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VAALIOHJELMA
Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä
yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa kuin valtakunnallisestikin. Vihreä lista haluaa, että Tamyn
vaikuttamistyö on aktiivista, rohkeaa ja edistyksellistä. Sen tulee perustua opiskelijoiden etujen ajamisen lisäksi sivistyksen, demokratian, yhdenvertaisuuden ja ekologisuuden edistämiseen. Näille arvoille pohjaa
Vihreän listan työ edustajistossa.
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1. Laadukas, monipuolinen ja riittävästi
rahoitettu koulutus on koko yhteiskunnan etu.
Opiskelijoiden ja yliopistojen tehtävä on
puolustaa tiedettä ja sivistystä.

Vihreän listan tavoite on sivistysyliopisto, joka kannustaa laa ja-alaiseen ja tieteenalojen ra jat ylittävään opiskeluun sekä tutkimukseen.
Opiskelijat voivat edistää tätä tavoitetta niin paikallisesti kuin kansallisen tason päätöksentekoon vaikuttamalla. Vapaa ja kriittinen tiede
on turvattava riittävällä ja ennakoitavissa olevalla perusrahoituksella.
Suomalaisten koulutustasoa ei tule alentaa, sillä sivistys on menestyvän ja hyvinvoivan demokratian kulmakivi. Maisterien koulutusmääriä,
alavalikoiman monipuolisuutta ja korkeakoulujen rahoitusta on pikemminkin kasvatettava kuin leikattava.
Sivistys ei saa unohtua Tampereen korkeakoulut yhdistävän Tampere3-prosessin aikana. Keskeistä on kiinnittää huomiota myös yliopistoyhteisön arjen toimivuuteen. Laadukkaat yhteiset tietojärjestelmät ja
mielekkäät oppimisympäristöt ovat ennakkoehto onnistuneelle yhdistymiselle.

2. Yliopistodemokratia on hyvän ja kehittyvän
yliopiston perusta.

Yliopisto on demokraattinen tiede- ja taideyhteisö, jonka muodostavat sen henkilökunta ja opiskelijat. Päätösvallan yliopistossa pitää olla
yliopistoyhteisöllä ja päätöksenteon on oltava avointa ja demokraattista. Yliopistodemokratia takaa sen, että yliopistoa kehitetään jatkuvasti paremmaksi paikaksi opiskelijoiden opiskella ja tutkijoiden tutkia.
Kuka tietäisi paremmin miten yliopistoa kannattaa kehittää kuin sen
opiskelijat ja työntekijät?
Yliopistoyhteisölle kuuluu edustus yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla
myös tulevassa yliopistossa eikä yliopistodemokratiaa tai avoimuutta
tule heikentää yhdistymisen myötä. Ylioppilaskuntien on yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa oltava aktiivisia
uuden yhteisen opiskelijayhteisön luomisessa uuteen yhteiseen korkeakouluun.

3. Sivistyksen, edistyksen ja tasa-arvon
edistäminen on keskeinen osa yliopistojen
yhteiskunnallista roolia.

Yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaaseen korkeakoulutukseen
on keskeistä koko yhteiskunnan tasa-arvoisuuden kannalta. Oma tai
vanhempien sosioekonominen asema ei saa ra joittaa opiskelua. Siksi
Vihreä lista tavoittelee kokonaan maksutonta koulutusta ja elämiseen
riittävää opintotukea esiaskeleena perustulolle. Kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. Yliopistoon on taattava
mahdollisuus päästä myös ylioppilaskokeista riippumatta. Pääsykokeita kehitetään yhdenvertaisemmiksi.
Jokaisella on oikeus syrjinnästä, seksismistä ja rasismista vapaaseen
sekä esteettömään opiskeluympäristöön. Ylioppilaskunnan tehtävä
on ottaa johtava rooli tasa-arvon edistämisessä yliopistoyhteisössä
ja opastaa esimerkiksi ainejärjestöjä toimintansa yhdenvertaisuuden
parantamisessa. Englanninkielistä viestintää, palveluja ja opetusta on
kehitettävä niin, että kansainväliset opiskelijat pääsevät aidosti samalle viivalle suomea osaavien kanssa niin yliopistolla kuin ylioppilaskunnan ja sen alaisten järjestössä toiminnassa.

4. Hiilineutraali, tiivis ja elävä kaupunki on hyvä
paikka opiskella.

Korkeakoulut ja opiskelijat ovat yksi Tampereen elinvoiman kulmakivistä, johon kaupungin kannattaa panostaa. Niin kampukset kuin yliopiston tuottama tieto on avattava kaikille, jotta kuka vain voi oppia
uutta esimerkiksi avoimissa tiedetapahtumissa.
Opiskelijaystävällisessä kaupungissa on riittävästi edullisia asuntoja
ja mahdollisuuksia yhteisölliseen asumiseen. Pyörällä, jalan ja joukkoliikenteellä pääsee liikkumaan sujuvasti ja nopeasti. Kaupunkipyörät
ja yhteiskäyttöiset sähköautot helpottavat myös opiskelijoiden arkea.
Kaupungilla liikkumisen ja asioinnin on oltava esteetöntä. Monipuolisilla ja edullisilla harrastusmahdollisuuksilla niin liikunnan kuin kulttuurin
osalta on keskeinen rooli Tampereen vetovoimaisuuden kannalta.

5. Tieteellä ja toiminnalla ilmastonmuutosta
vastaan!

Ilmastonmuutos on tämän vuosituhannen suurin ongelma, joka uhkaa
etenkin nuoren sukupolven tulevaisuutta. Tieteellä ja yliopistoilla on
keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja siksi aihetta on
painotettava niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. Lisäksi yliopistot
ovat merkittäviä taloudellisia toimijoita, joiden ei tule sijoittaa varallisuuttaan vastuuttomasti esimerkiksi fossiilienergiayhtiöihin.
Yliopistoyhteisön tulee kantaa kortensa kekoon ilmastotalkoissa, esimerkiksi pyrkimällä energiatehokkuuteen ja paperin käytön vähentämiseen. Opiskelijaruokaloiden hävikkiä tulee pienentää sekä kasvisruuan tarjontaa ja laatua parantaa.

