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Hyväksytty edustajiston kokouksessa 26.10.2016.

TURUN YLIOPPILASLEHDEN STRATEGIA

TARKOITUS

Turun ylioppilaslehti on riippumaton ja journalistisesti korkeatasoinen Turun yliopiston
opiskelijoiden äänenkannattaja.

ASEMA YHTEISÖSSÄ

Turun ylioppilaslehti on itsenäinen journalistinen yksikkö, jonka toiminta palvelee ensisijaisesti
Turun yliopiston opiskelijoiden muodostamaa yhteisöä. Lehti on Turun yliopiston
ylioppilaskunnan jäsenistölleen tarjoama jäsenpalvelu, jonka keskeistä antia ovat laadukkaat ja
monipuoliset journalistiset sisällöt, joita turkulainen opiskelijayhteisö arvostaa ja kuluttaa.
Turun ylioppilaslehden journalistisia sisältöjä arvostetaan myös opiskelijayhteisön ulkopuolella,
jossa lehti nähdään riippumattomana opiskelijoiden äänenkannattajana.

Nämä tavoitteet täyttääkseen Turun ylioppilaslehti...
· valvoo yliopiston ja ylioppilaskunnan toimintaa kriittisesti.
· vaikuttaa osana ylioppilaskunnan viestintää.
· kehittää opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä toimimalla turkulaisen opiskelijayhteisön

keskustelufoorumina.
· tarjoaa avustajakuntansa kautta opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemusta

journalistisesta työstä ja vaikuttamisesta.
· toimii ikkunana opiskelijayhteisön, yliopistomaailman ja ylioppilaskunnan sisään.
· lisää englanninkielistä sisältöä laajemman lukijakunnan tavoittamiseksi.

KESKEISET ARVOT

Turun ylioppilaslehti sitoutuu Julkisen sanan neuvoston vahvistamiin Journalistin ohjeisiin,
noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää journalistista tapaa sekä huomioi aktiivisesti ja
kokonaisvaltaisesti journalistien ammattieettisen kokonaisuuden. Lehti osallistuu itse aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustaa siihen myös lukijoitaan. Käsittelemiinsä
teemoihin lehti suhtautuu avoimesti ja kriittisesti. Lehti jakaa Turun ylioppilaskunnan keskeiset
arvot: oikeudenmukaisuuden, demokraattisuuden, yhteisöllisyyden, aktiivisuuden ja
akateemisuuden.

Keskeiset arvot konkretisoituvat Turun ylioppilaslehden toiminnassa muun muassa siten, että
lehti...

· osallistuu yliopistolain mukaiseen ylioppilaskunnan kasvatustehtävään kannustamalla
aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

· on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
· huomioi toiminnassaan monipuolisesti erilaisia yhteiskunnallisia ideologioita ja

tavoitteita.
· sitoutuu toiminnassaan syrjimättömyyteen.
· toimii sivistyksen arvon muistamisen ja ylläpitämisen eteen yhteiskunnassa.
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JOURNALISTISET SISÄLLÖT

Turun ylioppilaslehden journalistiset sisällöt ovat monikanavaisia, kiinnostavia ja laadukkaita.
Lehden keskeinen tuote on lukuvuoden aikana säännöllisesti painettuna lehtenä ilmestyvä
aikakauslehti. Turun ylioppilaslehti on monikanavainen journalistinen yksikkö, joten keskeinen
osa sen toimintaa ovat myös erilaiset digitaaliset sisällöt. Digitaalisten sisältöjen tuotannossa
keskeistä on lukijalähtöisyys ja uusien ekosysteemien ketterä hyödyntäminen: journalistisia
sisältöjä viedään monipuolisesti niihin kanaviin, joissa se yhteisö, jota Turun ylioppilaslehti
toiminnallaan palvelee, aktiivisesti toimii.

Journalistisia sisältöjä koskevat tavoitteensa Turun ylioppilaslehti saavuttaa...
· panostamalla laadukkaan aikakauslehden tuotantoon.
· reagoimalla turkulaista opiskelijayhteisöä koskeviin uutisaiheisiin.
· hyödyntämällä rohkeasti uusia sosiaalisen median kanavia.
· tuottamalla monipuolisia digitaalisia sisältöjä.
· tarkastelemalla säännöllisesti uudelleen omaa toimintaansa ja niitä kanavia, joihin lehti

tuottaa journalismia.
· päivittämällä säännöllisesti aikakauslehden formaattia, ilmestymisväliä ja rakennetta.
· suuntaamalla riittävän suuren osan resursseistaan kokeilevaan journalismiin ja uusien

kanavien hyödyntämistapojen selvittämiseen.

RESURSSIT JA JOHTOSÄÄNTÖ

Turun ylioppilaslehden päätoimittajan ja hänen johtamansa toimituskunnan käytännön työtä
ohjaavat ylioppilaskunnan lehdelle asettamat taloudelliset raamit sekä Turun ylioppilaslehden
strategia. Linkkinä ylioppilaskunnan edustajiston ja Turun ylioppilaslehden journalistisesti
itsenäisen toimituskunnan välillä toimii Turun ylioppilaslehden johtokunta. Johtokunta
valmistelee strategian edustajiston hyväksyttäväksi sekä vastaa journalistisen tuotannon
tukitoimien toteuttamisesta, kuten henkilövalinnoista ja lehden jakelun järjestämisestä.
Johtokunta toimii aktiivisesti päätoimittajan tukena, mutta ei puutu hänen journalistiseen
päätösvaltaansa.

Turun ylioppilaslehti ottaa toiminnassaan huomioon vastuullisen taloudenpidon periaatteet.
Lehden toiminta perustuu mielekkäälle tasapainolle käytettävien taloudellisten resurssien ja
turkulaisen opiskelijayhteisön lehden toiminnasta kokeman hyödyn välillä.

Taloudelliset reunaehdot huomioidaan Turun ylioppilaslehden toiminnassa...
· sopeuttamalla lehden toimintaa markkinaehtoisen rahoituksen kuten mainosmyynnin

tarpeisiin silloin, kun siitä saatava taloudellinen hyöty on journalistiselle lopputuotteelle
aiheutuvaa vahinkoa suurempi.

· tekemällä monipuolista ja syvenevää yhteistyötä Turun ylioppilaslehden kanssa
samankaltaisen arvopohjan ja kohderyhmän jakavien lehtien, kuten muiden
ylioppilaslehtien, kanssa.

· tarjoamalla monipuolisia mainostusmahdollisuuksia niin painetussa lehdessä kuin
digitaalisissa sisällöissä.
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· pitämällä lehden tyyli ja journalistinen linja sellaisena, että lehti näyttäytyy mainostajille
kiinnostavana, laadukkaana ja asiallisena yhteistyökumppanina.

· etsimällä aktiivisesti uusia tapoja lisätä markkinaehtoisen rahoituksen osuutta
ylioppilaslehden budjetista.

· tekemällä hankintoja, rekrytointipäätöksiä ja muita taloudellisia vaikutuksia sisältäviä
valintoja vastuullisesti.

· tarkastelemalla painetun lehden ilmestymisväliä ja formaattia tasaisin väliajoin.


