VYY– opiskelijan asialla vuodesta 1968

Jäsenistön VYY

VYY pähkinänkuoressa
- perustettu 1968
- opiskelijoiden edunvalvoja
- yli 4 000 jäsentä
- jäseneksi liitytään maksamalla
vuosittainen jäsenmaksu
- tarjoamme jäsenille tapahtumia ja
toimintaa, neuvontaa,
alennuksia ja etuja
- nimeämme opiskelijaedustajat
yliopiston hallitukseen sekä
tiedekuntien hallintoon
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VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (VYY) on vuonna
1968 perustettu Vaasan yliopiston opiskelijoiden oma yhteisö,
johon jokainen Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu. Ylioppilaskunnan olemassaolo perustuu yliopistolakiin ja ylioppilaskunta-asetukseen. Valvomme ja edistämme jäsentemme etuja koulutus- ja sosiaalipolitiikassa sekä kansainvälisissä
asioissa yliopistolla, paikallisesti ja valtakunnallisesti. Edustamme kaikkia yliopiston yli 4 000 perustutkinto-opiskelijaa.

Olemme tiivis ja yhteisöllinen ylioppilaskunta. Meillä on hyvät
suhteet niin yliopistoon kuin Vaasan kaupunkiinkin. Pyrimme
luomaan jäsenillemme hyvän arjen ja edistämään jäsentemme
opiskelumahdollisuuksia tarjoamalla erilaisia palveluita jäsenillemme sekä järjestö- ja tukipalveluita piirissämme toimiville yhdistyksille. Edistämme Vaasan yliopisto-opiskelijoiden
asioita myös valtakunnallisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n kautta.

TERVETULOA MUKAAN VYY:N TOIMINTAAN!

Look forward to
a successful

career

Start engineering your future today
at www.danfoss.com/career
facebook.com/DanfossCareers
twitter.com/danfosscareers
youtube.com/user/DanfossGroup
linkedin.com/company/danfoss
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Edunvalvonta

KATSO KAIKKI JÄSENEDUT
vyy.fi-sivuilta kohdasta
Jäsenet -> Jäsenedut.
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VYY:N PÄÄTEHTÄVÄ on opiskelijoiden edunvalvonta. Nimeämämme opiskelijaedustajat valvovat opiskelijoiden etua yliopiston hallinnossa ja hallituksemme tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä yliopiston ja kaupungin kanssa sekä kansallisella
tasolla. Vaikutamme mm. opetuksen järjestämiseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen sekä paikallisliikenteeseen.
Edistämme myös kansainvälisten opiskelijoiden asemaa. Edistämme aktiivisesti opiskelijoiden integroitumista työelämään
jo opintojen aikana.
Tuemme jäsentemme kokonaisvaltaista hyvinvointia edullisen
terveydenhuollon, monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien sekä erilaisten palveluiden myötä. Palvelutoimistomme antaa vinkkejä ja asiantuntevaa neuvontaa kaikkiin opiskelijaelämään liittyviin kysymyksiin.

JÄSENEDUT
Tarjoamme jäsenillemme paljon rahanarvoisia etuja niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Opiskelijakortilla saa alennuksia mm. matkoista, tapahtumista ja monista verkkokaupoista.
Valtakunnalliset edut löytyvät kätevästi osoitteesta frank.fi.
Paikallisina etuina tarjoamme tuntuvia alennuksia tilavuokrista, hyviä bileitä ja muita tapahtumia, uusien opiskelijoiden tutorointia sekä alennuksia paikallisista yrityksistä. Opiskelijamme ovat oikeutettuja myös edulliseen ateriaan sekä YTHS:n
tarjoamaan terveydenhuoltoon.
Katso kaikki jäsenedut vyy.fi-sivuilta
kohdasta Jäsenet -> Jäsenedut.

As we grow we need more doers.
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Ylioppilastalo Domus Bothnica

Membership’s VYY
The Student Union of the University of Vaasa (better known
as VYY) is a student organization of about 4.200 members.
VYY is a self-governing community subject to public law and
its status is defined in the Finnish student union act.
All students in the University of Vaasa undertaking bachelors
or master’s degrees are members of the student union. We

strongly encourage all exchange students to join the Student
Union. As a member of VYY, you are able to order your own
student card, which grants you the access to all benefits and
services including student health care services, supervision
of interest, discounts and much more. The secretariat of
VYY also helps and gives advice to VYY’s members in various
problem situations concerning their studies or everyday life.
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Technology Partner

Wapice Ltd is a Finnish software provider specialized in industrial solutions, systems and product
development for Finland’s leading industrial companies. Our software production is based on a certified
ISO 9001 quality manage ment system. We have over
320 experts in software development, electronics
design and industrial process development.

VYY VUOKRAA
JÄSENILLEEN EDULLISIA
JUHLA- JA SAUNATILOJA.

Software.
Electronics.
Innovation.

Tilat

JOIN THE

Domus Bothnicassa sijaitsee tyylikäs Wärtsilä-sali, joka sopii
alle 200 hengen juhliin ja tapahtumiin. ABB-saunan tilat sopivat
15 hengen illanviettoihin ja rentoihin palavereihin.
Vaasan keskustassa sijaitsevalla Leipätehtaalla sijaitsevat legendaariset kokous- ja saunatilat. 15 hengen saunatilat ja
20-30 hengen kokoustilat ovat aktiivisessa bile- ja saunailtakäytössä. Menoa riittää lähes joka illalle.
Tilojen vuokraus onnistuu helposti osoitteessa
tilat@vyy.fi.

We recruit all year
around and of fer flexible par t-time contrac t s
for students, so send your
application already today.

VAASA
HELSINKI
HYVINKÄÄ
JYVÄSKYLÄ
OULU
SEINÄJOKI
TAMPERE

SUCCESS
STORY OF

INDUSTRIAL
SOFTWARE!!

visitwww.wapice.com
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IoT-ticket.com
summium.com
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Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa
puh. 044 324 8980
ylioppilaskunta@vyy.fi
www.vyy.fi

More
flexibility
reliability
efficience

Subcontracting for machinery
and device manufacturers
www.escarmat.com

Challenges, cutting-edge technology and a global
stage provide a stimulating training ground for the
young people who will lead our company tomorrow.
If you are looking for a career that really focuses on
sustainability and innovation, and you are willing to give
your best, come and explore the energy revolution.
Interested? www.abb.fi/uralle

• www.jssuomi.fi

Dedication begins with you

