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Puolivuotiskertomus 

 

1. Johdanto 

Puolivuotiskertomus koostuu kahdesta osasta: toimintasuunnitelmaprojekteista ja 
sektoreiden puolivuotiskatsauksista. Toimintasuunnitelmaprojekteja käsittelevä 
osa sisältää toimenpiteet, joilla projekteja on toteutettu sekä arvion tavoitetilan 
tähänastisesta toteutumisesta. Sektoreiden puolivuotiskatsaus käsittelee sektorien 
toimintasuunnitelman ulkopuolista toimintaa. 

 

2. Toimintasuunnitelmaprojektit 

 

2.1. TYY100 

Toteutetut toimenpiteet 

Yleiset 

Juhlavuosi aloitettiin 4.2. järjestetyllä juhlaseminaarilla, jonka osallistumislipuilla 
kerättiin varoja juhlavuodelle. Seminaari jouduttiin järjestämään 
pandemiatilanteen vuoksi etätoteutuksena. Seminaarin pääpuhujana toimi 
valtiovarainministeri Annika Saarikko. Puheita pitivät myös Turun kaupungin 
pormestari Minna Arve, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sekä liikemaailman 
monivaikuttaja Panu Routila. Seminaari onnistui toteutustavan muuttamisesta 
huolimatta hyvin. 

TYY100-historiateos lähetettiin kevään lopussa painoon. Teoksen julkaisu 
suunniteltiin alkusyksylle. TYY100-tuotteiksi valittiin kevään alussa TYY-aiheiset 
sukat, kangaskassit ja avaimenperät, mutta tuotteiden suunnittelu ja tilaus 
viivästyi viestintäasiantuntijavaihdoksen vuoksi. Tuotteet tilattiin alkukesällä.  

Edunvalvonta  

Edunvalvontaa pyrittiin tuomaan lähemmäksi ylioppilaskunnan jäseniä viestinnän 
avulla. Edunvalvonnan arki -julkaisuja toteutettiin alkuvuonna helmi- ja 
maaliskuussa ylioppilaskunnan Instagram-tilillä, TYYlikäs Satanen -
avajaistapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu edunvalvonnan tiimoilta ja 
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blogipostauksia edunvalvonnasta suunniteltiin ja toteutettiin 
edunvalvontasektoreilla. 

Yhteisö  

Traditiotapahtumat aloitettiin perinteisellä ylioppilaskuntien yhdistymisen 
vuosipäivän juhlistamisella. Aiempien vuosien kokemusten perusteella 
tapahtumaa ei lähdetty lanseeraamaan aiempaa suurempana, vaan toteutettiin 
TYYn hallituksen ja Turun KY:n hallituksen välisenä pienimuotoisena ja rentona 
tapaamisena. Illan aikana tutustuttiin paitsi kummankin organisaation 
rakenteeseen ja toimintaan, myös hallituksiin ja sen jäseniin. 

TYYn 100-vuotisen taipaleen juhlinta polkaistiin käyntiin Yliopistonmäellä 31.3. 
TYYlikäs Satanen-nimisellä tapahtumalla. Paikalla oli järjestöjä ständeilemässä, 
sekä erinäistä ohjelmaa. Ylioppilaskunnan asemaa käsittelevän keskustelupaneelin 
lisäksi saatiin nauttia Turun yliopiston kuoron sekä Sohon Torwien tarjoamasta 
livemusiikista. Illan kruunasi pääesiintyjä Gasellit, jota lämmitteli ensin I/O-speksin 
bändi. Arvioiden mukaan paikalla oli noin 2000 – 2500 henkilöä, ja tapahtumaa 
voidaankin pitää varsin onnistuneena. 

Vuoden suurin perinnetapahtuma eli vappu saatiin hyvin näkyvästi katukuvaan. 
Perinteiseen lippukulkueeseen osallistui aiempaa enemmän järjestöjä, ja varsinkin 
kulkueeseen osallistuneiden riviopiskelijoiden määrä yllätti kaikki. Myös 
perinteinen lakitus taidemuseolla keräsi valtaisan suosion Aurakadun ollessa 
tukossa aina Eerikinkadulle asti mäen ja torin remontista huolimatta. Myös vapun 
haalarimerkit saatiin aiempia vuosia paremmin myytyä, jonka lisäksi ylioppilaslakin 
siipisoihtukokardien myynti räjähti ennennäkemättömäksi onnistuneen 
viestinnän seurauksena. 

Viestintä 

TYYn uusi ilme julkaistiin helmikuun puolivälissä. Ilmeen mukainen graafinen 
ohjeisto laadittiin ja implementoitiin heti käyttöön. Graafisen ilmeen mukaisia 
valmiita pohjia laadittiin Canvaan helpottamaan viestintää.  

Viestintää suunniteltiin alku vuonna useampaan otteeseen koko toimiston kesken 
ja kaikkia toimijoita aktivoitiin mukaan viestinnän tekemiseen. Viestinnän 
suunnittelun avuksi otettiin käyttöön uusi viestintäkalenteri. Viestinnän 
tekemiseen osallistettiin toimiston väkeä ja myös edustajistoryhmille ja järjestöille 
tarjottiin mahdollisuuksia TYYlikkäisiin kaappauksiin, joissa toimijat pääsivät 
tuoman esiin omaa toimintaansa TYYn Instagram Storyssa.  
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Kalustoa viestinnän tekemisen helpottamiseksi hankittiin. Alkuvuodesta 
toimistolle ostettiin ringlight ja green screen. 

Uusien nettisivujen työstämistä on jatkettu. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Juhlaseminaari onnistui ja loi hyvät lähtökohdat juhlavuoden toteuttamiselle. 

Perinnetapahtumat näkyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaupunkikuvassa. 
Aiempien vuosien kokemusten perusteella ei nähty järkeväksi toteuttaa 
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää aiempaa suurempana. Vappuun ei 
kyetty talousarvion rajoissa resursoimaan aiempaa enempää asioita, joten tavallista 
suurempaan ja näkyvämpään toteutukseen pyrittiin jäseniä ja järjestöjä tehokkaan 
viestinnän avulla osallistaen. Tässä onnistuttiin erinomaisesti. 

Juhlavuoden näkyvyyttä vuoden alussa haittasi se, ettei uutta ilmettä saatu 
julkaistua vuoden 2021 lopussa. Uusien nettisivujen julkaisu myös lykkääntyi 
asiantuntijavaihdoksen vuoksi. Uusi ilme näkyi julkaisun jälkeen vahvasti. 

 

2.2. Perusasiat kuntoon - laadukas, sujuva ja joustava opiskelu 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Kevään isoin painopiste oli opetusjärjestelyissä. Käveimme laajaa keskustelua 
käytännöistä, hyvistä ja huonoista, yliopiston johdon kanssa. Yliopiston tutkinto-
ohjelmien moninaisuus tekee hankalaksi yliopistotasoiset linjaukset opetuksen 
järjestämisestä. Olemme painottaneet ratkaisujen tekemistä suunnitelmallisesti ja 
pedagogisin perustein. Samalla opiskelijoilla on oikeus kuulla perusteet ja tietää 
ratkaisuista hyvissä ajoin. Koulutuksissa käyty myös läpi opetuksen ja opiskelun 
vapautta ja sen asettamia pelisääntöjä opetuksen toteuttamiselle. Olemme 
saaneet opiskelijoilta myös hyvin monen suuntaisia toiveita tulevista 
opetusjärjestelyistä. Painotimmekin ennen kaikkea paluuta hyvin suunniteltuun ja 
ajoissa tiedotettuun opetukseen. Uuden opetussuunnitelman julkaisu antoi tähän 
hyvän mahdollisuuden. 

Koulutuksen laadunvarmistus otti yliopistolla isoja askeleita eteenpäin. 
Ylioppilaskunnan toivoma tutkinto-ohjelmakohtainen itsearviointi pilotoitiin ja 
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koulutuspoliittinen asiantuntija oli mukana analysoimassa tuloksia. Itsearvioinnissa 
kysyttiin myös opiskelijoiden osallistamisesta koulutuksen suunnitteluun. 
Koulutusneuvosto kävi tulosten pohjalta keskustelun ja itsearviointia kehitetään 
syksyllä ja se toteutetaan uudestaan ensi keväällä. 

Yliopisto on kehittämässä ohjausta. Ylioppilaskunta tapasi keväällä ohjauksen 
kehittämisestä vastaavat asiantuntijat ja jatkaa työskentelyä heidän kanssaan. 
Syksyllä suunnitelmat ovat tulossa koulutusneuvoston käsittelyyn. 

Yliopiston yleistä poissaolo-ohjeistusta valmistellut työryhmä, jossa oli jäsenenä 
koulutuspoliittinen asiantuntija sai työnsä valmiiksi kevät lukukauden lopulla. 

Peppi-kehittämisen osalta kevät oli peruskehittämiskausi viime vuoden hektisen 
käyttöönoton jälkeen. Luultavasti syksyllä puhutaan taas enemmän myös Pepin 
jatkokehittämissuunnitelmista. Pepin mobiilikäyttö eteni kuitenkin huomattavasti, 
kun yliopisto aloitti kilpailutuksen valmistelun mobiilisovelluksesta. Ylioppilaskunta 
oli mukana kilpailutusvalmisteluissa. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Yliopisto toteutti onnistuneesti tutkinto-ohjelmien itsearvioinnin ja olimme 
vahvasti mukana sen arvioinnissa. Yliopistolla on valmistellut yhteistyössä 
ylioppilaskunnan kanssa yleiset poissaolokäytännöt, jotka selkeyttävät pelisääntöjä 
opiskelijoille ja opettajille. Peppi-opintotietojärjestelmän kehittämisessä olemme 
olleet vahvasti mukana, kun yliopisto on suunnitellut järjestelmän mobiilikäyttöä.  

Yliopisto päättää ohjauksen kehittämisen suunnitelmista syksyllä. Olemme 
osallistuneet jo valmistelevaan keskusteluun. Yliopisto on ottanut uudet 
opetussuunnitelmat käyttöön. Opiskelijat olivat laajasti mukana niiden 
valmistelussa. Opetussuunnitelmien sisällön osalta on tehtävä vielä syksyllä 
arviointia. 

Syksyllä jatkamme yhteistyötä opiskelijaedustajien kanssa ja pyrimme sitomaan 
heidät ja heidän työnsä vielä vahvemmin osaksi ylioppilaskunnan juhlavuotta. 

  

2.3. TYYn ovet Eurooppaan 

 

Toteutetut toimenpiteet 
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Koulutuspoliittinen asiantuntija toimii European Campus of City-Universities -
yliopistoallianssin johtoryhmässä. Johtoryhmä on tavannut kuukausittain (EC2U). 
Lisäksi aloitteestamme on aloitettu järjestämään opiskelijaedustajien 
yhteistapaamisia ennen johtoryhmäkokouksia. Samalla johtoryhmän kokouksiin 
on varattu erillinen aika opiskelijoiden teemoille. 

Huhtikuussa osallistuimme EC2U-foorumiin Paviassa, Italiassa. Paviassa 
johtoryhmä sopi opiskelijayhteistyön kehittämisestä ja tulevaan 
jatkohakukierrokseen valmistautumisesta. Nykyinen rahoitus on vielä vuodelle 
2023 ja allianssi hakee toiminnalleen jatkorahoitusta. Opiskelijayhteistyön 
kehittäminen jatkuu syksyllä. 

Yliopisto valmistautuu laatuauditointiin, joka toteutetaan keväällä 2023. Osana sitä 
yliopisto toteuttaa vuoden 2022 aikana vertaisoppimisprosessin Irlannin Corkin 
yliopiston kanssa. Teemana on opiskelijoiden ehdotuksesta kestävä kehitys. 
Ylioppilaskunta osallistui kevään aikana alustaviin tapaamisiin ja syksyn alussa 
toteutetaan laajemmat yhteiset keskustelut Corkin yliopiston kanssa. Tavoitteena 
on kehittää Turun yliopiston kestävän kehityksen toimintaa ja saada uusia ideoita 
myös ylioppilaskunnan toimintaan. 

Eurooppa-Foorumi Turussa järjestetään tänä vuonna 24.–26.8. ja Eurooppa-
foorumi Turussa ry:n hallituksessa on toiminut hallituksen jäsen Tuomas Alm. 
Ylioppilaskunta on osallistunut aktiivisesti hallituksen työskentelyyn ja tuonut 
opiskelijoiden ääntä kuuluviin yhdessä Åbo Akademis Studentkårenin kanssa. 
Turun ylioppilaskunnat sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto pitävät yhteisen 
tapahtuman Eurooppa-foorumin yhteydessä, jonka kohderyhmänä on erityisesti 
opiskelijat. 

Opiskelijoita on kannustettu osallistumaan Eurooppa-foorumiin jakamalla 
ylioppilaskunnan sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessä tietoa Eurooppa-
foorumin yhteydessä olevasta avoimesta ohjelmasta, sekä mahdollisuudesta 
ilmoittautua ohjelmaan. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Tekemämme yhteistyö EC2U-yliopistoallianssin muiden yliopistojen opiskelijoiden 
kanssa on edennyt merkittävästi. Aloitteestamme opiskelijaedustajat ovat saaneet 
omat säännölliset tapaamiset ja oman asiakohdan allianssin johtoryhmän 
kokouksiin. Allianssin opiskelijatoimijoiden tapaaminen fyysisesti Pavian 
foorumissa auttoi merkittävästi yhteistyön edistämisessä.  
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Allianssi on saanut kiitos opiskelijatoiminnastaan ja sen kehittämistä jatketaan 
syksyllä allianssin valmistautuessa hakemaan jatkorahoitusta.  

Ylioppilaskunta toimii luonnollisena osana Eurooppa-foorumia sen hallituksen 
kautta ja ohjelmajärjestäjänä. Foorumi näkyy opiskelijoille osana ylioppilaskunnan 
toimintaa ja viestintää. 

 

2.4. Kv-opiskelijat kiinteänä osana yliopistoyhteisöä 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Kuluvanan toimikautena kansainvälisten asioiden sektori on ensimmäisen puolen 
vuoden aikana tutustunut Satu Nurmen opinnäytetyöhön kansainvälisten 
opiskelijoiden kotoutumisen tukemisesta. Opinnäytetyötä on esitelty myös 
hallituksen päiväkoulussa, ja opinnäytetyötä on tarkoitus hyödyntää sektorin 
syksyn, sekä tulevan vuoden suunnittelussa.  

Ylioppilaskunnan kansainvälisyysopas uudistettiin alkuvuodesta, ja siitä järjestettiin 
koulutus järjestöille vuoden kolmannessa järjestöfoorumissa. Sektori tulee 
loppuvuodesta seuraamaan järjestöjen toiminnan kehittymistä, sekä kehittämään 
koulutusta tämän pohjalta ensi vuotta ajatellen. 

Yliopiston kansainvälisyysohjelmaa tarkasteltiin yhdessä järjestöjen kanssa 
kansainvälisten asioiden neuvostossa, jota edelsi yhdessä yliopiston kanssa 
toteutettu University Talks -dialogi, jossa laajalla yleisöllä oli mahdollisuus esittää 
näkemyksiänsä ja kysymyksensä uudesta ohjelmasta. 

Kansainvälisten opiskelijoiden integraatio kiinteäksi osaksi yliopistoyhteisöä on 
puhuttanut myös valtakunnallisesti, ja sektori on aktiivisesti osallistunut asiasta 
käytävään keskusteluun ylioppilaskuntien liiton sektoriaikoina. Integraation 
edistäminen on ollut ylioppilaskunnan kärkiteemoja kansainvälisen tutoroinnin 
sekä orientaation suunnittelussa. Tämä on näkynyt sekä tiiviinä yhteistyönä 
tutorointisektorin kanssa tutorkoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä 
aktiivisessa osallistumisessa yliopiston orientaation suunnitteluun. 

Koronasta johtuen kv-opiskelijoiden kampuskierrosta ei päästy toteuttamaan 
keväällä, korvaava tapahtuma järjestettiin etätoteutuksena. Syksyllä saapuville 
opiskelijoille pyritään järjestämään kampuskierrokset orientaation yhteydessä. 
Kansainvälisten asioiden neuvostoissa on keskusteltu järjestöjen kanssa 
kansainvälisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden osallistamisesta 
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rastikierroksiin. Osallistamista vaikeuttavaksi tekijäksi on osoittautunut osittain 
opiskelijoiden vaikea tavoitettavuus. Tähän ongelmaan pyritään tarttumaan 
tiivistämällä yhteistyötä yliopiston kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden kanssa ja 
tutoreita hyödyntäen. Englanninnkielisiä koulutuksia järjestettiin yksi, mutta 
kansainvälisiä asioita käsiteltiin kaikissa tuutorkoulutuksissa. Lisäksi TYY kävi 
esittelemässä toimintaansa osana yliopiston järjestämää tuutorkoulutusta. 

Verkkosivu-uudistuksessa sektori on tukenut muiden sektoreiden materiaalien 
käännöstyötä ja tarkastanut uusille sivuille tulevan materiaalin ajantasaisuutta. 

Kansainvälisten opiskelijoiden tietoisuutta heille tarjottavista 
terveydenhuoltopalveluista, sekä niiden saatavuutta ja laadukkuutta, selvitettiin 
touko-kesäkuun aikana kyselyllä. Vaihto-opiskelijoille ja tutkinto-opiskelijoille 
laadittiin erilliset kyselyt, joiden tuloksia tullaan tarkastelemaan elokuun aikana 
tulevaa vaikuttamistyöt suunniteltaessa. 

Kansainvälisten asioiden sektori on myös tavannut kahdesti yliopiston 
työelämäpalveluita, ja jatkotapaaminen on jo sovittu syyskuulle. Toimijoiden 
yhteinen tahtotila on tiivistää yhteistyötä ja kehittää palveluita entisestään. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Yliopiston kansainvälinen liikkuvuus on palautunut koronaa edeltävälle 
kasvukäyrälle, eikä korona enää vaikuta kansainvälisten opiskelijoiden elämään 
merkittävällä tavalla. Kansainvälisten opiskelijoiden osallisuus ylioppilaskunnan ja 
sen järjestöjen toimintaan ei ole tavoitetasolla, etenkin kun katsotaan vuoden 2023 
tavoitetilaa. Syksyllä on kriittistä, että ylioppilaskunta ja järjestöt tavoittavat uudet 
ja vanhat kansainväliset opiskelijat. Kansainvälisten opiskelijoiden arki on monilta 
osin sujuvoitunut ja niin yliopiston kuin ylioppilaskunnankin pystyvät vastaamaan 
opiskelijoiden palvelutarpeisiin. 

 

2.5. Opiskelukyvyn palautus 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Opiskelijoiden hyvinvointityön koordinointia on parannettu vaikuttamalla 
tiedekuntiin, jotta Mielen päällä -toiminta tunnistetaan ja omaksutaan osana 
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jatkuvaa toimintaa. Mielen päällä -teemaa on pidetty esillä muun muassa 
tiedekuntien dekaanitapaamisissa.  

YTHS:n ja yliopiston opiskeluympäristön tarkastuksia ei ole vielä toteutettu, sillä 
yliopiston tarkastuksia on siirretty syksylle. Toteuttamistapa on muuttunut 
toimintasuunnitelman kirjoittamishetkestä ja tarkastukset toteutetaan 
huomattavasti laajempina, monia tiedekuntia kattavina kokonaisuuksina.  

Kampusten liikuntamahdollisuuksien parantamista on tarkasteltu. Asiasta on 
keskusteltu Satakunnan toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden eriarvoinen 
rahoitus kampusten välillä on otettu keskusteluun hyvinvointipalveluiden ja 
yliopiston johdon kanssa.  

Toimeentuloselvityksen tuloksia on esitelty sisäisesti. Jatkoaskeleet projektin 
suhteen muuttuivat loppukeväästä. Mukana olleet ylioppilaskunnat jatkavat 
itsenäisesti vaikuttamistyötä, eikä koordinoitua vaikuttamistyötä tulla tekemään.  

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tuloksia on käyty läpi toimiston 
kesken. Tuloksia on hyödynnetty myös ulkoisessa vaikuttamistyössä (muun 
muassa hyvinvointijaoston kokouksessa ja yliopiston hallituksen tapaamisessa). 
Tuloksista on viestitty myös sosiaalisessa mediassa. Soponeuvostossa on käsitelty 
tutkimuksen tuloksia, ja järjestöjen sopotoimijat pitivät tätä hyödyllisenä.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Opiskelijat saavat vertaistukea ja palveluita monesta eri paikasta. Hyvinvointityön 
vahvempi koordinointi tiedekunnissa on kesken.  

 

2.6. Mielen päällä -jatkoprojekti 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Aine- ja tiedekuntajärjestöjä on koulutettu Mielen päällä -toiminnan tavoitteista ja 
toimintatavoista. 

Tukiopiskelijoita on koulutettu TYYn palveluista ja roolista hankkeessa. Lisäksi 
tukiopiskelijoiden rekrytointi-ilmoitusta jaettiin TYYn sosiaalisen median kanavissa, 
ja uusia tukiopiskelijoita saatiin hyvä määrä.   
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Toimintaa on pyritty juurruttamaan tiedekuntiin kouluttamalla järjestöjä muun 
muassa soponeuvostossa. Mielen päällä -toiminnan merkityksestä ja tavoitteista 
järjestettiin TYYn järjestöristeilyllä koulutus ja workshop, jossa ideoitiin toiminnan 
kehittämistä. Workshopissa syntyi muun muassa idea lounaskaveri-tempauksesta, 
joka järjestettiin opiskelijoiden mielenterveysviikolla huhtikuussa. Lisäksi teemaa 
on pidetty esillä tiedekuntien dekaanitapaamisissa.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Mielen päällä - toiminnan tunnettavuus lisääntyy vuosi vuodelta. Opiskelijat 
tunnistavat tukiopiskelijatoiminnan merkityksen ja tuntevat sen kautta 
saavutettavan vertaistuen mahdollisuuden.  

 

2.7. Tukea tuutorointiin 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Järjestimme toukokuussa kolme tuutorikoulutusta lähitoteutuksella. Koulutuksista 
kaksi järjestettiin suomeksi ja yksi englanniksi. Koulutus oli pakollinen osa kaikkien, 
myös kansainvälisten tuutoreiden, koulutusta. Osallistuminen Satakunnan 
kampusten tuutoreille mahdollistettiin etäyhteyksin. Koulutuksia suunniteltiin 
yhdessä yliopiston opintopsykologien ja opintoneuvojien kanssa. Tuutoreille, jotka 
eivät koulutukseen päässeet osallistumaan, toteutettiin korvaava kirjallinen 
tehtävä. Opintoneuvojat myös osallistuivat koulutuksesta viestimiseen. 

Alkuvuodesta järjestimme kaksi tuutorineuvostoa järjestöjen tuutoroinnista 
vastaaville henkilöille. Neuvostoissa jaettiin hyviä käytänteitä ja ideoita 
tuutoroinnin järjestämiseksi ja tuutoreiden tukemiseksi.   

Yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmän kuukausittaisiin tapaamisiin 
osallistuttiin säännöllisesti. Ohjausryhmässä tuotiin aktiivisesti esiin tuutoroinnin 
kehittämiseen liittyviä teemoja 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

TYYn rooli tuutoroinnin kehittämisessä on olennainen ja aktiivinen. TYY toimii 
yhdyssiteenä eri tiedekuntien tuutoreiden välillä ja vaikuttaa tiedekuntien 
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opintotoimistoihin luoden tuutoroinnista yhdenvertaista. Uusien opiskelijoiden 
yhteystiedot luovutetaan tuutoreille, jotta tuutorit voivat olla yhteydessä uusiin 
opiskelijoihin ennen perehdytysviikkojen alkua. Myös järjestöjen tuutorivastaaville 
on luotu yhteinen kanava tiedonvaihtoa varten. 

 

2.8. TYY järjestöjen yhteisöllisyyden mahdollistajana 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Tilasimme alkuvuodesta Hall of Fame -taulun, johon oli sijoitettu vuoden 2021 
voittajat. Julkaisimme voittajat TYYn Instagramissa.  

Järjestimme alkuvuodesta järjestöristeilyn yhteistyössä Viking Linen kanssa. 
Järjestöristeilyllä esittelimme TYYn toimintaa järjestöjen edustajille ja he pääsivät 
jakamaan hyviä käytänteitä yhdessä.  

Puheenjohtajien neuvosto alkoi kokoontumaan alkuvuodesta etäyhteydellä kerran 
kuukaudessa. Maaliskuussa järjestimme puheenjohtajien neuvoston jälkeen sitsit 
puheenjohtajille, jossa he pääsivät verkostoitumaan keskenään. Kevätlukukauden 
viimeinen puheenjohtajien neuvosto järjestettiin yhdessä tapahtumavastaavien 
kanssa yhteistyössä Night Club Marilynin kanssa.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

TYY on kannustanut koulutuksissa järjestöjä jakamaan hyviä käytänteitä eri 
sektoreilla. Yhteisessä puheenjohtajien WhatsApp -ryhmässä on pystytty myös 
luomaan poikkitieteellistä yhteisöllisyyttä järjestöjen edustajien kesken. 
Järjestöristeily ja puheenjohtajien virkistäytyminen on parantanut yhteisöllisyyttä 
järjestötoimijoiden kesken, mutta perinteiden luomisessa on vielä työstettävää. 
Syksyllä tullaan palkitsemaan järjestöjä näkyvästi järjestögaalassa vuosijuhlaviikolla.  

 

2.9. Vaikuttavampia koulutuksia järjestöille 

 

Toteutetut toimenpiteet 
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Aloitimme toisen järjestöfoorumin jälkeen järjestämään koulutusten palautteiden 
purkupalavereita yhdessä toimiston kesken. Palautteiden pohjalta kehitimme 
koulutuksia ja viestimme kehitysideoistamme TYYn nettisivuilla ja Instagramissa.  

Loimme toimivan Moodle -alustan, jonka julkaisimme järjestöille kesäkuussa. 
Moodlesta löytyy kaikki kevään koulutusmateriaalit järjestöfoorumeista sekä 
neuvostoista.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Koulutuksia on kehitetty palvelemaan järjestöjen tarpeita paremmin keräämällä 
palautetta tämän vuoden koulutuksista. TYY kehittää koulutuksista kattavamman 
kokonaisuuden, josta keskustellaan yliopiston kanssa tulevaisuudessa. Moodlea 
kehitetään paremmaksi järjestöjen toiveiden mukaan.  

 

2.10. TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n kehitysyhteistyöhanke 

 

Toteutetut toimenpiteet 

TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n kehitysyhteistyöhanke lähti käyntiin hankkeen 
vuosikellon kokoamisella. Kehitysyhteistyösiipi saatiin hankkeeseen hyvin mukaan 
ja siivelle järjestettiin keväällä tapaaminen Huussi ry:n kanssa.  

Mahdollisuutta lahjoittaa hankkeelle MobilePayn kautta selvitettiin, mutta tämä 
arvioitiin kustannustehottomaksi ja kalliiksi toteuttaa. Tämän sijaan lisälahjoitusten 
tekeminen hankkeelle mahdollistetaan aiempaa paremmin TYYn jäsenmaksun 
maksamisen yhteydessä. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Hankkeeseen osallistuu Turun yliopiston opiskelijoita. Opiskelijoiden tietoisuus 
hankkeesta on lisääntynyt. 

Kehitysyhteistyösiipi on lähtenyt hankkeeseen mukaan hienosti. Monien 
siipeläisten motivaatio siivessä toimimiseen tulee nimenomaan kiinnostuksesta 
hanketta kohtaan, ja toiminnassa on havaittavissa selkeää motivaatiota ja oma-
aloitteisuutta. 
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2.11. Strategian päivittäminen 

 

Toteutetut toimenpiteet 

TYYn nykytoiminnan tilaa, sen vahvuuksia ja heikkouksia strategisesta 
näkökulmasta on arvioitu muun muassa edustajistolle järjestetyssä 
iltakouluworkshopissa. Edustajistoryhmiltä pyydettiin myös lausunto nykyisen 
strategian toteutumisesta. Lisäksi strategiatyön taustamateriaalia kerätään 
Webropol-kyselyllä, johon toivotaan vastauksia kattavasti TYYn toimiston sisältä, 
edustajistolta, opiskelijoilta ja alumneilta. Tietojen keruu ja toimintaympäristön 
analysointi helpottaa syksyllä aloittavan strategiatoimikunnan työntekoa. 
Toimistolle järjestettiin strategiaworkshop.  

Strategiaprosessista on tehty projektisuunnitelma, jota on esitelty edustajiston 
toukokuun iltakoulussa. Suunnitelmaan sisältyy aikataulu, viestitätavoitteet ja 
vastuujako.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Nykytoiminnan arviointia on tehty ja sen tekeminen jatkuu elokuuhun asti. 
Strategiaprosessi on suunniteltu.  

 

2.12. Pitkän tähtäimen tilasuunnitelma 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Kartoitettiin huhtikuussa TYYn järjestöjen mielipiteitä TYYn nykyisistä tiloista ja 
tulevaisuuden tilatarpeista. Toukokuussa kysyttiin erikseen satakuntalaisilta 
järjestöiltä näkemyksiä heidän tilatarpeistaan. Tilasuunnitelman 
laatimisprosessista tehtiin pohjaehdotus edustajistolle. 

 

Tavoitetilan saavuttaminen 
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Tilasuunnitelmaa varten on tehty kartoitusta, ja edustajistolle laadittu ehdotus 
tilasuunnitelman laatimisprosessista sisältää reunaehtojen laatimisen 
tilasuunnitelmalle vuoden 2022 aikana.  

 

2.13. Ohjesäännön ja kriteerien määrittäminen Turun ylioppilasteatterin 
avustukselle 

 

Toteutetut toimenpiteet 

Kutsuimme keväällä avustustoimikunnan kokoukseen järjestöasiantuntijan 
kertomaan Turun ylioppilasteatterin avustuksesta ja suunnittelimme aikataulun 
ohjesäännön uudistamiselle.  

Kevään viimeisessä avustustoimikunnan kokouksessa oli Turun ylioppilasteatterin 
edustajat kertomassa toiminnastaan.  

 

Tavoitetilan saavuttaminen 

Turun ylioppilasteatterin avustuksen ohjesäännön ja kriteerien määrittely on 
aloitettu avustustoimikunnan puheenjohtajan johdolla.  

Avustustoimikunta valmistelee yhdessä järjestöasiantuntijan kanssa esityksen 
ohjesäännöstä sekä kriteeristöstä edustajistolle.  

 

3. Sektorien puolivuotiskatsaukset 

 

3.1. Johto 

 

3.1.1. Organisaation sisäinen toiminta ja sen kehittäminen 

Ylioppilaskunnan hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jakaa 
vastuualueensa seuraavasti: 

- Akseli Tiitta: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, 
Satakunnan kampukset 
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- Tuomas Alm: kansainväliset asiat, viestintä, yrityssuhteet 
- Veera Pajunen:  järjestöt, avustustoimikunta, kulttuuri, ympäristö 
- Juho Pitkäranta: opiskelijakulttuuri, kuntapolitiikka, kehitysyhteistyö 
- Arvi Tolvanen: koulutuspolitiikka, työelämä, kuntapolitiikka 
- Siiri Turunen: viestintä, tuutorointi, vapaaehtoiset, sosiaalipolitiikka. 

Vastuualueiden jakoa muutettiin toukokuussa siten, että hallituksen jäsen 
Pajuselta poistettiin kulttuurisektori. 

Hallituksen perehdytykset organisoitiin joulu- ja tammikuun aikana. Perinteinen 
asiantuntijoiden ja hallituksen tammikuun aloitusmökkeily jouduttiin 
koronatilanteen vuoksi toteuttamaan toimistolla ilman yöpymistä, jotta riittävästä 
turvallisuudesta pystyttiin huolehtimaan. Aloituspäivillä käsiteltiin 
etätyökäytäntöjä, toteuttamissuunnitelman laatimista, palaverikäytäntöjä ja 
yhteisiä pelisääntöjä. Alkuvuoden aikana hallitus perehtyi sektorien toimintaan, 
ylioppilaskunnan oikeudelliseen asemaan, TYY-konserniin ja 
työnantajakysymyksiin.  

Toteuttamissuunnitelma laadittiin tammikuun aikana. Toiminnan suunnittelun, 
aikatauluttamisen ja toteutumisen seurannan tehostamiseksi otettiin käyttöön 
Trello.  

Hallitukselle järjestettiin tammikuun lopussa ja huhtikuun alussa 
kehityskeskustelut. Tammikuun keskusteluissa kartoitettiin työskentelyn 
aloituksen sujumista ja tuen tarvetta. Huhtikuun keskusteluissa käytiin läpi 
työskentelyn sujumista ja mahdollisia haasteita.  

Hallituksen kesken järjestettiin huhtikuussa kvartaalitarkastelu, jossa tarkasteltiin 
toimintasuunnitelman toteutumista ja käsiteltiin ylioppilaskunnan toiminnan 
tehostamista.  

Kesäkuussa järjestettiin asiantuntijoiden ja hallituksen yhteinen puolivälitarkastelu, 
jossa tarkasteltiin mennyttä kevättä ja toimintasuunnitelman toteutumista, käytiin 
läpi tulevan vuoden talousarvioon liittyviä muutostarpeita ja keskusteltiin 
työtapojen kehittämisestä. 

 

3.1.2. Satakunnan kampukset 

Satakunnan kampuksiin on pidetty säännöllisesti yhteyttä. Alkuvuodesta 
aikataulutettiin kolme Rauma-päivää, jolloin hallituksen jäsen Tiitta ja Tylkkärin 
siviilipalvelustyöntekijä käyvät Seminaarinmäellä Opekkaan toimistovuorolla, 
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ensisijaisesti tarkoituksena jakaa lukuvuositarroja. Näistä käynneistä ensimmäinen 
toteutui helmikuussa, ja jälkimmäiset peruuntuivat sairastapausten vuoksi.  

Sekä Porin että Rauman toimijoille on perustettu omat Whatsapp-ryhmät, jotta 
yhteydenpitoa voitaisiin harrastaa matalalla kynnyksellä. Tämä on osoittautunut 
toimivaksi.  

TYY100 näkyi Porissa, kun TYY tarjosi kakkukahvit opiskelijoille huhtikuussa 
samana päivänä, kun edustajisto kokousti Porissa. Lisäksi Raumalta ja Porista 
järjestettiin bussikyyti TYY100-avajaistapahtumaan maaliskuussa. Satakunnan 
kampuksilta tiedusteltiin myös tarvetta anoa luentotaukoa syksyn 
avajaistapahtumien ajalta, jotta osallistuminen Turun tapahtumiin tai omien 
tapahtumien järjestäminen olisi mahdollista. 

 

3.1.3. Edustajiston toiminta 

Edustajisto järjestäytyi marraskuussa 2021. Edustajisto kokoontui kevään aikana 
helmikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa. Helmikuun kokous järjestettiin 
etäyhteyksin koronatilanteen vuoksi. Huhtikuun kokous järjestettiin Porin 
yliopistokeskuksella, ja edustajistolle järjestettiin kokouksen yhteydessä 
mahdollisuus tutustua kampukseen ja porilaisiin opiskelijajärjestöihin. 
Toukokuussa järjestettiin lisäksi ylimääräinen iltakoulu, jossa käsiteltiin strategian 
päivitystä.  

Edustajiston ryhmäytymistä tuettiin kevään aikana. Edustajiston puheenjohtaja 
järjesti maaliskuussa edustajistolle sitsit, jotka onnistuivat hyvin. 

 

3.2. Koulutuspolitiikka 

 

3.2.1.  Koulutuspoliittiset vastaavat ja hallinnon opiskelijaedustajat 

Järjestimme kolme koponeuvostoa TYYn järjestöjen koulutuspoliittisille vastaaville. 
Niistä yksi järjestettiin yhteisenä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa. Lisäksi 
koulutuspoliittisia aiheita käsiteltiin kahdessa Järjestöfoorumissa. 

Alkuvuodesta järjestettiin hallinnon opiskelijaedustajille perehdytyksiä yliopiston 
hallintoon ja opiskelijaedustajana toimimiseen. Kollegion ja yliopiston hallituksen 
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opiskelijaedustajiin ollaan oltu yhteydessä ja tavattu ennen kyseisten toimielimien 
kokouksia. 

Toukokuussa järjestettiin täydennyshaku hallinnon opiskelijaedustajien paikoista. 

Tiedekuntien opiskelijaedustajien koordinaattorien kanssa tavattiin dekaaneja 
kevään aikana. Tapaamissa keskusteltiin ajankohtaisista koulutuspoliittisista 
aiheista, kuten opetusjärjestelyistä, opettajatuutoreista ja Mielen päällä -
toiminnasta. Loppukeväästä nähtiin koordinaattorien kanssa. 

 

3.2.2. Työryhmät ja tapaamiset 

Yliopiston johtoryhmän kokouksiin osallistui hallituksen puheenjohtaja. 
Kokouksissa käsiteltiin erityisesti Ukrainan sodan vaikutuksia Turun yliopiston 
toimintaan. Opiskelijoiden oikeutta tulla kohdelluksi tasavertaisina 
yliopistoyhteisön jäseninä puolustettiin eri yhteyksissä. 

Rehtorinlounailla keskusteltiin usein koulutuspolitiikkaa sivuavista teemoista. 
Erityisen laaja keskustelu käytiin kevään lopulla yliopiston talouden 
tulevaisuudesta.  

Koulutusneuvoston kokouksiin osallistuivat koulutuspoliittinen asiantuntija 
(varsinainen jäsen) ja koulutuspoliittinen vastaava (varajäsen). Koulutusneuvoston 
toiminnasta esillä on tutkinto-ohjelmien laatu ja alkuvuonna toteutettu tutkinto-
ohjelmien itsearviointi. Perinteisinä aiheina käsiteltiin hakukohteita ja 
aloituspaikkamääriä yliopiston hallituksen käsittelyä varten. Keväällä käsiteltiin 
myös ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteisten Vuoden opettaja ja Vuoden 
opintojakso -palkintojen saajat tälle vuodelle. Palkinnot luovutetaan lukuvuoden 
avajaisissa. 

Yliopiston opintoja ja opiskelua koskeviin käytäntöihin vaikutettiin opintohallinnon 
ohjausryhmän ja sen toimintaan läheisesti liittyvien sisäisen ohjeistuksen tiimin ja 
kielitaidon osoittamisen ohjeistyöryhmän toiminnassa. Koulutuspoliittinen 
asiantuntija osallistui näiden ryhmien toimintaan. Käsiteltyjä teemoja olivat mm. 
ristiinopiskelun uusien käytäntöjen ohjeistaminen, poissaolokäytännöt ja 
kielitaidon osoittamisen käytännöt. 

Opetussuunnitelmatyön tiimissä seurattiin opetussuunnitelmavalmistelun 
etenemistä tiedekunnissa. Tiimin työskentelyyn osallistui koulutuspoliittinen 
vastaava. 
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Yliopisto on mukana kansallisessa Digivisio-työssä. Ylioppilaskunta on seurannut 
työn kehittymistä. Samalla yliopisto on aloittamassa digiohjelmansa 
toteuttamisen, jota ylioppilaskunta kommentoi vuonna 2021. 

Yleishallinnon ohjausryhmä aloitti uutena yliopiston neuvostoihin vertautuvana 
toimielimenä. TYYn edustajana ryhmässä toimii koulutuspoliittinen asiantuntija 
(varana järjestö- ja hallintoasiantuntija). Kevät oli vielä ryhmän toiminnan 
käynnistelyä ja tehtävä kentän määrittelyä. Ryhmä pohtii muun muassa 
henkilöstö-, tila- ja taloushallinnon kysymyksiä. Jokainen kokous ei välttämättä 
kosketa suoraan opiskelijoita, mutta ryhmässä keskustelluilla asioilla on laaja 
vaikutus yleisesti yliopiston toimintaan. 

Yliopiston työelämäpalveluiden (Rekry) kanssa tiivistettiin yhteistyötä. 
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälisten asioiden 
sektorit tapasivat heidät kaksi kertaa kevään aikana. Aiheina olivat esimerkiksi 
harjoittelutukiuudistuksen eteneminen, Rekryn projektit ja yliopiston 
opiskelijauutiskirje, jossa Rekryllä on ollut iso rooli. 

 

3.2.3. Lausunnot ja kommentit 

Lausuimme yliopiston esityksestä akateemiseksi uramalliksi painottaen 
pedagogisen osaamisen ja opetusansioiden huomioimisesta mallin eri portailla. 

Lausuimme myös kielitaidon osoittamisen ohjeistuksesta, jonka laatimisessa olivat 
mukana koulutuspoliittinen asiantuntija ja kansainvälisten asioiden asiantuntija. 

 

3.3. Sosiaalipolitiikka 

Järjestimme keväällä kaksi soponeuvostoa, toisen yhdessä koposektorin kanssa. 
Teemoina neuvostoissa oli opiskelijoiden hyvinvointi (KOTT21-tutkimus) ja Mielen 
päällä -toiminta.  

Sosiaalipoliittisella sektorilla on pidetty yhteyttä muihin ylioppilaskuntiin Slackissa 
ja osallistumalla SYL:n järjestämiin viikottaisiin sopoliveihin.  

 

3.3.1.  Tapaamiset ja työryhmät 

Hyvinvointijaosto kokousti ensimmäistä kertaa tänä vuonna toukokuussa. Siellä 
kävimme läpi korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tuloksia.  
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Yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan kokousti keväällä 3 kertaa.  

TYSiä tavattiin toukokuussa, tapaamisessa TYS esitteli nykyisiä ja tulevia 
hankkeitaan. 

 

3.3.2. Mielen päällä -toiminta 

Mielen päällä -toiminnan toteuttamisen päävastuu siirtyi jatkohankkeen myötä 
kokonaan yliopistolle. Osallistuimme päävastuun siirtymisestä huolimatta tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen tiimin kanssa toiminnan kehittämiseen ja erilaisiin 
tukiopiskelijatapaamisiin. Tukiopiskelijat osallistuivat muun muassa TYY100-
avajaistapahtuman ständeilyyn ja olivat mielenterveysviikolla järjestämässä 
lounaskaveri-tempausta Unican lounasravintoloissa. Mielen päällä -teemaa 
pidettiin esillä monissa tapaamisissa ja kokouksissa (dekaanitapaamiset, 
tapaaminen yliopiston hallituksen kanssa, wappuradio yms.). Järjestöjä koulutettiin 
teemasta soponeuvostoissa ja järjestöristeilyllä. 

 

3.3.3. Toimeentuloselvitys 

Toimeentuloselvityksen vaikuttamistyön suunnittelu on vielä kesken. Keväällä 
suunnitelmat muuttuivat, kun yo-kuntien yhteiset jatkoaskeleet selvityksen 
suhteen eivät toteutuneetkaan. Kesäkuussa opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät 
kysymykset ja selvitys taustamateriaalina ovat hyvin ajankohtaisia mm. inflaatiosta 
johtuen. 

 

3.3.4. Yhdenvertaisuus 

Järjestöjä on koulutettiin yhdenvertaisuudesta helmikuun koulutuspäivässä. 
Koulutus oli suunnattu järjestöjen yhdenvertaisuusvastaaville ja 
häirintäyhdyshenkilöille ja pääviestinä oli häirintään ja epäasialliseen 
käyttäytymiseen liittyvien yhteydenottojen hoitamiseen liittyvät käytännöt ja 
työnjako järjestöjen, TYYn ja yliopiston välillä. 

 

3.3.5. Liikunta 

CampusSportia ja Satakunnan järjestöjä tavattiin kevätlukukauden aikana. 
Keskusteluissa on ollut Satakunnan liikuntatilanne yliopiston 
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hyvinvointipalveluiden kanssa. Rehtorinlounaalla toukokuussa otettiin 
keskusteluun urheilijan kaksoisura -mallin toteutuminen yliopistolla. 
Yliopistokampuksen lähiliikuntapaikkojen lisäämistä kesäajalle selvitettiin 
CampusSportin kanssa. OLL-erosta huolimatta sen toimintaan, sektoripäiviin, 
jäsenyystyöryhmään ja tapaamisiin osallistuttiin säännöllisesti. 

 

3.3.6. YTHS 

YTHS:n terveystyöryhmän kokouksiin osallistuttiin kevään aikana kahdesti. 
Työryhmässä kartoitettiin palveluiden nykytilannetta ja mahdollisia 
kehityskohteita. Terveystyöryhmän toiminta terävöityi, kun opiskelijajärjestöt 
ottivat ryhmän puheenjohtajuuden vastuulleen. 
 

3.4. Kansainväliset asiat 

Tammikuussa kansainvälisten asioiden sektori osallistui vaihto-opiskelijoiden 
orientaatioon esittelemällä TYYn toimintaa sekä keskeisiä palveluja osana 
Incoming-tiimin orientaatiota. Lisäksi kv-sektori järjesti erillisen Q&A 
etätapaamisen vaihto-opiskelijoille, jossa heidän oli mahdollista kysyä TYYn 
kansainvälisten asioiden asiantuntijalta lisää heitä askarruttavista asioista.  

Keväällä järjestettiin kaksi International Council -tapaamista, joista ensimmäinen 
järjestettiin 28.2. etätapaamisena ja toinen 13.4. hybridimuotoisena. Osallistujia oli 
molemmissa noin 20.  

Vaihdosta palaaville opiskelijoille järjestettiin paluuorientaatio-tapahtuma 
opiskelijakeskus Discossa 3.3. yhdessä Outgoing-tiimin kanssa. Osallistujia oli 
vähän, mutta tilaisuus koettiin tarpeelliseksi ja osallistujat ottivat aktiivisesti osaa 
keskusteluun.  

Scholarship Committee kokoontui keväällä kaksi kertaa ja TYYn kansainvälisten 
asioiden asiantuntija osallistui molempiin tapaamisiin.  

Keväällä 2022 on aloitettu myös syksyn orientaation suunnittelu yhdessä yliopiston 
liikkuvuustoimijoiden kanssa.  

Yhteistyötä on tehty myös Kievin kanssa ja kv-sektori on tavannut Kieviä kevään 
aikana. Lisäksi Kievin rekrypäiviä mainostettiin aktiivisesti opiskelijaedustajien 
osallistamiseksi ja englannin rekrypäivään löydettiin opiskelijaedustaja.  

3.4.1. Lausunnot 
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Helmikuussa 2022 yliopiston kansainvälinen viestintä suunnitteli Turun Malli 
(Turku Model) nimellä kulkevaa mallia kansainvälisten opiskelijoiden polusta Turun 
yliopistossa. Kansainvälisten asioiden sektori osallistui mallin suunnitteluun 
osallistumalla työpajaan, jossa mallia hahmoteltiin sekä kommentoimalla mallia.  

TYY lausui myös ulkomaalaislain muutoksesta, oleskelulupien muutoksesta sekä 
Turun Yliopiston Afrikka linjauksista. Afrikka-linjaukset ovat osa Turun yliopiston 
kansainvälisyys strategiaa.  

3.4.2. Heikentyneet ihmisoikeustilanteet, kriisit ja sodat 

Alkuvuodesta kansainvälisten asioiden sektorin työpöydällä oli Valko-Venäjän 
tilanne ja maan kanssa tehtävä yliopistotason yhteistyö, josta keskusteltiin 
yliopiston kanssa aktiivisesti. Keväällä 2022 Ukrainan kriisi laajeni täysimuotoiseksi 
sodaksi ja se aiheutti toimenpiteitä myös TYYn kansainvälisten asioiden sektorilla. 
Opiskelijoille järjestettiin keskusteluapua yhdessä yliopistopappien kanssa 
konfliktin alkuvaiheessa ja yhdessä yliopiston kanssa keskusteltiin mahdollisista 
tukimuodoista ukrainasta paenneille opiskelijoille sekä niille, jotka olivat vaihdossa 
Venäjällä keväällä 2022. Lisäksi yhdessä SYL:n kanssa on tehty vaikuttamistyötä 
opiskelijoiden auttamiseksi. 

 

3.5. Järjestöt 

 

3.5.1.  Tiedekuntajärjestöjen tapaamiset 

Tapasimme kevään aikana suurimman osan tiedekuntajärjestöjen hallituksista. 
Ehdimme tavata Index ry:n, Opex ry:n, Hybridi Turku ry:n, Humanitas ry:n ja 
Technica ry:n. Tapaamisissa tutustuimme toisiimme ja kävimme läpi tiedekuntien 
ajankohtaisia asioita. 

 

3.5.2. Järjestöuutiset 

Lähetimme kesäkuussa ensimmäiset järjestöuutiset vuoden 2020 jälkeen. 
Järjestöuutisiin keräsimme ajankohtaiset asiat järjestöjä varten ja uutiset 
julkaistaan jatkossa kuukausittain. 
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3.6. Ympäristö 

 

3.6.1. Työryhmät ja tapaamiset 

Ympäristösektori on osallistunut useiden kestävään kehitykseen liittyvään 
työryhmään sekä yliopistolla että sen ulkopuolella, kuten TY:n kestävän kehityksen 
ohjausryhmään, hiilineutraalius työryhmään ja kestävän kampusarjen työryhmään. 
Lisäksi yliopiston ulkopuolella ympäristösektori on osallistunut Varsinais-Suomen 
Ilmastovastuujaoston kokouksiin, jossa on käsitelty esimerkiksi Keskipitkän 
aikavälin ilmastosuunnitelmaa (KAISU). Lisäksi sektorilta on osallistutta aktiivisesti 
SYL:n kestävän kehityksen sektorin toimintaan esimerkiksi osallistumalla uusiin 
keke-live tapaamisiin. 

 

3.6.2. Muu toiminta 

Sektorilla on myös pohdittu TYY:n tilojen ympäristöystävällisyyttä ja tehty 
kartoitusta siitä, millaisilla toimilla tiloja voisi kehittää ympäristöystävällisempään 
suuntaan. 

TYY allekirjoitti Nuorten biodiversiteettivaikuttajien verkoston valmisteleman 
kannanoton biodiversiteettistrategiasta. 

Keväällä järjestettiin ympäristösiiven kanssa yhteistyössä Siisti vappu -kampanja. 
Ympäristösiiven kanssa oltiin yhteydessä koko kevään ajan yhteisen WhatsApp -
ryhmän kautta. Lisäksi keväällä TYY osallistui sosiaalisessa mediassa 
hävikkikampanjaan, jonka järjesti Turun yliopiston Reilun korkeakoulun 
kannatustyöryhmä. 

Hallituksen ympäristövastaava kehitti viestintäsektorin kanssa yhteistyössä Reilun 
kaupan järjestöjen diplomeja. Diplomeita jaettiin kevään aikana TYYn kansliassa. 

TYY aloitti kevään aikana lähettämään kestäviä uutisia yhteistyössä Turun 
yliopiston ja Unican kanssa. Kestävät uutiset ilmestyvät jatkossa kuukausittain 
nettisivuilla ja Instagramissa. 

 

3.7. Kehitysyhteistyö 

Kehitysyhteistyösiiven ehdotuksesta TYYn kehitysyhteistyökohteiksi vuodelle 2022 
valittiin Käymäläseura Huussi ry: sekä Liana ry. Huussi ry työskentelee Sambiassa 
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paikallisten yhteistyökumppanien kanssa sanitaatioverkoston sekä -tietouden 
kehittämisen parissa. Liana ry toimii pohjois-Tansaniassa erityisen 
haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien toimeentulon parantamisen parissa 
erityisesti paikallista maataloutta kehittämällä. 

 

3.8. Tuutorointi 

TYYn tuutorikoulutukset järjestettiin toukokuussa kolmena ajankohtana, yksi 
koulutuksista oli englanniksi. Koulutukset järjestettiin läsnäolokoulutuksina, 
poikkeuksena Satakunnan kampuksille tarjottu etämahdollisuus. Tuutoreita 
koulutettiin mm. tuutoroinnissa vastaan tulevista tilanteista, opiskelijan varhaisen 
tuen palveluista ja YTHS:n palvelutarjonnasta. Koulutuksesta kerättiin palautetta, 
jonka pohjalta tuutorointia kehitetään. 

 

3.9. Viestintä 

 

3.9.1. Henkilövaihdos 

Viestintäsektorilla ovat alkuvuonna 2021 toimineet hallituksen viestintävastaavat 
Siiri Turunen ja Tuomas Alm sekä 18.3. asti viestintäasiantuntija Frida Pessi ja 2.5. 
alkaen viestintäasiantuntija Heta Laiho. Henkilövaihdos vaikutti TYYn viestintään 
hieman hankaloittaen toimintaa rajallisten resurssien myötä. 

 

3.9.2. Monipuolinen viestintä 

Viestintää on toteutettu monikanavaisesti ja alkuvuonna on pyritty laatimaan 
monipuolista sisältöä kaikille käytössä oleville kanaville. Ylioppilaskunnalle myös 
perustettiin LinkedIn-tili. Tapahtuma- ja edunvalvontaviestintä on alkuvuodesta 
ollut aktiivista. Viestintää toteutettiin alkuvuonna sosiaalisen median kanavien, 
nettisivujen ja uutiskirjeen kautta ja myös mediatiedotteiden avulla. Viestinnässä 
on hyödynnetty niin kuva- kuin videomateriaalia. Viestinnän tekemisen 
helpottamiseksi toimistolle hankittiin myös laitteistoa viestinnän tekemisen tueksi. 
Later ja Canva -ohjelmistot ovat olleet viestintäsektorilla aktiivisessa käytössä.  
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Viestintää on toteutettu TYY100 toimintasuunnitelmaprojektin mukaisesti ottaen 
mukaan TYYn eri toimijoita viestintään. TYYlikkäitä kaappauksia on toteutettu 
edustajistoryhmille ja muutamille järjestöille. 

 

3.9.3. Saavutettavuus ja järjestötoimijoiden kouluttaminen 

Viestinnän saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Uusia nettisivuja 
laadittaessa saavutettavuus on ollut keskiössä. Sosiaalisessa mediassa tehtävän 
kuva- ja videopohjaisen viestinnän saavutettavuutta on pyritty parantamaan. 
Järjestötoimijoita myös perehdytettiin järjestöfoorumissa saavutettavan viestinnän 
tekemiseen. 

 

3.10. Vapaaehtoiset 

Vapaaehtoissektorilla ovat toimineet hallituksen vapaaehtoisvastaava Siiri Turunen 
ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen. Myös niiden sektoreiden 
hallituslaiset, joilla siivet toimivat, olivat mukana vapaaehtoissektorin toiminnassa 
alkuvuonna.  

 

3.10.1. Siipitoimijoiden kouluttaminen 

Tammikuussa Turunen ja Virtanen kouluttivat siipitoimijoita. Jokaiselle siivelle 
järjestettiin oma koulutustilaisuus, jossa käytiin siiven toimintaa läpi. Siipien 
puheenjohtajistoa tuettiin aktiivisesti ja heille järjestettiin yhteinen koulutus 
Turusen toimesta. Siipien yhteydenpitokanavissa oltiin mukana, jotta kynnys kysyä 
asioita olisi mahdollisimman matala. 

 

3.10.2. Siipitoiminnan kehittäminen 

Hallitus keskusteli useaan otteeseen siipitoiminnan kehittämisestä yhdessä 
vapaaehtoissektorin kanssa. Siipitoiminnan tulevaisuutta ideoitiin ja siiville 
toteutettiin palautekysely, jonka pohjalta siipitoimintaa pyritään loppuvuoden 
aikana vielä kehittämään entisestään. 

 

3.10.3. Siipien oma toiminta 
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Siivet järjestivät aktiivisesti toimintaa alkuvuodesta. Siivet järjestivät omia 
tapahtumia, tekivät varainhankintaa ja osallistuivat TYYn tapahtumien 
järjestämiseen. 

 

3.11.  Yrityssuhteet 

Yritysyhteistyösektori on kuluvana toimikautena neuvotellut jatkosopimukset X-
sec:n ja Turun Sanomien kanssa, sekä käynyt keskustelua TaxiDatan sopimuksen 
uusimisesta. Yritysyhteistyöllä on myös hankittu jäsenille alennuksia kesän 
tapahtumiin ja urheilupalveluihin, hallitukselle edustuspaidat sekä järjestetty 
järjestöille verkostoitumisristeily. Tämän lisäksi on toteutettu normaalin käytännön 
mukaiset viestintäkampanjat, kuten kuukauden yritys -kampanja. 

 

3.12. Kuntapolitiikka 

 

3.12.1. Eduskuntavaalit 2023 

Kuntapoliittinen sektori aloitti keväällä eduskuntavaalien vaikuttamistyön 
suunnittelun. Tätä varten laadittiin vuosikello vaikuttamistyölle. Vaikuttamiseen 
tähtääviä tapahtumia ja tapoja ideoitiin keväällä alustavasti, ja yliopiston 
rehtoraatin kanssa keskusteltiin yhteisestä vaikuttamistyöstä sekä kannanotoista. 

 

3.12.2. Vaikuttaminen Turun kaupunkiin 

Valtuustoryhmien tapaamisia ryhdyttiin suunnittelemaan syksylle yhdessä Åbo 
Akademi Studentkårenin sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
kanssa. 

 

 


