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VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
(VYY) on yhteisö, johon Vaasan yliopiston
perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti. Ylioppilaskuntamme edustaa
yliopiston jokaista perustutkinto-opiskelijaa ja valvoo heidän etujaan koulutus- ja
sosiaalipolitiikassa sekä kansainvälisissä asioissa. Monipuolisten palvelujemme
avulla pyrimme edistämään jäsentemme
opiskelumahdollisuuksia ja lisäämään arjen
sujuvuutta. Piirissämme toimiville yhdistyksille tarjoamme järjestö- ja tukipalveluja. Toimintamme perustuu ylipistolakiin.

Yliopiston lisäksi meillä on hyvät suhteet Vaasan kaupunkiin. Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n kautta toimimme
myös valtakunnallisesti.
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on
tiivis yhteisö, jossa haluamme kaikkien
voivan hyvin. Yhdenvertaisuus ja tasaarvoisuus ovat tärkeitä arvojamme.
Ylioppilaskunnassa jokainen jäsen saa
avun ja tuen lisäksi monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseään. VYY:ssä olet
osa porukkaa – sinä kuulut joukkoomme!

EDUNVALVONTA JA JÄSENEDUT
VYY:n päätehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta. Hallituksemme tekee aktiivista
edunvalvontatyötä yliopiston, kaupungin ja
Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n kanssa. Yliopiston hallinnossa toimii myös nimeämiämme opiskelijaedustajia.
Vaikutamme muun muassa opetuksen järjestämiseen, opiskelijoiden toimeentuloon
ja asumiseen, paikallisliikenteeseen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaan.
Tärkeä tehtävämme on auttaa opiskelijoita integroitumaan työelämään jo opintojen aikana.
Tuemme jäsentemme kokonaisvaltaista hyvinvointia edullisen terveydenhuollon, monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien sekä erilaisten palvelujen myötä.
Palvelutoimistomme antaa vinkkejä ja asiantuntevaa neuvontaa opiskelijaelämään
liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme jäsenillemme useita rahanarvoisia etuja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Opiskelijakortilla saa alennuksia
esimerkiksi matkoista, tapahtumista ja monista verkkokaupoista.
Paikallisina etuina tarjoamme tuntuvia
alennuksia tilavuokrista, bileitä ja muita
tapahtumia sekä uusien opiskelijoiden tutorointia. Paikalliset yritykset tarjoavat
meille alennuksia, ja opiskelijamme
ovat oikeutettuja edulliseen ateriaan sekä
YTHS:n tarjoamaan terveydenhuoltoon.

Ylioppilaskunnan
jäsenyyden tunnus on
opiskelijakortti,
joka toimii näppärästi
myös digitaalisena!

VUOKRATTAVAT TILAT

DOMUS BOTHNICA sijaitsee meren rannassa Palosaaressa, aivan Vaasan keskustan tuntumassa. Ylioppilastalo täyttää kaikki nykypäivän vaatimukset perinteitä unohtamatta. Suunnittelussa näkyy upealla tavalla
puuvillatehtaan arkkitehtuuri. Kolmeen ilmansuuntaan
avautuva merinäköala tekee ylioppilastalosta ainutlaatuisen ja näyttävän. Vuokratilat sijaitsevat Domus
Bothnican ensimmäisessä kerroksessa. Tyylikäs
Wärtsilä-sali sopii lähes 200 henkilön tapahtumiin.
Ylioppilastalon saunan viihtyisissä tiloissa rentoja
palavereja tai iltaa viettämään mahtuu 15 henkilöä.
Lue lisää osoitteesta domusbothnica.fi.

LEIPÄTEHTAAN Vaasan parhaalla paikalla sijaitsevat
tilat sopivat erinomaisesti juhlien, kokousten, koulutusten tai saunailtojen pitopaikaksi. Leipiksen tiloihin
kuuluvat yläkerran kokoustila keittiö- ja takkahuoneineen ja alakerran saunatilat. Leipiksen kokoustilat on
mitoitettu noin 20–30 hengelle. ”Leipis” on mahdollista vuokrata kaikkina viikonpäivinä vuoden ympäri.
Tilat ovat aktiivisessa käytössä, ja menoa riittää lähes joka illalle!

Start engineering your future today
at www.danfoss.com/career
linkedin.com/company/danfoss
danfoss_drives_Finland

VAASAN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

• www.jssuomi.fi

Yliopistonranta 5
65200 Vaasa
puh. 044 324 8980
ylioppilaskunta@vyy.fi
www.vyy.fi

—
It begins with you
abb.fi/uralle
@abbcareer

