastalo.

- 10.2. Korolainen tapasi HOAS:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Heinäsen aiheena ajankohtaiset asiat.

- 12.2. Hamidulla, Pykälistö, Hynynen, Maeda ja Reinekoski, tapasivat 375-juhlavuoden ohjelmatuottaja Paula

Arvaksen aiheena Flooran ja muiden tapahtumien viestintä.

- 12.2. Pykälistö ja Suominen osallistuivat SSI:n Studentledarsseminariumiin Espoon Hanasaaressa.

- 12.2. Kyllönen, Korolainen ja Turunen tapasivat HYY Seniorit ry:n puheenjohtaja Walter Rydmanin aiheena
yhteistyö ja alumnitoiminnan kehittäminen.

- 13.2. Alametsä tapasi Kalle Könkkölää (Kynnys ry) esteettömyysyhteistyön merkeissä.

- 16.2. Mäkitalo tapasi Helsingin yliopiston urapalveluiden harjoittelusta vastaavan suunnittelijan Merja
Enkovaara-Pälvin aiheena harjoittelut yliopistolla.

- 16.2. Mäkitalo tapasi Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu
Jaakkolan aiheena työelämäedunvalvonnan kehitys ylioppilaskunnissa.

- 17.2. Korolainen tapasi Ab Forum Capita Oyn kiinteistökonsultti Yrjö Hervan aiheena kiinteistöasiat ja
toimintatalouden kiinteistöhistoria.

- 17.2. osallistui Opiskelijoiden Liikuntaliiton sektoritapaamiseen Lahdessa.

- 25.2. Korolainen tapasi AYYn pääsihteeri Janne Koskenniemen aiheena ylioppilaskuntien välinen yhteistyö ja
ajattomat asiat kuten rakkaus.
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- 25.2. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat Timo Juurikkalan aiheina eduskuntavaalit ja asumisasiat.

- 25.2. Jokimies, Hynynen, Maeda ja Långvik tapasivat Frankin aiheena opiskelijakortit ja tuleva vuosi.

- 26.2. Korolainen tapasi SYL:n pääsihteeri Juha Töyrylän aiheena yhteistyö, järjestöllinen kehittäminen ja
Pakolaisneuvonnan asiat.

- 27.2. Mäkitalo, Kalliola ja Rekola SYL:n kehitysyhteistyösektorin tapaamisessa.

- 27.2. Nummelin ja Lindqvist tapasivat YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksiköiden johtajan Tapio

Hyrkäksen. Tapaamisessa keskusteltiin oppilaitosselvityksistä, Helsinki-Espoon asemaa suhteessa muihin

terveyspalveluyksikköihin ja johtokunnan roolista erilaisten ratkaisevien päätösten osalta.
- 27.2. Jokimies tapasi UniSportin Janne Pakarisen aiheena liikuntatuutorointi.

MAALISKUU

- 4.3. Korolainen Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestötapaamisessa.

- 2.3. Mäkitalo tapasi Helsinki Think Companyn opiskelijakapteeni Henri Virran ja Helsinki Think Company
ry:n puheenjohtaja Matti-Petteri Pöntiön aiheena organisaatioiden kuulumiset ja niiden välinen yhteistyö.

- 6.3. Mäkitalo kehitysministeriön naistenpäivän aamukahvitilaisuudessa.

- 6.3. Piitulainen ja Lardot tapasivat yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jannica Aallon ja Jussi Nuortimon
aiheena yliopiston hallituksen ajankohtaiset asiat.

- 9.3. Korolainen yliopiston SuomiAreena –suunnittelutapaamisessa.

- 9.3 Alametsä ja Lindqvist tapasivat WSC-verkostoa kaupunkipoliittisen yhteistyön suunnittelun merkeissä.

- 9.3. Nummelin ja Lindqvist tapasivat YTHS:n mielenterveyden ylilääkäri Marja-Leena Hauhian, aiheena

mielenterveyden palvelut sopeutuksen jälkeen ja viestintäyhteistyö.

- 9.3. Jokimies, Keski-Panula, Suominen ja Långvik SYL:n kv-sektori tapaamisessa.

- 10.3. Korolainen ja Maeda tapasivat yliopiston yhteyspäällikkö Tanja Paanasen aiheena Uusi Tiedekulma.

- 10.3. Mäkitalo tapasi Urapalveluiden suunnittelija Eric Carverin aiheina järjestöjen työelämävastaavien ilta ja
työelämäorientoivat opinnot.

- 11.3. Korolainen tapasi Petrus Revon aiheena sähköisten edustajistovaalien raportti.

- 11.3. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat kokoomuksen Tapani Mäkisen aiheena eduskuntavaalit ja
asuminen.

- 12.3. Alametsä ja Lindqvist tapasivat Nyyti ry:tä.

- 13.3. Pykälistö osallistui Yliopiston Studentbarometer 2014 -raportin julkistamistilaisuuteen.

- 13.3. Hallitusta ja asiantuntijoita HYYn järjestämässä mielenosoituksessa toisen tutkinnon opintotuen

säilyttämisen puolesta.
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- 13.3. Hamidulla tapasi speksien vastuuhenkilöitä aiheena harjoitusolosuhteiden parantaminen.

- 13.3. Piitulainen tapasi Opiskelijoiden Liikuntaliiton, Unisportin, Paraolympiakomitean ja AYYn edustajia
aiheena Para Unisport day.

- 16.3. Jokimies tapasi tiedekuntien tuutoriprojektisihteerit aiheena tuutorikoulutukset,
- 16.3. Piitulainen ja Rautanen osallistuivat yliopiston auditointiseminaariin.

- 17.3. Keski-Panula ja Långvik tapaamassa tutkijoita Juhani Saari ja toiminnanjohtaja Laura Valkeasuo OTUSbarometriselvityksestä aiheena opintotuen ulkopuolelle jäävät opiskelijat.

- 17.3. Kyllönen, Nummelin ja Korolainen yliopiston johtoryhmässä aiheina johtosääntöuudistus ja yhteistyö
eduskuntavaalivaikuttamisessa .

- 18.3. Kyllönen, Nummelin, Alametsä, Hamidulla, Heiskanen, Keski-Panula, Piikkilä, Pykälistö, Suominen ja

Korolainen yliopiston Puolueiden puheenjohtajien Eurooppa -vaalipaneelissa.

- 19.3. Piitulainen ja Rautanen tapasivat yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jannica Aallon ja Jussi
Nuortimon aiheena yliopiston hallituksen ajankohtaiset asiat.

- 23.3. Nummelin, Alametsä, Keski-Panula, Lindqvist ja Långvik tapasivat nuorten palveluiden päällikkö Sari

Tuomisen ja sosiaalityöntekijä Mikaela Rosvall-Hätisen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta,

aiheina korkeat asumiskustannukset ja nuorten asunnottomuus, toimeentulotuki, velkaantuminen,
tiedotusyhteistyö, Ohjaamo-hankkeen eteneminen.

- 25.3. Piitulainen osallistui Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan tiedekuntasaunaan, jossa aiheena
koulutuspoliittiset ajankohtaiset aiheet kuten iso pyörä.

- 27.3. Jokimies ja Långvik tapasivat Sari Päivärinteen, aiheena suomen kielen opetus kansainvälisille
opiskelijoille.
HUHTIKUU

- 1.4. Jokimies tapasi Yliopistomuseon johtajaa Sten Björkmania ja näyttelypäällikköä Pia Vuorikoskea aiheena
yhteistyö sektorilla uudet opiskelijat ja tuutorointi.

- 8.4. Pykälistö ja Hynynen tapasivat Klubiteatterin Aku Kallosen aiheena kulttuuriyhteistyö HYYn ja Le Bonkin
Klubiteatterin välillä.

- 9.4. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat yliopistopappi Laura Mäntylää aiheena Sohvalle Stadiin -projektin

yhteistyökuviot.

-10.4. Hamidulla, Pykälistö ja Maeda osallistuivat SYL:n järjestö- ja kulttuurivastaavien yhteispäivään, teemana
kokemusten vaihtaminen sekä alkoholittomat opiskelijatapahtumat. Lopuksi esiteltiin HYYn tiloja muiden yokuntien jäsenille.

- 13.4. Jokimies ja Långvik tapasivat kv-vaihtojen asiantuntijaryhmän opiskelijaedustajia.

- 14.4. Piitulainen, Suominen ja Lardot tapasivat yliopiston hallituksen opiskelijajäseniä Jannica Aaltoa ja Jussi
Nuortimoa aiheena hallituksen ajankohtaiset aiheet.
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- 14.4. Mäkitalo tapasi Helsinki Think Companyn opiskelijakapteeni Henri Virran aiheina kansainvälisten
opiskelijoiden tukeminen, viestintä ja järjestöjen työelämävastaavien tapaaminen.

- 15.4. Alametsä osallistui Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Kaupunkiakatemia- seminaariin.

- 15.4. Mäkitalo osallistui Helsinki Think Companyn ja Helsingin kaupungin viestintätapaamiseen aiheina
ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja media.

- 16.4. Nummelin osallistui Sibelius-seuran kevätkokoukseen.

- 17.4. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat Unihomen palvelupäällikkö Helena Sopen-Luomaa ja suunnittelija
Lars Bäckmania opiskelijaneuvonnasta aiheena vaihto-opiskelijoiden asuminen.

- 20.4. Mäkitalo ja kehitysyhteistyöviikon koordinaattori Sulkunen osallistuivat Suomen ylioppilaskuntien
liitto SYL:n kehitysyhteistyöviikon suunnittelutapaamiseen.

- 20.4. Alametsä, Lindqvist ja HYY:n kaupunkipoliittinen työryhmä tapasivat Nuorisoasuntoliiton
varapuheenjohtaja Timo Kontion ja HOASin toimitusjohtaja Matti Tarhion kaupunkiohjelman
kaavoitusosuuden suunnittelun merkeissä.

- 21.4. Keski-Panula, Långvik ja Rautanen tapasivat opintotukilautakunnan sihteeri Marja Kruutia aiheena

opintotuen ajankohtaiset asiat.

- 21.4. Nummelin osallistui YTHS:n kevätkokoukseen.

- 21.4. Mäkitalo, Piitulainen, Suominen, Lardot ja Rautanen tapasivat vararehtori Keijo Hämäläistä aiheena

yliopiston ajankohtaiset koulutuspoliittiset asiat kuten iso pyörä.
- 23.4. Alametsä Nyyti ry:n kevätkokouksessa.

- 23.4. Mäkitalo osallistui Työelämäopintojen verkoston tapaamiseen aiheena työelämänäkökulma opintoohjauksessa.

- 24.4. Mäkitalo osallistui Helsinki Think Companyn ohjausryhmän kokoukseen aiheina Meilahden toimipiste,
yrittäjyys Helsingissä ja muut ajankohtaiset asiat.

- 27.4. Keski-Panula, Pykälistö ja Lindqvist osallistuivat info-tilaisuuteen HYYn HOAS-valtuuskuntaedustajille.

- 27.4. Mäkitalo ja Pykälistö osallistuivat HOAS-valtuuskunnan kevätkokoukseen.

- 28.4. Heiskanen tapasi Helsingin sanomien toimittaja Pekka Torvisen aiheina ylioppilaslakki, vappu ja
päähinekulttuuri.

- 28.4. Kyllönen, Pykälistö ja Suominen osallistuivat Kaffe med prorektorn-tapahtumaan, jossa vararehtori

Panula, Svenska Ärenden, HYY ja ruotsinkieliset opiskelijajärjestöt tapasivat toisiaan ja keskustelivat
ajankohtaisista asioista.

- 28.4. Hamidulla ja Maeda tapasivat pohjalaisten osakuntien kuraattoreita aiheena turvallisuus.
- 28.4. Piitulainen osallistui yliopiston palautetyöpajaan.
TOUKOKUU
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- 4.5. Alametsä ja Lindqvist osallistuivat pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien WSCverkoston kokoukseen, jossa sovittiin yhteisistä kärkitavoitteista seuraavan valtuustokauden

kaupunkivaikuttamiseen. Lisätietoja antaa verkoston puheenjohtaja (alviina.alametsa@hyy.fi).
- 5.5. Pykälistö osallistui SKS:n viikinki-seminaariin.

- 5.5. Alametsä, Hamidulla ja Maeda tapasivat Kynnys ry:n arkkitehtia ja toiminnanjohtajaa

esteettömyyskartoituksen merkeissä. Kynnys ry tutustui Uuden ylioppilastalon ja Kaivokadun tiloihin.

- 5.5. Rautanen tapasi Esa Tiusasen ja tietotekniikkakeskuksen johtokunnan opiskelijajäsenen Iiris Niinikosken
aiheena ylipiston tulostusasiat.

- 5.5. Alametsä tapasi Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölän ja arkkitehti Johanna Hatosen
esteettömyyskartoituksen merkeissä

- 7.5. Piitulainen tutustui Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Unisportin kanssa Para School Dayhin Viikin
normaalikoululla.

- 11.5. Piitulainen, Suominen ja Lardot tapasivat yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jannica Aallon ja Jussi
Nuortimon aiheena hallituksen iltakoulun aiheet.

- 18.5. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat yliopistopappi Laura Mäntylää aiheena Sohvalle Stadiin –projekti.
- 21.5. Pykälistö tapasi Villa Lanten Ystävät ry:n sihteeri Koposen aiheena ajankohtaiset asiat ja
kulttuuriyhteistyö.

- 21.5. Mäkitalo tapasi SYL:n hallituksen työelämävastaava Jussi Niemisen aiheena liiton työelämälinjaukset ja
sektorin toiminta.

- 21.5. Piitulainen ja Suominen tapasivat Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden yhdistyksen jäseniä, aiheena
ylioppilaskunnan ja yhdistyksen välinen yhteistyö sekä halloped-asiat.

- 21.5. Kyllönen, Korolainen, Antti Kerppola ja Heikki Närhinen tapasivat varatuomari Kerstin Rinteen aiheena
ylioppilaskunnan ansiomerkin luovuttaminen.

- 21.5.2015 Alametsä ja Keski-Panula osallistuivat SFHP Suomi-Finland Housing and Planning ry:n asumis- ja

kaavoitusteemaiseen seminaariin .

- 21.5.2015 Alametsä tapasi apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen.

- 22.5. Kyllönen ja Korolainen tapasivat yliopiston yhteiskuntasuhteiden asiamies Tanja Remeksen aiheena
SuomiAreena ja päättäjävaikuttajayhteistyö.

- 25.5. Mäkitalo osallistui Tieteestä toimintaa -verkoston työpajaan aiheena projektikurssit Helsingin

yliopistolla.

- 25.5. Suominen tapasi Opetusteknologiakeskuksen tenttiakvaariosta vastaavaa Anni Rytköstä aiheena
kesätentit ja akvaarion käyttöjärjestelmän päivittäminen.

- 25.5. Jokimies tapasi Aivoriehaa aiheena mahdollinen yhteistyö uusien osallistumisen muotojen
kartoittamisessa HYYssä.
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- 26.5. Piitulainen ja Suominen tapasivat Opettajien Akatemia- verkoston puheenjohtajan Jaakko Kurhilan

aiheina ylioppilaskunnan ja Opettajien Akatemian yhteistyö, tenttiakvaarion ja muiden sähköisten
opetusvälineiden tunnettavuuden lisääminen.

- 26.5. Heiskanen Pietari-säätiön valtuuskunnan kokouksessa.

- 26.5. Jokimies ja Hynynen tapasivat HYY Ravintolat Oy:n myynti- ja markkinointikoordinaattoria Tuula

Tikkasta aiheena yhteistyö Fuksiseikkailussa 2015.
- 27.5. Keskusvaalilautakunnan kokous 2/2015.

- 29.5. Kyllönen ja Korolainen tapasivat Diacorin Mikko Koivun aiheena työhyvinvointisuunnitelma.

- 29.5. Keski-Panula, Korolainen, Aalto ja Lindqvist tapasivat HOAS:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Heinäsen
ja hallituksen jäsenet Leena Pihlajamäen ja Mikko Myllyksen aiheena HOAS:n sääntömuutos ja strategia.
KESÄKUU

- 1.6. Mäkitalo ja Suominen osallistuivat tutkinnot työelämässä - koulutus muutoksessa -seminaariin Tieteiden

talolla

- 1.6. Mäkitalo, Suominen ja Rautanen osallistuivat Edistyksellisen Tiedeliiton seminaariin "Tutkinnot
työelämässä - koulutus muutoksessa".

- 2.6. Mäkitalo osallistui Me2We -palvelun esittelytilaisuuteen Aalto Design Factorylla.

- 3.6. Aalto ja Korolainen tapasivat metropolialueen pääsihteereitä ja toiminnanjohtajia.

- 4.6. Mäkitalo osallistui Helsinki Think Companyn tapaamiseen aiheena Meilahden toimipisteen avaaminen.
- 8.6. Pykälistö tapasi Kansallismuseon museonlehtori Hanna Forssellia aiheena kulttuuriyhteistyö.

- 8.6. Kyllönen, Aalto ja Korolainen tapasivat kansanedustaja Emma Karin aiheena ylioppilaskunnan
ansiomerkin luovuttaminen.

- 9.6. Piitulainen, Suominen ja Lardot tapasivat yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jannica Aallon ja Jussi
Nuortimon aiheena yliopiston hallituksen ajankohtaiset aiheet.

- 10.6. Alametsä ja Lindqvist osallistuivat World Student Capital verkoston kokoukseen, jossa hyväksyttiin
pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien yhteiset pääkaupunkivaikuttamistavoitteet
seuraavaa valtuustokautta varten.

- 12.6. Alametsä ja Lindqvist osallistuivat Elina Eskelän väitöstilaisuuteen Housing talent: Residential
satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area.

- 12.6. Mäkitalo tapasi Helsinki Think Companyn opiskelijakapteeni Henri Virran ja edaattori Antti Maunon
aiheena Meilahden Think Company.

- 16.6. Alametsä, Lindqvist ja tuleva pääsihteeri Jannica Aalto tapasivat Helsingin kaupungin elinkeino-osaston

erityissuunnittelija Ida Björkbackaa ja ja erityissuunnittelija Riikka Lahdensuota kaupungin ja HYYn
yhteistyön ja World Student Capital-verkoston edunvalvonnan institutionalisoimisen merkeissä.
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- 17.6. Alametsä ja Lindqvist tapasivat Helsingin yliopiston digitaalisen viestinnän asiantuntijan Annukka
Salon ThinkFest-yhteistyön ja Globaali Helsinki- tapahtuman suunnittelun merkeissä.

- 17.6. Alametsä tapasi Helsingin kaupungin yleiskaavatoimiston pääarkkitehti Douglas Gordonin
kaavoitussuunnittelun merkeissä.

- 18.6. Keski-Panula tapasi Juhana Vartiaisen avustajan aiheina hallitusohjelma ja koulutusleikkaukset.
- 24.6. Aalto tapasi AYY:n hallintopäällikön Johanna Pietiläisen aiheena sähköiset vaalit.
- 27.6. Hallitusta ja Korolainen Helsinki Pride-kulkueessa ja puistojuhlassa.

HEINÄKUU

- 8.7. Heiskanen tapasi Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Torvisen aiheina ylioppilaslakki ja saunakulttuuri.
- 16.7. Aalto ja hallituksen jäsen Hamidulla tapasivat Energiaremontti-kampanjan väkeä, aiheena

yhteistyömahdollisuudet.

-21.7. Aalto tapasi Petrus Revon aiheena sähköiset vaalit ja vaalijärjestys.

- 28.7. Aalto ja Korolainen tapasivat yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläisen aiheena pääsihteerin vaihdos ja
yhteistyö.

- 31.7. Korolainen tapasi SYL:n pääsihteeri Juha Töyrylän ja eduskunta-avustaja Mia Haglundin aiheena

tulevaisuus ja ajattomat asiat kuten rakkaus.
ELOKUU

- 5.8. Alametsä ja Maeda tapasivat arkkitehti Johanna Hatosen esteettömyyskartoituksen merkeissä.

- 10.8. Hamidulla tapasi Stydi ry:n, Octavia ry:n sekä SPR Veripalvelun edustajia aiheena järjestöille suunnattu
HYYtymättömät verenluovutuskampanja.

- 13.8. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhion aiheena investointiavustukset,

Helsingin opiskelija-asumisen kehittäminen ja ajankohtaiset Hoas-asiat.

- 13.8. Piitulainen ja Rautanen tapasivat yliopiston tietotekniikkakeskuksen edustajia aiheena
opiskelijatulostus.

- 14.8. Pykälistö tapasi Villa Lanten Ystävät ry:n sihteeri Matias Koposen aiheena HYYn vuosijuhlaviikko ja
yhteistyö.

- 14.8. Alametsä, Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen yhdessä Hoasin
toimitusjohtaja Matti Tarhion kanssa aiheina opiskelijoiden asuminen ja eläminen Helsingissä.

- 14.8. Nummelin ja Lindqvist tapasivat terveydenhoitaja Kirsi Helonsuota aiheena 10.9. pidettävä
terveystyöryhmien opiskelijaedustajien koulutus.

-17.8. Pykälistö ja Hynynen tapasivat Kansallismuseon museopalveluista vastaavan museolehtorin Hanna
Forssellin aiheena HYYn vuosijuhlaviikko ja tapahtumayhteistyö sen puitteissa.
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- 20.8. Keski-Panula tapasi ympäristöministerin erityisavustaja Tea Usvasuon aiheena opiskelija-asuminen ja

investointiavustukset.

- 26.8. Piitulainen tapasi Unisportin johtokunnan opiskelijajäsenen Vesa Piilolan aiheena johtokunnan
ajankohtaiset asiat.

- 27.8. Suominen osallistui Opintoasiainneuvoston strategiatyöpajaan.
SYYSKUU

- 3.9. Aalto tapasi Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin Janne Koskenniemen, aiheena ajankohtaiset
asiat ja yhteistyö.

- 4.9. Aalto tapasi pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien pääsihteereitä, aiheena
ajankohtaiset asiat ja yhteistyö.

- 5.9. Aalto tapasi Suomen ylioppilaskuntien pääsihteerin Juha Töyrylän, aiheena ajankohtaiset asiat.

- 7.9. Mäkitalo, Piitulainen, Suominen, Lardot ja Rautanen tapasivat kopokahveilla yliopiston opetuksen

toimialan edustajia Päivi Pakkasen ja Ossi Tuomen aiheena yliopiston ajankohtaiset koulutuspoliittisen aiheet.
- 8.9. Keski-Panula tapasi perussuomalaisten Juha Kukkosen aiheena investointiavustukset.

- 8.9. Pykälistö tapasi FM Sanna Supposen aiheena HYYHYn seminaari, vuosijulkaisu, opiskelijoiden
laulukulttuuri ja SKS sekä HYYn vuosijuhlaviikko.

- 9.9. Mäkitalo, Piitulainen, Suominen, Lardot ja Rautanen tapasivat vararehtori Keijo Hämäläisen aiheena
ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet.

- 11.9. Aalto tapasi Svenska Handelshögskolans Studentkår:n pääsihteerin Antti Kähkösen, aiheena
ajankohtaiset asiat ja yhteistyö.

- 11.9. Piitulainen, Suominen, Aalto ja Lardot tapasivat Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet Jussi
Nuortimon ja Johanna Riitakorven aiheena yliopiston hallituksen ajankohtaiset aiheet.

- 14.9. Pykälistö ja Ylioppilasteatterin Katariina Lantto tapasivat Kansallismuseon museonlehtori Hanna
Forssellia aiheena HYYn vuosijuhlaviikko ja Match Made in Museum - Student Edition tapahtuma.

- 18.9. Keski-Panula tapasi kansanedustaja Timo Heinosen aiheena investointiavustukset ja opiskelija-

asuminen.

- 21.9. Piikkilä osallistui yliopiston Pakolaiskriisiryhmän kokoukseen.

- 23.9. Keski-Panula tapasi keskustan kansanedustaja Petri Honkosen aiheena investointiavustukset ja

opiskelija-asuminen.

- 23.9. Keski-Panula tapasi keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan aiheena investointiavustukset ja

opiskelija-asuminen.

- 25.9. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat perussuomalaisten Toni Erosen aiheena investointiavustukset ja
opiskelija-asuminen.
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- 28.9. Jokimies, Mäkitalo, Piitulainen ja Suominen, Aalto ja Rautanen osallistuivat yliopiston opiskelijoille
järjestämään tiedotustilaisuuteen liittyen yliopiston säästöihin.
LOKAKUU

- 1.10. Suominen osallistui Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen DOO-opiskelijapaneelin
kokoukseen.

- 1.10. Keski-Panula ja Jones tapasivat Takuu-Säätiön Paula Paloheimon aiheena opiskelijoiden toimeentulo-

ongelmat ja velkaantuminen.

- 2.10. Alametsä ja Lindqvist tapasivat World Student Capital- verkostoa. Kokouksessa hyväksyttiin yhteisten

demokratiakäytäntöjen esittäminen verkoston järjestöjen hallitukselle, hyväksyttiin yhteiset
viestintäkäytännöt ja keskusteltiin Opiskelijan kaupunki- tutkimuksen edistymisestä.

- 2.10. Piitulainen ja Suominen tapasivat Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen Jussi Nuortimon
aiheena hallituksen ajankohtaiset asiat.

- 6.10. Pykälistö tapasi SKS:n tutkijat Juha Nirkon, Risto Blomsterin ja Lauri Harvilahden yhdessä FM Sanna
Supposen (HYYHY) kanssa aiheena opiskelijoiden laulukulttuuri ja sen tallentaminen.
- 8.10. Piikkilä osallistui Helsingin yliopiston Pakolaiskriisiryhmän kokoukseen.

- 8.10. Jokimies ja Jones tapasivat Opettajien Akatemian Katalin Miklóssyn aiheena opiskelijoiden

monikulttuurisuuden huomioiminen yliopiston opetuksessa.

- 12.10 Alametsä tapasi Väestöliiton ja yliopiston henkilöstöä perheellisten opiskelijoiden oppaan työstämisen
ja perheellisten opiskelijoiden oikeuksien tiimoilta.

- 12.10. Piitulainen tapasi Unisportin johtokunnan opiskelijajäsenen Teemu Palkin aiheena johtokunnan
ajankohtaiset asiat.

- 12.10. Keski-Panula ja Jones tapasivat Helsingin kaupungin Talous- ja velkaneuvontaa aiheina opiskelijoiden
toimeentulo ja velkaantuminen.

- 12.10. Pykälistö tapasi Kansallismuseon Hanna Korhosta ja Laura Svärdiä yhdessä Match Made in Museum -

Student Edition tapahtumaan osallistuvien HYYn järjestöjen edustajien kanssa aiheena kyseinen tapahtuma ja
sen järjestelyt.

- 14.10. Piitulainen tapasi tietotekniikkakeskuksen johtokunnan opsikelijajäsentä Iiris Niinikoskea aiheena
johtokunnan ajankohtaiset asiat.

- 19.10. Jokimies, Keski-Panula, Jones ja Lindqvist tapasivat Helsingin yliopiston opintopsykologeja aiheina
opiskelijoiden opiskelukyky, toimeentulo, ajankohtaiset asiat ja yliopiston säästöt.

- 20.10. Jokimies ja Jones tapasivat HY:n hakijapalveluiden palvelupäällikkö Rebekka Nylundin ja suunnittelija
Helena Hämäläisen aiheena yliopiston hakijapalveluiden markkinointisuunnitelma, kansainvälisten

opiskelijoiden haku- ja valintaprosessin nopeuttaminen sekä kansainvälisten opiskelijoiden integraation
edistäminen.

- 22.10. Piitulainen ja Lardot tapasivat yliopiston kielikeskuksen edustajia Ulla-Kristiina Tuomea ja Tiina

Laulajaista aiheena kielikeskuksen opiskelijaneuvoston valinta ja kielikeskuksen muut ajankohtaiset aiheet.
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- 24.10. Alametsä osallistui Monik ry:n tilaisuuteen maahanmuuttajanuorten mahdollisuuksista osallistua
yhteiskunnalliseen toimintaan.

- 26.10. Keski-Panula ja Lindqvist tapasivat Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhion aiheina EU- ja ETA-alueen

ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut ja niiden vaikutus Hoasiin sekä muut ajankohtaiset asiat.

- 26.10. Pykälistö ja Hynynen tapasivat osallistuvien järjestöjen edustajien kanssa Kansallismuseon Hanna
Korhosta ja Laura Svärdiä aiheena Match Made in Museum - Student Edition tapahtuman valmistelut.

- 29.10. Lehtoruusu, Nummelin ja Aalto SYL:n johtoseminaarissa.
MARRASKUU

- 2.11. Mäkitalo osallistui Helsinki Think Companyn ohjausryhmän kokoukseen, aiheina vuoden 2015
toiminnan tulokset ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma.

- 3.11. Jokimies ja Jones tapaavat hakijapalveluiden ja kv-vaihdon palveluiden suunnittelijat Helena

Hämäläisen, Anna Bymanin ja Kaisa Laineen aiheenaan viestintä kansainvälisille opiskelijoille ja muut
ajankohtaiset kuulumiset.

- 5.11. Keski-Panula osallistui Ruuti Expon workshoppiim nuorten asunnottomuudesta.

- 6.11. Pykälistö tapasi Yliopiston museologian yliopistonlehtorin Anna Wessmanin aiheena HYY 150-vuotta

juhlavuosi v. 2018 ja yhteistyömahdollisuudet.

- 9.11. Pykälistö ja osallistuvat järjestöt tapasivat Kansallismuseon Hanna Korhosen ja Laura Svärdin aiheena
Match Made in Museum - Student Edition tapahtuma.

- 6.11. Alametsä esitteli alustavia tuloksia Opiskelijan kaupunki- tutkimuksesta Helsingin Vihreiden
paikallisyhdistykselle.

- 9.11. Alametsä ja Lindqvist osallistuivat World Student Capital- verkoston kokoukseen. Kokouksen

asialistalla olivat yhteinen lausunto Helsingin yleiskaavaluonnokseen, 3.12.2015 järjestettävän
kaupunkiseminaarin järjestelyt ja toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2016.

- 10.11. Lehtoruusu, Nummelin ja Aalto tapaisivat yliopiston johtoryhmää, aiheena ajankohtaiset asiat

- 11.11. Alametsä tapasi Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskarin ja luovutti tälle

Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry:n Otso Kivekkään kanssa Pyöräkaistasta Hämeentielle -kuntalaisaloitteen
- 12.11. Pykälistö osallistui Helsinki Challenge -tiedekilpailun loppuseminaariin Yliopiston Päärakennuksella.
- 12.11. Suominen osallistui Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen DOO-opiskelijapaneelin
kokoukseen.

- 18.11. Mäkitalo, Piitulainen, Suominen ja Lardot tapasivat kopokahveilla yliopistolla opetuksen toimialan
yksikköä aiheena ajankohtaiset asiat kuten iso pyörä, UPO-hanke, etapista luopuminen.

- 20.–21.11. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous Espoossa Hotelli Korpilammella

- 23.11. Lehtoruusu, Mäkitalo ja Aalto tapasivat SYL:n hallituksen puheenjohtajan Jari Järvenpään ja
hallituksen jäsen Janne Hälisen aiheena ajankohtaiset asiat.
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- 23.11. Lehtoruusu, Mäkitalo ja Aalto tapasivat SYL:n puheenjohtajaa Jari Järvenpäätä ja hallituksen jäsen
Janne Hälistä aiheena kehitysyhteystyö ja sen saralla tehtävä yhteistyö vuonna 2016.

- 23.11. Pykälistö ja Ylioppilaskameroiden edustaja tapasivat Kansallismuseon Hanna Korhosta ja Laura
Svärdiä aiheena Match Made in Museum-tapahtuma.

- 24.11. Aalto tapasi Leena Pihlajamäen Tekiristä, aiheena vaikuttajaviestinnän kehittäminen.

- 25.11. Lehtoruusu edusti ylioppilaskuntaa Studia Universitaria -paneelissa Takana loistava menneisyys:
yliopisto ja kansakunnan rakentaminen seuraavina vuosisatoina, joka oli osa 375-juhlavuoden ohjelmaa.

- 27.11. Alametsä ja Aalto osallistuivat Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin neuvottelukunnan (HYNK)
kokoukseen, jossa Alametsä esitteli rehtoraatille ja apulaiskaupunginjohtajistolle sekä muille edustajille
Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen tuloksia, sekä World Student Capital -verkoston

kuntavaikuttamistavoitteita.

- 27.11. Alametsä osallistui Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen pikkujouluihin.

- 30.11. Alametsä tapasi StudOrgin Lilian Tikkasen, aiheena lehtiartikkeli esteettömyyden edistämisestä
ylioppilaskunnassa.
JOULUKUU

- 1.12. Aalto tapasi Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteiden yhteyspäällikön Pia Dolivon ja
asiamies Tanja Remeksen, aiheena ajankohtaiset asiat ja yhteistyö.

- 3.12. Lehtoruusu, Alametsä, Jokimies, Aalto ja Lindqvist osallistuivat World Student Capital -verkoston

järjestämään Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen (OTUS, 2015) julkaisuseminaariin Helsingin yliopistolla.

- 7.12. Alametsä, Jokimies, Lindqvist ja tuleva kaupunkivastaava Pursiainen osallistuivat World Student Capital
-verkoston kokoukseen. Tapaamisessa valmisteltiin verkoston yhteinen kannanotto Helsingin kaupungin

yleiskaavaan, keskusteltiin verkoston rahoituksesta ja käytiin läpi 3.12.2015 järjestetyn kaupunkiseminaarin
antia.

- 8.12. Jokimies ja Aalto tapasivat Helsingin yliopiston johtoryhmää aiheena ajankohtaiset asiat ja ensi vuoden
yhteistyö.

- 9.12. Mäkitalo osallistui Helsingin yliopiston Tieteestä toimintaa -verkoston tapaamiseen. Aiheina olivat
projektijohtaminen kurssinvetäjän näkökulmasta, uusi projektikurssiopas ja opiskelijaviestintä.

- 10.12. Suominen osallistui Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen DOO-opiskelijapaneelin

kokoukseen.

- 10.12. Piitulainen, Mäkitalo ja Rautanen sekä tulevat hallituksen jäsenet Luoto ja Loima tapasivat Helsingin
yliopiston opetuksen toimialan yksikköä aiheena opintohallinto.

- 14.12. Lehtoruusu, Nummelin, Jokimies ja Aalto SYL:n puheenjohtaja-ps -tapaamisessa.

- 14.12. Hallitus ja vuoden 2016 hallitus osallistuivat SYL:n glögeille.
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Huomionosoitukset ja nimitykset 2015
KUNNIA- JA ANSIOMERKIT
Ylioppilaskunta vietti 147-vuotisjuhlaansa Vanhalla ylioppilastalolla 26.11.2015. Samana päivänä

ylioppilaskunnan hallitus päätti juhlakokouksessaan myöntää HYYn kunniamerkit seuraavasti:

Kunniamerkki ylioppilaskunnan leveässä sinisessä nauhassa
Pauli Puolakkainen, professori

- pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä lääketieteen opintojen edistämisen ja kehittämisen hyväksi

Ansiomerkki ylioppilaskunnan kapeassa sinisessä nauhassa
1. Tapio Heiskari

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
2. Laura Keski-Hakuni

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
3. Katri Korolainen

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
4. Lauri Koskentausta

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
5. Kai Kaksonen

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
6. Ilona Kalliola

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
7. Antti Kähkönen

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
8. Markus Lommi

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
9. Emma Luoto

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
10. Meri Norola

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
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11. Marko Rosenholm

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi
12. Niilo Toivonen

- merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi

Standaari
Kepa ry

- arvokkaasta työstä globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi

Magister Bonus
Kimmo Tuominen, yliopistonlehtori

Best International Teacher
Matteo Stocchetti, viestinnän dosentti

NIMITYKSET 2015
AnneSophie Hokkanen

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi 2016

Heikki Luoto

Ylioppilaskunnan II varapuheenjohtajaksi 2016

Sami Heistaro

Susanna Jokimies
Alviina Alametsä

Ella Keski-Panula
Miran Hamidulla

Ylioppilaskunnan I varapuheenjohtajaksi 2016

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi 2016
SYL:n hallituksen jäseneksi 2016

SYL:n hallituksen jäseneksi 2016

Opiskelijoiden liikuntaliiton hallituksen jäseneksi 2016
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