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YHTEISÖT TUKEVAT YKSILÖN HYVINVOINTIA 

Yhteisöön kuuluminen lisää osallisuuden tunnetta sekä vaikuttaa tutkitusti 
yksilön hyvinvointiin ja mielenterveyteen myönteisesti. HYYn piirissä toimivat 
erilaiset yhteisöt mahdollistavat näitä kokemuksia opiskelijoille. 
Ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteisöjä ovat esimerkiksi järjestöt, vuosikurssit 
sekä opintopiirit. Nämä yhteisöt tarvitsevat kuitenkin laajasti tukea 
toimiakseen, ja tämän vuoksi toimintaedellytysten takaaminen sekä 
toimijoiden kouluttamisen tulee olla HYYn prioriteetti tulevalla 
edustajistokaudella. Näin voimme taata toimintakykyisen, moninaisen ja 
upean yhteisöjen kirjon, josta jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi löytää 
itselleen mielekkään paikan olla ja toimia. 

● Tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä 
● Toimintaedellytykset tulee taata avustuksilla, koulutuksilla ja tiloilla 
● Opiskelijoilla tulee olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 

konkreettisesti HYYn ja Helsingin yliopiston toimintaan 

 

KOULUTUSTA JA TUKEA OPISKELIJAEDUSTAJILLE 

Opiskelijaedustajat ja edunvalvojat tekevät vapaaehtoistyötä varmistaakseen 
sujuvat ja joustavat opinnot kaikille. Sujuvat opinnot eivät ole itsestäänselvyys 
ja opintojen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä. Siksi opiskelijaedustajana 
toimimisen tulee olla sujuvaa. Opiskelijaedustajille on tarjottava 
saavutettavaa ja monipuolista koulutusta. Hallinnon tunteminen ei voi jäädä 
yksittäisen edustajan harteille. Opiskelijaedustajien kouluttaminen sekä 
tukeminen lisäävät poikkitieteellisyyttä ja yhteisöllisyyttä opiskelijaedustajien 
kesken. 

● HYY on luomassa käytäntöjä, jotka lisäävät dialogia 
opiskelijaedustajien ja Helsingin yliopiston edustajien välillä 

● Yhdellä HYYn hallituksen jäsenistä on oltava selkeä vastuu 
opiskelijaedustajien koordinoinnista ja tukemisesta 



● Opiskelijaedustajille tarjotaan enemmän saavutettavia koulutuksia 
kolmikielisesti 

SAAVUTETTAVAT JA YHDENVERTAISET TILAT KAIKILLE 

HYYn piirissä toimii laaja kirjo erilaisia yhteisöjä, joiden toiminta tukee ja 
myös lisää yliopistoyhteisöön kuulumisen tunnetta. Nämä yhteisöt tarvitsevat 
toimintansa tueksi saavutettavia ja yhdenvertaisia tiloja, jotka mahdollistavat 
tällaisen toiminnan. Opiskelijat tavoitetaan parhaiten sieltä missä he ovat, 
siksi HYYn tilojen tulee olla lähellä opiskelijaa. HYAL peräänkuuluttaa 
monipuolisia tiloja, jotka ovat saavutettavia sekä esteettömiä.   

● Viikin tilaongelman ratkaisemisen tulee olla yksi HYYn selkeistä 
prioriteeteista tulevalla kaudella 

● Uudet tilat tulee suunnitella ja olemassaolevat tilat tarvittaessa 
muokata saavutettaviksi HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman 
mukaisesti 

● HYYn tulee kehittää ja sujuvoittaa nykyisten tilojen käyttöä ja 
toimivuutta kuuntelemalla tilankäyttäjien tarpeita 

 

OPINNOT OVAT MERKITTÄVÄ OSA ELÄMÄÄ 

Opiskelu on merkityksellinen osa elämää, ei vain välivaihe. Kaikilla tulee olla 
mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun missä elämänvaiheessa tahansa ja 
elämäntilanteesta riippumatta. Opiskelijoilla tulee olla riittävä sosiaaliturva, 
jotta täysipäiväinen opiskelu on mahdollista. Opiskelu on opiskelijan työtä ja 
opinnot ovat jo itsessään kuormittavia. Tämän lisäksi tiukennetut 
tutkinnonsuoritusajat lisäävät opiskelijoiden paineita ja stressiä. 
Terveyspalvelujen ja etenkin mielenterveyspalvelujen sekä monipuolisen ja 
edullisen julkisen liikenteen, kohtuuhintaisen asumisen ja muiden 
opiskeluaikaa tukevien yhteiskunnan tarjoamien palvelujen on oltava 
riittävällä tasolla. Päätettäessä opiskelijoiden asioista kaupunkipolitiikassa ja 
yliopistolla tulee HYYn olla aktiivinen keskustelija ja opiskelijakysymysten 
asiantuntija. 

● Opintoja ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluita tulee kehittää 
sekä niihin tulee keskittää resursseja 

● HYYn on tuotava pääkaupunkiseudun opiskelijoiden näkökulmaa esiin 
kevään 2021 kuntavaaleissa 

● Opiskelun merkityksellisyyttä osana elämää tulee edelleen nostaa esiin 


