


#whatISYY?

Itä-Suomen yliopiston opiskelijana
sinäkin olet ISYYn jäsen!



Mikä on ylioppilaskunta?
● Yliopistolain (luku 5, 46§) mukaan: 

“Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä 
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, 
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan 
asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.”

● Olet Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunnan (ISYY) jäsen, kun olet 
ilmoittautunut läsnäolevaksi ja maksanut 
jäsenmaksun!



#whatISYY: opiskelijoiden edunvalvoja
● Edunvalvonta on ylioppilaskunnan tärkein 

tehtävä.
● Toimimme linkkinä esimerkiksi sinun ja 

yliopiston, sinun ja kaupungin sekä sinun ja 
YTHS:n välillä ja pidämme puoliasi 
päätöksenteossa.

Me valvomme etujasi, jotta sinä voit keskittyä opiskeluun!



#whatISYY: palveluita opiskelijoille
● Toimistopalvelut, kuten lukuvuositarrat, vuokrattavat 

urheiluvälineet, vuokrattavat tilat ja lukuvuosikalenteri.
● Neuvoja ja tukea: Jos kohtaat ongelmia, ISYYn henkilökunta 

auttaa sinua!
● SYKETTÄ-liikuntapalvelut
● YTHS:n palvelut
● Aktiivinen opiskelijayhteisö: tapahtumia, 

vaikutusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja
● Avustuksia järjestöille ja kerhoille





#whatISYY: opiskelijavaikuttaminen
● Edustajisto:

○ Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin
○ 39 jäsentä
○ Puheenjohtaja + 2 varapuheenjohtajaa
○ Jäsenet valitaan vaaleilla kahden 

vuoden välein. Seuraavat vaalit 
syksyllä 2019, joissa ISYYn jäsenillä on 
äänioikeus.

○ Päättää muun muassa 
ylioppilaskunnan talousarviosta ja 
toimintasuunnitelmasta sekä valitsee 
hallituksen



#whatISYY: opiskelijavaikuttaminen
● Hallitus:

○ Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
6-8 hallituksen jäsentä

○ Valmistelee päätöksiä sekä toimintaa ja 
toteuttaa toimintasuunnitelmaa käytännössä

○ Tapaa säännöllisesti eri tahoja yliopistossa ja 
pitää opiskelijan ääntä kuuluvilla

○ Tekee kannanottoja ja antaa lausuntoja 
opiskelijaelämää koskevissa asioissa

○ Tekee yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien ja 
valtakunnallisen Suomen ylioppilaskuntien liiton 
(SYL) kanssa



#whatISYY: henkilökunta apunasi
● Henkilökunta:

○ Työntekijät, jotka vastaavat esimerkiksi edunvalvonnan 
asiantuntijanäkökulmasta, järjestöasioista, toimiston kirjallisista töistä sekä 
viestinnästä

○ Katso lisää ISYYn nettisivuilta!
● Edunvalvonta-asiantuntijat ovat tukenasi:

○ Ota yhteyttä edunvalvonta-asiantuntijoihin esimerkiksi silloin, jos koet, että 
kurssin arvostelu ei ole ollut tasa-arvoista ja tarvitset apua asian ratkomisessa

○ Asiantuntijamme osaavat neuvoa sinua myös opiskelijan oikeusturvaan, 
opintotukeen, opetusjärjestelyihin, opintojen sujuvuuteen tai opiskelijan 
terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa

https://www.isyy.fi/yhteystiedot/henkilokunnan-yhteystiedot.html


ISYYn häirintäyhdyshenkilöt
● Voit ottaa ISYYn häirintäyhdyshenkilöihin 

yhteyttä, jos koet yliopiston piirissä tapahtuvaa
○ kiusaamista
○ syrjintää
○ rasismia
○ seksuaalista häirintää
○ mitä tahansa asiatonta käytöstä

● Mikko Aaltonen (Kuopio)
○ 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

● Pekka Koivaara (Joensuu)
○ 044 576 8465, soko(at)isyy



Tapahtumia opiskelijoiden iloksi!
● Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus

○ Lukuvuoden aloitustapahtuma
● Hengailuillat

○ Rentoa oleskelua ja tutustumista uusiin ihmisiin 
erilaisten tekemisten merkeissä

● Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
● Winterfest

○ Talvirieha Kuopiossa
● Vappu

○ Savo-Karjala excursio, salaperäinen bussimatka
○ Vapun aaton perinteiset tapahtumat, kuten 

vappukulkue ja torson lakitus Joensuussa sekä 
allastapahtuma Kuopiossa 



Tule mukaan vaikuttamaan! 
● Jaostot

○ Toimivat linkkinä ISYYn, ainejärjestöjen ja 
kerhojen välillä

○ Vapaa-ajan jaosto ja edunvalvontajaosto 
keräävät ainejärjestöissä toimivia sekä muita 
aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita opiskelijoita 
yhteen

○ Järjestöjaosto on suljettu jaosto, johon 
kuuluvat ainejärjestöjen puheenjohtajat



Tule mukaan vaikuttamaan! 
● Kerhot

○ ISYYn alaisia yhteisöjä, jotka keräävät 
henkilöitä yhteen poikkitieteellisesti ja 
tarjoavat tekemistä vapaa-ajallesi

○ Kerhojen toimijat ovat ISYYläisiä ja voivat 
hakea avustusta toimintaansa ISYYltä

○ Voit perustaa kerhon itsekin, ja se on helppoa! 
Tässä ohjeet

○ Kaikki kerhot löydät ISYYn nettisivuilta!

https://www.isyy.fi/vapaa-aika/kerhot/perusta-kerho.html


Tule mukaan vaikuttamaan! 
● Hallinnon opiskelijaedustajat

○ Tuttavallisemmin hallopedit
○ Opiskelijoita, jotka toimivat 

päätöksentekijöinä eri toimielimissä 
yliopistolla, sekä muissa opiskelijan arkeen 
vaikuttavissa organisaatioissa, kuten YTHS:llä.

○ Tehtävänä on valvoa opiskelijan etuja sekä 
pitää opiskelijan puolta yliopiston 
päätöksenteossa

○ Sinustako halloped? Lue lisää täältä.
○ Halloped-paikat tulevat hakuun syksyllä!

https://www.isyy.fi/vaikuta/mukaan-hallopediksi.html


SYKETTÄ-liikuntapalvelut
● Korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalvelut

○ Ryhmäliikunta- tai palloilutarran maksamalla pääset 
liikkumaan monilla eri vuoroilla lukemattomissa 
urheilulajeissa

○ Kuntosaleja, ryhmäliikuntaa, pallopelejä, tanssia, 
kamppailulajeja, venyttelyä, joogaa, uintia, 
kahvakuulaa...

● SYKETTÄ-työntekijät kehittämässä palveluita
● Joensuu - SYKETTÄ susirajalla
● Kuopio - SYKETTÄ 

https://xn--sykett-gua.fi/joensuu/fi/
https://xn--sykett-gua.fi/kuopio/fi/


Tilaa itsellesi opiskelijakortti!
● ISYYn jäsenet voivat ottaa käyttöönsä joko Frankin tai Pivon 

digitaalisen opiskelijakortin. Muovisen opiskelijakortin saat 
käyttöösi Frankilta. 
○ Digitaalinen kortti: Ilmoittauduttuasi läsnäolevaksi, voit rekisteröidä 

opiskelijakortin Frank- tai Pivo-sovelluksen kautta. Sähköinen 
opiskelijakortti on ilmainen. 

○ Muovinen kortti: Voit hakea korttia Frankilta elokuun alusta lähtien. 
Kortti toimitetaan, kun kortin myöntämisen vaatimat edellytykset 
ovat osaltasi kunnossa. Hinta alkaen 16,10 €/vuosi.

● Lue lisää ISYYn , Frankin tai Pivon nettisivuilta!

https://www.isyy.fi/palvelut/jasenyys/opiskelijakortti.html
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://pivo.fi/palvelut/opiskelijakortti/


Jäikö kysyttävää? Kysy toimistolta! 
Joensuu

Yliopistokatu 7, PL 111, 
80100 Joensuu
044 576 8449

Kuopio
Yliopistonranta 3, PL 
1627, 70211 Kuopio

044 576 8419





Sinun ylioppilaskuntasi - 
sinun asiallasi!


