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Tässä toimintakertomuksessa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä
tarkoitetaan tiedekuntien kattojärjestöjä ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:tä. Dokumentin
kieli on suomi, lukuun ottamatta kansainvälisten asioiden valiokuntaa koskevaa osioita, jossa
käytetään valiokunnan työkieltä englantia.

1

JOHDANTO

Kevään 2014 alkua leimasi ylioppilaskunnassa käyty keskustelu edustajiston käyttämistä kielistä ja
käännettävistä dokumenteista. Tarvetta edustajiston toiminnan kansainvälistämiselle tuli syksyn 2013
edustajistovaalien myötä suomea puhumattomien ehdokkaiden mennessä läpi. Tämän paikallisen
mediankin huomioima keskustelu päättyi tulokseen, jonka seurauksena edustajiston kokouksiin
järjestettiin englanninkielinen tulkkaus sekä keskeisimmät dokumentit käännettiin.
Muita kevään suurempia, koko toimistoa koskettaneita teemoja, ovat olleet Suomen hallituksen
kehysriihessä tekemä päätös YTHS:n vuokratuen lakkauttamisesta, jonka seurauksena opiskelijoiden
terveydenhuollon tulevaisuus on noussut suureen rooliin vaikuttamistyössä.
Lisäksi suuria ponnistuksia on tehty myös viestinnän saralla. Tämä onkin tuottanut tulosta
parantuneen viestinnän muodossa. Viestintäsektorin suurimpana saavutuksena keväällä oli TYYn
uudet nettisivut, tässä projektissa oli tiiviisti mukana koko toimiston väki.
Vuoden 2013 aikana tehdyn kunnallispoliittisen kyselyn tulokset saatiin alkuvuodesta 2014. Näiden
pohjalta on työstetty turkulaisten opiskelijoiden yhteinen kunnallispoliittinen ohjelma, jonka
valmisteluun toimisto sekä hallitus osallistuivat aktiivisesti. Ohjelma painetaan alkusyksystä.

2 ORGANISAATIO
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan työnjaosta seuraavasti:
•

Jussi Nieminen: Puheenjohtaja

•

Virva Viljanen: Varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus

•

Kukka-Maaria Wessman: Koulutuspolitiikka, ympäristö
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•

Timo Kovala: Kansainväliset asiat, sosiaalipolitiikka

•

Ilona Häsänen: Opiskelijakulttuuri, kehitysyhteistyö

•

Matti Vähä-Heikkilä: Liikunta, tuutorointi, alayhdistysasiat

•

Mikko Mononen: Yritysyhteistyö, kaupunkisuhteet, viestintä, työelämäasiat

2.1 Siivet
Valiokuntauudistuksen myötä vuonna 2014 TYYn vanhat valiokunnat järjestettiin uudelleen siiviksi.
Siivet toteuttavat ylioppilaskunnan vapaaehtoistoimintaa osana TYYn organisaatiota. Uudet siivet
toimivat osin ns. ministerimallilla ja osin itsenäisemmin.
Kevään aikana siipien toiminta saatiin käyntiin ja tarkasteltiin parasta toimintamuotoa. Hallitus
seurasi vuoden aikana tiiviisti siipien toimintaa. Loppuvuodesta katsottiin parhaaksi, että kahdesta
siivestä (ravintolasiipi ja kulttuurisiipi) sillä ne eivät joko palvelleet enää alkuperäistä tarkoitustaan tai
toiminta katsottiin järkevämmäksi toteuttaa toisella tavalla.

2.2 Uuden mallinen toimintasuunnitelma
Vuodelle

2014

TYYn

toimintasuunnitelmassa

toimintasuunnitelma

pyrittiin

suurempiin

koki

sekä

myös

muutoksen.

poikkisektorisempiin

Uudenlaisessa

kokonaisuuksiin

ja

jatkuvampiluontoisen toiminnan kuvausta sekä suunnittelua toimintasuunnitelman avulla vähettiin.
Jo kevään aikana hallitus ja toimisto kokivat uuden mallisen toimintasuunnitelman mielekkääksi sekä
hyödylliseksi.

Erityisesti

kv-sektorin

läpileikkaavuus

koettiin

onnistuneeksi.

Vuoden

2015

toimintasuunnitelma päätettiin valmistella ja toteuttaa samalla kaavalla.

2.3 Sääntötoimikunta
Sääntötoimikunta aloitti työskentelynsä helmikuun puolivälissä. Tarkoituksena sääntötoimikunnalla
oli

selkeyttää

sääntöjä

tarpeellisilta

osin

sekä

uudistaa

sääntöjen

rakennetta.

Erityisesti

henkilövalinnoissa käytettäviin valintatapoihin sekä yhdenvertaisuuskysymyksiin oli ilmennyt
selventämisen tarvetta. Sääntötoimikunta toimitti esityksensä TYYn uusista säännöistä edustajistolle
huhtikuun kokoukseen, jossa se palautettiin valmisteluun. Sääntöjen käsittely jatkui syksyllä
edustajiston elokuun kokouksessa. Ylioppilaskunnan uudet säännöt hyväksyttiin edustajiston
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lokakuun kokouksessa.

2.4 In English: Wings, action plan and rules
In 2014 the operation of the new TYY Wings started. They will contribute to organising TYY activities
as well as to influencing and inventing new issues for TYY. The board will followed the progress of the
wings closely and made some adjustments to them. The decision was to reduce the amount of wings
from five to three.
The new model for the action plan focused on taking tasks that are larger and more crossfunctional.
The process of executing the action plan went as planned. It has become clear that international affairs
influence the functions of all other sectors more or less.
Preparing the new rules of the Student Union started early in the spring. The objective was to make the
rules clearer and renew their structure. The process will continued in August in the councils meeting
and the final version was accepted in September.

3 ALAYHDISTYKSET
Alayhdistyssektorin jatkuvaan toimintaan on kuulunut puheenjohtajien neuvoston tapaamisten
koordinointi, alayhdistystoimijoiden koulutuksien järjestäminen, järjestöasiantuntijan kanssa tarpeen
vaatiessa pidetyt sektorikohtaiset kokoukset, projekti- ja erillisavustusten myöntäminen sekä TYYhyn
ottavien alayhdistysten tukeminen ja neuvominen. Filiaaleissa toimivia alayhdistyksiä on huomioitu
viestinnässä ja Rauman filiiaalissa pää- ja ay-sektori kävi tutustumassa ja keskustelemassa toimijoiden
kanssa kevään aikana. Olennaisena osana vuotta alayhdistyssektorin paletissa on värittänyt uusi
avustustoimikunta, jonka ensimmäinen toimintasykli saatiin päätökseen..

3.1 Toiminta-avustusprosessi ja avustustoimikunta
Edustajisto valitsi avustustoimikunnan tammikuun kokouksessa. Toimikunta on kokoontunut kuusi
kertaa.

Kaksi

ensimmäistä

kokoontumista

käytettiin

pisteytyskriteeristön

kehittämiseen

ja

muodostamiseen, sillä edustajisto päätti vuonna 2013 ohjesääntöä hyväksyessään, että kaikkia
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yhdistyksiä kohdellaan saman pisteytyskategoriajaon mukaisesti.
Toimikunta keskusteli aktiivisesti ja hedelmällisesti, eikä kokenut huomattavaa haastetta siitä, että
yksi toimikunnan jäsen osallistui sähköisesti etänä vaihdossa ollessaan. Hallitus palautti kuitenkin
valmistellun pisteytysmallin valmisteluun halutessaan tarkennuksia muutamiin osa-alueisiin.
Toimikunta kokousti uudelleen ja kävi läpi hallituksen antaman evästyksen sisällön. Tämän pohjalta
toimikunta teki keskustelun ja arvioinnin pohjalta uuden esityksensä, jonka hallitus hyväksyi
yksimielisesti.
Arviointivaiheen alkaessa toimikunta päätti kokouksessaan jakautua työpareihin, joille avustuksia
hakeneet yhdistykset jaettiin. Työparit arvostelivat hakemukset ja vertailivat kahdestaan antamiaan
pisteitä, mikäli jokin osuus vaati laajemman mielipiteen, toimikunnan sähköpostilista oli välittömästi
käytettävissä. Avustusprosessin etenemistä seurattiin Google Drive –palvelussa olevan taulukon
avulla.
Alayhdistysten

puheenjohtajien

tapaamisessa

pidettiin

perehdytys

toiminta-avustusten

hakuprosessista sekä teknisiltä että sisällöllisiltä osilta. Hakuprosessin alkamisesta ja sen lomakkeen
sulkeutumisesta tiedotettiin alayhdistyksiä. Toiminta-avustusta haki yhteensä 116 yhdistystä, joiden
pisteytyksistä ja avustuksista toimikunta sai viimeisimmässä kokouksessaan laadittua esityksen
hallitukselle. Hallitus hyväksyi esityksen ja toiminta-avustukset laitettiin maksettavaksi. Syksyllä
avustustoimikunta laati toiminnastaan loppuraportin omine kehitysehdotuksineen.

3.2 Sektorikohtaiset tapaamiset ja viestintä
Kukin sektori huolehti itse alayhdistysten toimijoiden kokoontumisista. Alayhdistysten puheenjohtajat
kutsuttiin koolle kolme kertaa alkuvuoden aikana. Ensimmäinen kokous järjestettiin Turku-salissa,
toinen osakuntien Uusi-S –talolla ja kolmas yhteistyökumppani Night Club Marilynin tiloissa yhdessä
yhdistyksien tapahtumavastaavien kanssa. Syksyllä järjestettiin toiminnan jatkuvuuden mietinnöistä
pidetty

tapaaminen

Ylioppilastalo

B:n

Osakuntasalissa.

Joulukuussa

järjestettiin

uusien

puheenjohtajien koulutus sekä taloudenhoitajien koulutus.
TYYllä on käytössä yhteystiedot alayhdistysten eri vastuuhenkilöistä ja tiedotusta kohdennetaankin
tarvittaessa suoralla viestinnällä. Suurin osa tästä tiedotuksesta kulkee kuitenkin keskitetysti

TOIMINTAKERTOMUS 2014

alayhdistyspuheenjohtajille, joille luotiinkin oma sähköpostilista tyy-alayhdistyspj@lists.utu.fi, jotta
viestintä olisi entistä helpompaa. Sektorit ovat luoneet omat sähköpostilistansa tiedotukseen.
Yhdistysten yhteystiedot on kerätty alayhdistysilmoitusten yhteydessä.

3.3 Alayhdistyskysely
Parhaillaan käynnissä oleva alayhdistyskysely koostettiin kevään aikana ja sen on tarkoitus tukea
muun ohella toimintasuunnitelmaprojektejakin. Kyselyyn on upotettu useita kysymyksiä KV- ja
tiedotusasioista sekä myös tiloihin ja niiden tarpeisiin liittyviä asioita. Kysely päättyi ennen kesää ja
vastaukset jaettiin sektoreille syksyn aikana, joten ne on hyödynnettävissä tulevassakin toiminnassa.

3.4 Ylioppislastalo A:n remontti
Remontti sisältää toimenpiteiltään kolme erillisempää isoa kokonaisuutta. Ensimmäinen osa on TYYn
tulevaisuuden toimiston visiointi, toinen on siipirakennuksen tuleva käyttö jakautumisineen ja kolmas
on talon muun osan suunnittelu toisen kerroksen ainejärjestökäytävineen.
Toimiston tarpeita on kartoitettu jatkuvan tiedonkeruun menetelmin pitkin kevättä, mikä on
sisältänyt muun muassa toimiston käyttäjien ideointitaulun, johon ajatuksiaan on saanut purkaa heti,
kun ne mieleen juolahtavat. Lisäksi keskusteluja on käyty toimiston sisällä aina kahvihetkistä
satunnaisiin erillisiin kohtaamisiin, joissa vain asioita on noussut esiin, ja ne on pyritty kirjaamaan
ylös huomioina. Alustavaa tilahahmotelmaa pohjaratkaisun kannalta on myös suunniteltu ja
kartoitettu oleellisten toimintojen sijaintia.
Siipirakennuksen suunnittelutyöhön osallistui TYYn osalta pääsihteeri Nyström TYS:n työryhmässä.
Siipirakennus on suhteellisen monimutkainen, usean eri tahon kokonaisuus.
Ylioppilastalo A:n ainejärjestökäytävän osalta kutsuttiin koolle kokous nykyisten yhdistysten
toimijoista sekä asukastoimikunnan edustaja. Kokouksessa kartoitettiin nykyisten yhdistysten
tarpeita, kehitysideoita ja halua jatkaa remontin jälkeen vuokralaisena tiloissa. Tilojen kehityksen ja
muiden yhdistysten tarpeiden kannalta olennaisia kysymyksiä lisättiin alayhdistyskyselyyn, jotta
potentiaalisia uusia vuokralaisyhdistyksiä voitaisiin paremmin ottaa huomioon jo remontoinnin
suunnitteluvaiheessa.
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3.5 Tiloja ylioppilaille
Tilojen vuokra- ja myyntimarkkinoita on seurattu aktiivisesti koko kevään ajan, ja järkevää ratkaisua
on yritetty löytää. Lisäksi rehtoraatin kanssa on keskusteluun nostettu tilojen ahdinko, myös
liikuntasektorin osalta. Hallituksen jäsen on osallistunut myös yliopiston tilojen käyttäjätyöryhmän
kokouksiin sekä Quantumin ja LT2:n suunnittelutyöryhmään.

3.6 In English: Suborganisations
Suborganisation sector continuous functioning consists of council of the chairmen meetings, training
of the actors of the suborganisations, action planning with our specialist in organisations at sectoral
meetings, granting project subsidies and our advice services for suborganisations.
Subsidy committee acted during the spring and had six meetings. Committee renewed and went
through the criteria and scored the applications. The board decided to grant these subsidies following
the proposal of the committee.
Each sector self-assembled meetings of the suborganisations’ actors. Chairmen of the suborganisations
was convened three times in the first half of the year. The first meeting was held in Turku-sali, second
one was held in building called Uusi-S and third one was arranged in premises of our partner, Night
Club Marilyn. Two meetings were held at the end part of the year.
The ongoing survey for suborganisations was compiled during the spring and it is designed to support,
among other thigns, several plan of action projects. The survey has questions about internationality
and communications, as well as the facilities.
Renovation of the Student house A includes the larger and distinct entities. The first part is the vision
of the new student union office, second one is the future of the wing building and third one is
consisting of the rest of the building including second floor suborganisations’ hallway and all the
apartments. Memos of the project was made.
Facilities rental and sales markets have been actively followed throughout the spring and reasonable
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attempts have been made to find a solution. In addition, discussion of the facilities have been raised up
with the rectors. Executive board participated in the university premises user committee meetings and
in the working group which handle with renovation of Quantum and LT2.

3.7 TYYn jakamat avustukset alayhdistyksille 2014

Academic Football Club Campus

toimintaavustukset
310,79

Adaptus

411,67
684,82
2 210,41

Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys
Akateeminen partiokilta
Akateeminen purjehdusseura

511,04
595,36

Anglica
Asteriski
Chiefs
Collegium Musicum Turku, CMT
Dai Kenshin Kai
Delta
Dialectica
Digit
ELSA Turku

565,62
860,48
440,60
110,54
405,65
173,78
766,12
431,87
1 025,60
100,00

Foneemi
Forum Romanum
F-Piste
Functio Laesa
Germanica
Guanxi
Homoglobiini
Humanitas
Hurma
Hybridi

76,87

324,30

ESN Uni Turku
Fobia

500,00
64,67

Akateemiset Kansalliset Nuoret
Aktiiva ry

projektiavustukset

83,85

AFC Campus
Academic Nintendo Club

vuokraavustukset

1 031,12
305,40
630,62
938,77
100,00
788,71
464,99
426,73
862,49
818,32
669,76

erillisavustukset
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In Vitro Aboensis
Index
ISHA-Turku

707,91
1 175,66
584,82
247,43

ISTU
Kammio
Kanta
Kartelli
Katko

758,60
765,62
681,81
777,92

76,87

Keskustaopiskelijat
KKOY
Kolmas Osapuoli

200,00
636,39
544,35

Kolmeseiska
Kompleksi
Kritiikki
Kulma
Kuvatus ry
KY-Gourmet
KY-Hansa
KY-Kasino
KYSS
KY-Tricolore
Kääntöpiiri
Lastopet
Lex
Lokilta
Mañana
M-klubi
Museion
Muusa
NEFA-Turku
Nirvana
Nucleus
OL-Universities of Turku
Opekas
Opena
Opex
Palladion
Pappagallo
Perestroika
Pintahiiva
P-klubi

97,22

851,44
1 261,48
902,07
685,82
352,95
465,50
383,06
497,49
592,47
608,53
650,13
200,00
500,06
589,96
693,85
604,02
726,98
1 008,03
500,13
741,03
300,25
1 301,57
331,87
874,53
337,01
516,19
564,37
457,84
1 175,66

97,22

505,00
611,56
150,00

26,63
26,63

300,00

197,04
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Pohjalainen osakunta
Pointer

541,66
552,36

Porin akateeminen nörttikulttuurin
arvostusseura

406,87

PorKy

350,00
851,44
741,03
568,88

Prometheus
Pulterit
PuTeX

200,00
230,00
200,00
530,00

Rauman ylioppilasteatteri Qme
Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta
Savo-Karjalainen osakunta

581,81
642,03
3 596,04

S-osakunnat ry
Skandica
Sklubi
Slava
Sohon Torwet
Soihdunkantajat
SPR Aurajoen osasto
Statistika
Sugri
Synapsi
Systeemi
SYY-Turku
Taotao
Teekkarikomissioyhdistys
TK-Kilta
T-Klubi
Tritonus
TuKY
TuKYData ry
Turku Swing Society
Turun akateeminen viiksiseura
Turun Akateeminen Wiiniklubi
Turun akateemiset soutajat
Turun Animeseura
Turun auskultantit
Turun Eurooppanuoret ry

763,11
1 054,21
586,45
785,07
405,65
331,87
874,53
526,73
838,40
511,67
533,63
347,55
384,57
938,71
938,77
741,03
200,00
580,93
363,49
416,19
512,80
100,00
331,87
547,81
426,73

Turun ev.lut. Opiskelija- ja
Koululaislähetys

213,83

Turun hammaslääketieteen
kandidaattiseura

333,90

197,95

250,00

500,00
320,00

550,00
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Turun Kauppatieteelliset Purjehtijat
Turun korkeakoulujen reserviläiset
Turun lääketieteenkandidaattiseura

485,45
243,54
898,62

Turun yliopiston amerikkalaisen
jalkapallon seura

205,40

Turun Yliopiston Elektronisen
Musiikin Ystävien Ystävät

405,65

Turun yliopiston kemistit - TYK

696,36
453,33
100,00

Turun yliopiston kuoro
Turun yliopiston luomupiiri
Turun yliopiston raskaan musiikin
ystävät

486,45

Turun yliopiston
tieteiskulttuurikabinetti

511,04
110,54
387,08
395,11
8 745,00
215,94
696,86
160,23

Turun yliopiston urheiluseura
Turun yliopiston väittelyseura
Turun ylioppilaskamerat
Turun ylioppilasteatteri
Tyrmä
Vare
Varsinaissuomalainen osakunta

74 416,05

182,02
329,91

1 748,53

100,00
500,00

26,63
350,00
10 766,13

3 455,00

1 730,00

4 KANSAINVÄLISYYS
Vuonna

2014

TYY

otti

käyttöön

uudenlaisen,

projektimuotoisen

toimintasuunnitelman.

Kansainvälisyys on kolmivuotissuunnitelmassa määritelty TYYn toiminnan läpileikkaavana voimana,
mikä näkyi myös vuoden toimintasuunnitelmassa. Tämä on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä mm.
sosiaali- ja koulutuspoliittisten, alayhdistys- sekä viestintäsektoreiden kanssa. Toimintasuunnitelman
lisäksi suuri osa kansainvälisyyssektorin toiminnasta on keskittynyt jatkuvan toiminnan ja vuodesta
toiseen toistuvien tehtävien hoitamiseen, kuten oppaiden päivittämiseen.
Kansainvälisen sektorin työn toimivuuden kannalta on ollut olennaista rakentaa ja ylläpitää
sidosryhmäsuhteita muihin sektorilla vaikuttaviin järjestöihin ja henkilöihin. ISTUn (International
Students of Turku Universities) kanssa on pidetty kuukausittain yhdestä kahteen palaveria, joissa on
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vaihdettu kuulumisia ja käsitelty kv-asioita erityisesti edunvalvonnan näkökulmasta. Yhteistyötä on
tiivistetty lisäksi muihin Turun seudulla toimiviin ylioppilas- ja opiskelijakuntiin neljä kertaa vuoden
aikana pidettyjen STYLA-sektoritapaamisten kautta. TYYn kv-sektori on myös pitänyt aktiivisesti
yhteyttä muihin Suomen ylioppilaskuntiin sekä SYL:oon.
Kevät toi tullessaan henkilöstönvaihdoksia Anna Teleniuksen siirtyessä toisiin työtehtäviin Turun
yliopistolle. Kv-asiantuntijan vaihtumisen johdosta maalis-huhtikuussa kv-sektorin juoksevista
asioista oli päävastuussa sektorin hallitusvastaava. Perusteellisen valintaprosessin myötä TYYlle
saatiin pätevä uusi kv-asiantuntija: Satu Nurmi. Satu on omaksunut tehtävänsä erinomaisesti tiiviistä
perehdytysaikataulusta ja yleisestä kiireestä huolimatta.
Syksy oli puolestaan kv-sektorilla kiireinen muista syistä. Elo–syyskuun ajan sektorin toiminta
painottui uusien kv-tutkinto ja -vaihto-opiskelijoiden orientaatiotapahtumiin ja edunvalvontaan.
Loka–marraskuussa ylioppilaskunta sai tietoonsa, että valtioneuvosto suunnitteli esittävänsä
eduskunnalle lakiuudistusta lukukausimaksuista EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuville tutkintoopiskelijoille. Ylioppilasliike sai ahkeran lobbaustyön jälkeen tahtonsa läpi, ja lakiesitys jätettiin
esittämättä eduskunnalle.

4.1 Opiskelijaedustus englanninkielisissä maisteriohjelmissa
Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa 1. projektin Jokaisella opiskelijalla on ääni mukaan: ”TYY
mahdollistaa myös kansainvälisten opiskelijoiden helpomman toimimisen niin yliopistohallinnossa
kuin aktiiveina ylioppilaskunnassakin.” Alkuvuodesta pidettiin useita yhteispalavereja ISTUn kanssa,
ja

käsiteltiin

kansainvälisten

tutkinto-opiskelijoiden

vaikutusmahdollisuuksia

yliopistossa

ja

ylioppilaskunnassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten kv-opiskelijat pääsevät vaikuttamaan omiin
ohjelmiinsa tällä hetkellä ja kuinka monessa ohjelmassa ylipäänsä on opiskelijoilla edustusta. TYYn
kv-sektorin sisäiset palaverit sekä ISTUn kanssa pidetyt yhteispalaverit antoivat suuntaviivat projektin
jatkolle.
Projektin

seuraavassa

koordinaattoreita.

vaiheessa

Ennen

käytiin

tapaamista

tapaamassa

ISTUn

kautta

englanninkielisten
pyydettiin

maisteriohjelmien

kv-opiskelijoilta

lausuntoa

argumenttien tueksi. Tapaamisen kautta selvisi, että opiskelijaedustamisen käytännöt vaihtelevat
paljon tieteenaloittain sekä yksittäisten maisteriohjelmien välillä. Suuressa osassa ohjelmia oli
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kuitenkin olemassa opiskelijaedustamista jossain muodossa.
Syyslukukauden

aikana

yhteydenpito

kv-maisteriohjelmien

koordinaattoreihin

jatkui.

TYYn

koulutuspoliittisen sektorin tuella saatiin luotua rakenteet kansainvälisten opinto-ohjelmien
opiskelijaedustukselle. TYY teki loppusyksystä hakukuulutuksen, joka lähetettiin kaikille kv-tutkintoopiskelijoille. Positiivisena yllätyksenä hakijoita oli reilusti. TYY järjesti vuoden lopussa näille uusille
”kv-hallopedeille” oman koulutuksen.

4.2 Kv-tuutoroinnin kehittäminen
Yksi kv-sektorin tämän vuoden painopisteistä on saattaa kansainvälistä näkökulmaa integroiduksi
osaksi muita TYYn toiminnan sektoreita. Toimintasuunnitelmassa lukee: ”TYYn järjestämää
tuutorointia arvioidaan vuoden aikana kokonaisuutena. Suomalaisten ja kansainvälisten tuutoreiden
koulutuksilla on osittain eri fokus, mutta tuutoroinnin kokonaiskuvan tarkastelu sisältää molempien
tuutoriryhmien koulutuksen.” Kv-, sopo- ja tuutorointisektoreiden yhteistyö on ollut tässä työssä
erittäin tärkeää. Tavoitteena on ollut löytää uusia yhtymäkohtia eri tuutorointien välillä. Tästä hyvä
esimerkki on se, että TYYn tuutorsuunnistusta markkinoitiin tänä vuonna aktiivisesti myös kvtuutoreille.
Kevään mittaan oppaiden päivitysten sekä tuutorointikoulutusten valmistelun yhteydessä pohdittiin
kysymyksiä siitä, mitä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä suomalaisten opiskelijoiden vertaistuutoroinnin
sekä

kv-opiskelijoiden

tuutoroinnin

välillä

on.

Hallituksen

tuutorointivastaavan

sekä

viestintävastaavan kanssa todettiin, että vahva yhdistävä tekijä on TYYstä saatu viesti. Koulutuksissa ja
oppaissa on näin ollen keskitytty entistä tiiviimmin siihen, millainen kuva TYYstä halutaan antaa
uusille opiskelijoille.

4.3 TYYn englanninkielinen viestintä
Yksi

TYYn

kansainvälistymisen

suurimmista

haaste

on

ollut

vuodesta

toiseen

viestintä.

Viestintäsektorin kanssa on pidetty kevään mittaan useita yhteispalavereja, joissa on mietitty, miten
asiaa voitaisiin korjata jatkossa. Kansainvälisessä viestinnässä on haluttu huomioida TYYn yleiset
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet. Tehtiin yhteispäätös, että TYYn verkkosivujen
uudistamisen yksi lähtökohdista on, että kaikki tieto on löydettävissä sekä suomeksi että englanniksi,
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ja sivuston erikieliset osiot ovat ikään kuin toistensa peilikuvia. Toisaalta tiedostettiin, että kvopiskelijoilla on omia erityistarpeitaan (esim. oleskelulupa-asiat ja starttipaketin vuokraaminen), jotka
on otettava huomioon verkkosivujen ja oppaiden päivityksessä. Viestinnän kehittämisen yhteydessä
oltiin läpi kevään yhteydessä kv-opiskelijoihin ja ISTUun.
Verkkosivu-uudistuksen lisäksi TYYn viestintä oli yleisesti kovassa murroksessa läpi vuoden 2014.
Uusimuotoinen viikkotiedote oli kv-sektorin näkökulmasta tärkeä viestintäkanava myös kvopiskelijoille. Viestintäsektorin kanssa pidettiin syksyllä useita yhteispalavereja, joiden kautta
päädyttiin ratkaisuun, jossa kerran viikossa TYY lähettää yhden visuaalisesti yhtenäisen
viikkotiedotteen suomeksi ja toisen englanniksi. Viikkotiedotteen ohella englanninkielisyys on
huomioitu enenevissä määrin myös sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook ja Instagram).

4.4 Kv-opiskelijoiden asumisasiat
Keväällä STYLA-tapaamisissa puhuttiin paljon Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) tavoitteista purkaa
asuntojen tyhjäkäyttöä. Keväisin ja kesäisin monet TYS:n asunnot ovat vuodesta toiseen tyhjillään,
mikä on merkittävä rasite TYS:n taloudelle. Yksi syy tyhjäkäytölle on ollut vaihto-opiskelija-asuntojen
vähäinen

kysyntä

kevätlukukaudella.

Asiaa

lähestyttiinkin

lähinnä

kansainvälisten

vaihto-

opiskelijoiden vuokrasopimusten kautta. TYS:n lähtökohta oli, että vaihto-opiskelijoiden tapauksessa
puolen vuoden vuokramaksut tulee jyvittää asumiskuukausille, mikä tarkoittaa esimerkiksi neljän
kuukauden opintojen aikana koko puolen vuoden vuokramaksujen maksamista. Tämä aiheutti
luonnollisesti Turun seudun ylioppilas- ja opiskelijakunnissa suurta pahennusta.
Asiasta jatkettiin keskustelua, ja päädyttiin kompromissiin, jossa vuokrajyvitysten yhteydessä TYS
sitoutuu lisäämään vaihto-opiskelijoille tarjottavien asuntojen määrää 500:aan konvertoimalla
yksiöitä kaksioiksi. Vuokrajyvitystenkin kanssa TYS nähtiin yksityisiä asunnontarjoajia edullisempana
ja helpompana vaihtoehtona, ja isompi ongelma on viime vuosina ollut se, ettei kansainvälisille
opiskelijoille ole ollut tarjolla riittävästi edullisia asuntoja. Vuokrajyvitykset ovat takaisku Turun
kansainvälistymiselle, mutta torjuntavoittona voidaan pitää asuntojen määrän korottamista.
Alkusyksy 2014 oli ylioppilaskunnalle poikkeuksellisen kevyt kv-opiskelijoiden asumisen suhteen.
Saapuvia vaihto-opiskelijoita oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän, mikä tarkoitti, että kaikille
ajoissa asuntoa hakeneille saatiin asunto varattua. Mahdolliseen asumisvaikuttamiseen oltiin
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kuitenkin varauduttu aikataulullisesti, mikä tarkoitti, että TYYn kv-sektori ehti käydä tapaamassa
Retrodormin edustajia pitkän aikavälin suunnitelmista. Retrodormin osalta selvisi, että Turun
kaupunki on sitoutunut ylläpitämään tätä entistä vanhainkotia kv-opiskelijoiden asumiskohteena
vuoteen 2017 asti. TYS:lle Retrodorm kuitenkin näyttäytyy kilpailijana, mikä asettaa TYYn
epäedulliseen asemaan erilaisten intressien ristitulessa. Ajan kanssa TYYn olisi muodostettava pitkän
aikavälin visio kv-opiskelijoiden asumistilanteen ratkaisemiseksi.

4.5 Kansallinen kv-edunvalvonta
Kv-sektorin edunvalvontatyön kärkipiste läpi kevään on ollut aktiivinen osallistuminen keskusteluun
EU- ja ETA-alueen ulkopuolta saapuvilta tutkinto-opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista.
Lukukausimaksukeskustelu pysyi tammi-helmikuun ajan pienellä liekillä, kunnes SYL:n kautta saatiin
tieto siitä, että lukukausimaksut olisivat maan hallituksen maaliskuun loppupuolella pidettävässä
kehysriihessä pöydällä.
SYL otti vahvasti koordinoivan roolin lukukausimaksujen vastaisessa lobbaamisessa. TYYn
hallituksessa koettiin, että SYL:n lobbauksen ja ylioppilaskuntayhteistyön lisäksi lukukausimaksuista
haluttiin nostaa tietoisuutta myös erityisesti Turun yliopiston kampuksella. Tätä varten kehysriihen
alla asiasta tiedotettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa sekä muissa tiedotuskanavissa ja Assarin
ullakon edessä pidettiin infopistettä, jossa jaettiin ajankohtaista tietoa maksuttomasta koulutuksesta
ja lukukausimaksujen vaikutuksista.
Syksyllä lukukausimaksuihin liittyvät epäilyt realisoituivat, kun OKM tiedotti 29.10. että hallitus on
tekemässä eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta, joka velvoittaa yliopistot ja ammattikorkeakoulut
perimään

EU/ETA-maiden

ulkopuolelta

tulevilta

opiskelijoilta

vähintään

4

000

euron

lukukausimaksun. Ylioppilasliike korosti vaikuttamistyössään lukukausimaksu-uudistuksen sisäisiä
ristiriitoja. Esityksen mukaan lukukausimaksujen asettaminen vähentäisi merkittävästi Suomeen
hakeutuvien kansainvälisten opiskelijoiden määrää, mikä vaikuttaisi luonnollisesti myös tänne
saapuvien opiskelijoiden lähtötasoon. Samalla esityksessä korostettiin myös, että saapuvien kvtutkinto-opiskelijoiden määrää olisi kasvatettava entisestään.
Esityksessä todettiin myös, että kansainväliset opiskelijat tuovat Suomelle merkittävää taloudellista
hyötyä, vaikkei lukukausimaksuja olisi. CIMOn ja VATT:n julkaiseman esiselvityksen mukaan
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kansainväliset opiskelijat tuovat parhaimmillaan 200 000 euron nettohyödyn Suomeen. Paras hyöty
esiselvityksen mukaan saadaan, kun lisätään erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolisista maista
saapuvien opiskelijoiden

määrää. Nämä ovat juuri niitä opiskelijoita, joita lukukausimaksut

koskisivat.
Hallituksen oli alun perin määrä esittää 4.12. eduskunnalle esitystä lukukausimaksut määräävästä
lakiuudistuksesta. Syystä tai toisesta esitys kuitenkin jätettiin tekemättä. Yksi mahdollinen selitys tälle
on se, että esityksessä kuvattu lukukausimaksujen pakollinen käyttöönotto aiheutti vieroksuntaa
yliopistojen rehtoreiden keskuudessa. Opiskelijoiden lisäksi tieteentekijät tekivät avoimen ulostulon
lukukausimaksuja vastaan. Joka tapauksessa vuonna 2014 lukukausimaksujen osalta saatiin aikaan
torjuntavoitto.

4.6 Kansainvälisyyssiipi
Vuodenvaihteessa tehdyn valiokuntauudistuksen myötä kv-sektori sai uudenlaisen vapaaehtoisista
rakentuvan toimielimen. Siiven toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kokouksia on pidetty keskimäärin
kahdesti kuussa ja siiven jäsenet ovat olleet hyvin mukana toiminnassa läpi kevään. Päävastuu siiven
toiminnasta on ollut TYYn hallituksen kv-vastaavalla, mutta käytännössä toiminnan koordinoimisesta
on vastannut siiven varapuheenjohtaja, Ville Laakso. Yleisesti kv-siiven jäsenille on haluttu antaa
mielekästä tekemistä ja todellista vastuuta. Tämän onnistuminen on näkynyt valiokunta-aikoihin
verrattuna tiiviimpänä sitoutumisena toimintaan.
Kv-siivelle haluttiin sekä tapahtumajärjestäjän että edunvalvojan rooli. Kv-siipi oli vastuussa syksyllä
kv-opiskelijoille suunnatun Webropol-kyselyn laatimisessa. Siiveltä on saatu myös arvokasta
palautetta ja kehitysideoita TYYn kv-sektorin kehittämiseksi. Kv-siipi on järjestänyt kevään aikana
kaksi tapahtumaa ISTUn kanssa: 16.4. International MÖLKKY night sekä 24.4. International Board
Game Café. Molemmista tapahtumista saatiin kiitosta, ja siiven jäsenet itse olivat tyytyväisiä
tapahtumiin.
Syksyllä kv-siiven toiminta hiljeni merkittävästi. Kaksi siiven jäsentä ilmoittivat esteestä, ja
kokouksien järjestäminen vaikeutui. Kesän aikana yleinen kiinnostus siiven toimintaan oli hiipunut.
Syksyn aikana saatiin kuitenkin järjestettyä yksi tapahtuma: Speak Finnish -night. Tapahtuman idea
oli tuoda yhteen suomea äidinkielenään puhuvat sekä kv-opiskelijat ja luoda turvallinen ilmapiiri
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käyttää suomea avoimesti isossa porukassa. Tapahtumasta saatiin kv-opiskelijoilta kiitosta, ja
osanotto saavutti odotukset.

4.7 Tapahtumiin osallistuminen
Kv-asiantuntija ja hallitusvastaava edustivat TYYtä aktiivisesti sekä Turussa että ulkopaikkakunnalla
järjestetyissä

tapahtumissa.

Kv-asiantuntijan työt

alkoivat

maaliskuun

lopussa

SYL:n kv-

sektoritapaamisella 31.3.–1.4. Tapaaminen sisälsi myös koulutusvientiin liittyvän seminaarin
Hanasaaressa ja tutustumista paremmin muiden ylioppilaskuntien toimijoihin.
Toukokuun 12.–14.5. osallistuttiin myös Korkeakoulujen kansainvälisille kevätpäiville, jotka
järjestettiin tänä vuonna Tampereella. Kevätpäivien teemoja olivat lähialueet ja kumppanuudet sekä
kestävä kehitys. Ohjelma sisälsi monipuolisesti sessioita aina koulutusviennistä kv-opiskelijoiden
oleskelulupiin. Kevätpäivien yhteydessä pidettiin myös SYL:n kv-sektoritapaaminen, jossa pääpaino
oli SYL:n EU-tason vaikuttamistyössä ja ESU-kuulumisissa (European Students’ Union).
Asumisasioissa kv-asiantuntija osallistui 16.5. pidettyyn Housing Anywhere-infoon Turussa sekä
Helsingissä 21.5. pidettyyn SOA ry:n ”2025- Olemmeko kansainvälisen opiskelun ja opiskelijaasumisen kärkimaa?”- seminaariin, jossa puhuttiin koulutusviennin lisäksi kv-opiskelijoiden
asumishaasteista.
TYYn kv-asiantuntija ja hallitusvastaava osallistuivat lisäksi Turun yliopiston Kielikeskuksen
opettajarekrytointiin opiskelijaedustajana 4.4. (englannin opettajien rekrytointi, hallistusvastaava
osallistui) ja 11.4. (ruotsin opettajien rekrytointi, asiantuntija osallistui). Kv-asiantuntija osallistui
myös kuukausittain tapahtuvaa kv-palvelujen OLVA-kokoukseen sekä harvemmin järjestettäviin kvohjausryhmän ja Halrake-kokouksiin. Lisäksi kv-asiantuntija ja hallitusvastaava olivat mukana
edustamassa Turun yliopiston omissa koulutus- ja vapaamuotoisissa tilaisuuksissa, kuten kvtuutorkoulutuksessa joka järjestettiin yhteisesti kv-maisteriopiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden
tuutoreille 28.4. sekä kv-palvelujen järjestämässä pre-vapussa 29.4. Hallitusvastaava avusti myös kvpalvelujen lähtöorientaation suunnittelussa 6.5.
Syksyllä

järjestetyssä

SYL:n

kv-sektoritapaamisessa

puhuttiin

kv-maisteriohjelmien

opiskelijaedustuksesta. Aihe oli TYYn kannalta hyvin ajankohtainen, sillä ”kv-hallopedit” olivat syksyn
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ajan kv-sektorin toiminnan keskiössä. Tapaamisessa ylioppilaskuntien kv-vastaavat saivat myös
lobbauskoulutusta, ja yhteisvoimin tehtiin vierailu valtioneuvoston linnaan. SYL-tapaamisen lisäksi
muiden ylioppilaskuntien kv-vastaavien kanssa tavattiin SEKSMYY-tapaamisessa lokakuussa.

5 KAUPUNKISUHTEET
5.1 Ryhmä 30 000 kunnallispoliittinen ohjelma 2014-2016
Kaupunkisuhteiden

sektorilla

vuoden

2014

keskeisenä

projektina

oli

Ryhmä

30

000

kunnallispoliittisen ohjelman laatiminen vuosille 2014–2016 yhdessä Åbo Akademis Studentkårenin,
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n ja Studerandekåren Noviumin kanssa. Ohjelman
suunnittelun pohjana hyödynnettiin syksyn 2013 kunnallispoliittisen kyselyn tuloksia. Suunnittelussa
päästiin kunnolla käyntiin toukokuussa kupo-kyselyn tulosten raportointia koskevien viivästysten
vuoksi. Ohjelman pääteemoista saavutettiin yksimielisyys toukokuun lopulla ja sen sisällön
valmistelua jatkettiin kesällä. Uudessa kunnallispoliittisessa ohjelmassa päätettiin kiinnittää huomiota
korkeakoulutettujen

työllistymiseen,

opiskelijoiden

hyvinvointiin

sekä

viihtyisään

kaupunkiympäristöön Turussa.
TYYn hallitus hyväksyi ohjelman elokuussa ja painoon ohjelma lähetettiin syyskuussa. Painettu
ohjelma saatiin käyttöön lokakuussa, mutta sen virallinen julkaiseminen viivästyi Ryhmä 30 000kuntien kiireiden vuoksi. Syyskuussa Ryhmä 30 000 osallistui kaupungin konsernihallinnossa
tapaamiseen, jossa ohjelman teemoja esiteltiin kaupungin virkamiehille. Marraskuussa TYY esitteli
ohjelman yliopistolle. Kaupungin johdolle ja valtuustoryhmille uusi kunnallispoliittinen ohjelma
suunniteltiin esiteltäväksi keväällä 2015.

5.2 Eurovaalit
TYY järjesti yhdessä muiden Ryhmä 30 000 –toimijoiden kanssa 23.4. Yliopistonmäellä turkulaisten
korkeakouluopiskelijoiden Eurovaalipäivän, jonka vaalitorille ja suomen- ja ruotsinkieliseen
vaalipaneeliin kutsuttiin eurovaaliehdokkaita kaikista eduskuntapuolueista. Paneeleihin osallistuikin
yhteensä seitsemän eri ehdokasta kuudesta eri puolueesta. Vaalitori järjestettiin Yliopistonmäellä ja
aurinkoinen sää houkutteli paikalle jonkin verran opiskelijoita. Suomenkielinen paneeli järjestettiin
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yliopiston Tauno Nurmela –salissa ja ruotsinkielinen paneeli Åbo Akademin ASA-husetilla.
Tapahtuman

markkinoinnin

Eurooppanuoret

järjesti

osalta

oman

tehtiin

yhteistyötä

vaalipaneelinsa

Turun

yliopistolla

Eurooppanuorten

viikkoa

aiemmin

16.4.

kanssa.
Sekä

Eurooppanuorten paneeli että Ryhmä 30 000 Eurovaalipäivän suomenkielinen paneeli streamattiin
TYYn Youtube-kanavalle. Eurovaalien vähäisestä kiinnostavuudesta huolimatta vaalit saavuttivat
näkyvyyttä yliopistolla ja tapahtuma oli onnistunut. Tapahtuman ennakkotiedottamisen poliittisten
alayhdistysten suuntaan olisi kuitenkin voinut hoitaa tehokkaammin.
Ryhmä 30 000 Eurovaalipäivän lisäksi TYY osallistui SYL:n ja SAMOKin valtakunnalliseen Hei, kuule
EU! –kampanjaan sosiaalisessa mediassa. Kampanjan vaaliteemat käsittelivät kestävää, avointa,
rajatonta, suvaitsevaista ja mahdollisuuksien Eurooppaa.

6 KEHITYSYHTEISTYÖ
6.1 TYYn oma Meksiko-hanke
Ulkoministeriö myönsi hanketukea Meksiko-hankkeelle uudelle kolmivuotishankkeelle vuosille 2014–
2016. Tammikuussa rekrytoitiin uusi hankekoordinaattori, Inkeri Halme. Vuosien 2010–2012
hankkeen vuodelle 2013 siirtyneistä osioista raportoitiin UM:lle loppukeväästä.
Nykyisen 2014-2016 hankkeen tarkoituksena on tukea Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlánin
Wixarika-yhteisön kouluhanketta niin, että siitä tulisi Meksikon valtion julkinen oppilaitos.
Hankekoordinaattori ja Meksiko-ryhmäläinen Susanna Kujanpää olivat toukokuussa hankematkalla
Meksikossa.

6.1.1 Meksiko-ryhmä
Meksiko-ryhmä on ollut aktiivinen toimija ja tiedottaja. Ryhmä on muun muassa pitänyt
Ravintolapäivänä pop up –ravintolaa yhteistyössä SUFOn kanssa ja järjestänyt ESN:n kanssa Día de
los

Muertos

–sitsit

ja

–bileet.

Meksiko-ryhmä

esitteli

Avajaiskarnevaaleilla ja Kehy-viikolla ja Turun KY:n kehy-päivänä.

toimintaansa

ständillä

TYYn
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6.2 TYYn viestintä- ja globaalikasvatushanke
Ulkoministeriö myönsi hanketukea TYYn vuoden 2014 viestintä- ja kehityskasvatushankkeelle.
Kehyliitteen päätoimittajaksi rekryttiin Julia Litokorpi. Kehyliite julkaistiin Tylkkärin liitteenä
lokakuussa. Kehitysyhteistyösiipi toteutti viisi lukiovierailua Turun alueen lukioissa.
Vuodeksi 2015 on haettu viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen hanketukea Ulkoministeriöltä.

6.3 SYL:n valtakunnallinen Kehitysyhteistyöviikko
TYYn Kehitysyhteistyöviikko järjestettiin 13.–17.10.2014 teemalla kehitys ja koulutus. TYYn
koordinaattorina toimi jo toista vuotta peräkkäin Roosa Vastamäki. Kehitysyhteistyöviikkoon
osallistui runsaasti ihmisiä ja viikkoa toteuttamassa olivat TYYn kehitysyhteistyötoimijoita ja
vapaaehtoisia.
Kehy-viikolla järjestettiin muun muassa kehy-messut, Utu Debating Clubin väittelytilaisuus, Reilun
kaupan viininmaistelutilaisuus, ISTU ry:n pop up-ravintola, Kinokoplan 12 Years a Slave –
elokuvanäytös, Save water, drink champagne –bileet, luentoja jaekskursio ulkoasianministeriöön. TYY
on mukana myös vuoden 2015 ja 2016 Kehy-viikoilla.

6.4 Jäsenmaksukohteet
Jäsenmaksukohteet olivat 2013-2014 Zimbabwen Aids-orvot ry ja TYYn oma Meksiko-hanke. Yks Iso/
Big One–esitteet päivitettiin ja painatettiin uudelle lukuvuodelle. Esitteet jaettiin Uuden opiskelijan
oppaan ja TYY Guide for International Students välissä. Keräyslupa on voimassa 21.5.2015 asti.
Jäsenmaksukohteet on esitetty hallitukselle viimeksi vuonna 2013, eli vuonna 2015 esitetään uudet
jäsenmaksukohteet.

6.5 0,7 % -kohteet
Kehitysyhteistyösiipi esitti hallitukselle uudet 0,7 % -kohteet ja päivitti 0,7% -suunnitelman. Jatkuva
kohde pysyi samana eli Zimbabwen Aids-orvot ry. Vaihtuvaksi kohteeksi valittiin Suomen
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ylioppilaskuntien liiton ja mosambikilaisen AFORTALECER-järjestön yhteishanke. 0,7 % -kohteille
maksatettiin summat keväällä ja syksyllä. Syksyllä saimme mediatiedotteen avulla hyvää näkyvyyttä
TYYn kehitysyhteistyöhön.

6.6 Kehitysyhteistyösiipi
Ensimmäinen Kehitysyhteistyösiipi aloitti toimintansa helmikuussa Kehitysyhteistyövaliokunnan työn
jatkajana. Kehitysyhteistyösiivelle järjestettiin täydennyshaku syksyllä ja osalle myönnettiin ero ja
loppuvuodesta rekrytoitiin uudet jäsenet vuodeksi 2015. Kokouksia pidettiin vuonna 2014 yhteensä
kahdeksan, ja keväällä siipi kokoontui myös iltakouluihin.

6.6.1 Jäsenet:
•
Noora Hilska (pj, kevät ja syksy)
•

Anni Juvonen (kevät ja syksy)

•

Ville Laakso (kevät ja syksy)

•

Milla Ekman (kevät ja syksy)

•

Kaisa Vuori (kevät ja syksy)

•

Kati Heikkonen (kevät)

•

Anni Laitinen (kevät)

•

Jasse Rajamäki (kevät)

•

Taru Suojaranta (syksy)

•

Emmi Simonen (syksy)

•

Sinituuli Suominen (syksy)

•

István Rytkönen (syksy)

6.6.2 5.6.2 Toiminta
Toiminnan peruskehikkona kuluneena vuonna ovat olleet kuukausittaiset kokoukset sekä keväällä
pidetyt kokouksia edeltäneet iltakoulut. Iltakoulut olivat rennompia illanistujaisia, joissa tulevan
kokouksen asioita käsiteltiin jo etukäteen kokouksien pitämiseksi lyhyinä.
Keväällä

Kehitysyhteistyösiipi

päivitti

0,7%

-suunnitelman,

järjesti

vierailun

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen ja oli tuutorisuunnistuksessa pitämässä rastia.

Pansion
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Kehitysyhteistyösiipi esitteli toimintaansa ylioppilaskunnan Avajaiskarnevaaleissa elokuussa sekä
Suomen ylioppilaskuntien liiton valtakunnallisella kehitysyhteistyöviikolla lokakuussa. Lisäksi siiven
jäseniä osallistui aktiivisesti Kehitysyhteistyöviikon järjestämiseen.
Osana globaalikasvatus- ja viestintähanketta kehitysyhteistyösiipi järjesti syksyllä kouluvierailuja
viiteen turkulaiseen lukioon. Vierailuilla kerrottiin Yhdistyneiden kansakuntien POST2015-tavoitteista
sekä kehitysyhteistyöstä, ja vierailut saivat paitsi hyvän vastaanoton, myös hyvää palautetta
lukiolaisilta.
Yhteistyöongelmien vuoksi perinteistä joulubasaaria ei pystytty järjestämään tänä vuonna. Sen
korvaavasta ystävänpäiväbasaarista on kuitenkin jo keskusteltu, vaikka varsinainen järjestäminen
jäisikin tulevan siiven vastuulle. Samoin kehitysyhteistyölounaita ei kyetty tänä vuonna järjestämään
kommunikaatiokatkoksen takia.

6.7 Viestintä kehitysyhteistyöasioista
Uuden opiskelijan oppaaseen ja uusille nettisivuille tehtiin uudet kehitysyhteistyöosiot. Sektorilta on
tehty blogikirjoituksia ja asioista on myös tiedotettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla.
Medialle on myös lähetetty tiedotteita.

6.8 Yhteistyö SYL:n kanssa
SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukuntaan eli KENKKUun valittiin TYYltä kolme edustajaa,
uusina Anni Juvonen ja Noora Hilska ja jatkavana Sanni Isometsä.
Hallitusvastaava ja asiantuntija osallistuivat SYL:n kehitysyhteistyösektorien tapaamisiin. SYL:n laati
uuden

kehitysyhteistyöstrategiaan vuosille 2015–2019 ja TYYn kehitysyhteistyösektori on ollut

mukana prosessissa.

6.9 In English: Development cooperation
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TYY’s own Mexico-project went forward and this year we have recruited a new coordinator, Inkeri
Halme. The coordinator and one person from the Mexico-group went to Mexico to see AJAGI and
wixarikas.
The communication and global education –project went well. Chief editor for Development
Cooperation Annex, Julia Litokorpi, was recruited and the annex was completed. The Development
Cooperation Wing did the high school visits.
TYY organized the development cooperation week and the coordinator was Roosa Vastamäki.
The communications of development cooperation was improved this year by using TYY’s new
websites, social media and for example using media bulletins.

7 KOULUTUSPOLITIIKKA
7.1 Uusissa vaikuttamisrakenteissa toimiminen
Koulutuspoliittisella sektorilla vakiinnutettiin tapaamiskäytäntö, jossa yliopiston koulutuksesta
vastaavaa vararehtoria, opintohallintopäällikköä ja opintohallinnon osastopäällikköä tavataan
säännöllisesti, jotta vaikuttaminen ei jäisi vain formaaleissa hallintoelimissä ja työryhmissä
toimimiseen. Syksyllä kopo- ja pääsektori kävivät tapaamassa rehtoristoa yliopiston uudesta
strategiasta ja kurssien päällekkäisyyden vähentämisestä.
Edunvalvontakartoitusta ja epäformaalia vaikuttamista käsiteltiin myös syyskuun koponeuvostossa.

7.2 Opinto-ohjauksen ja tuutoroinnin uudet käytännöt
Opintojen ohjauksesta pidettiin koponeuvoston tapaaminen, jossa käytiin läpi ohjauksen ja
tuutoroinnin hyviä käytänteitä. Käytännöistä on keskusteltu myös dekaanitapaamisissa. Sekä
opiskelijoiden että johdon tapaamisissa tuli ilmi, ettei todellisuus ollut lähelläkään suosituksia eikä
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johto ollut tarttunut ohjeistuksiin. Ongelma otettiin puheeksi
koulutuksesta vastaavan vararehtorin ja opintohallinnon kanssa, minkä seurauksena vararehtori
painotti tiedekunnille opettajatuutoreiden koulutuksen tärkeyttä ja nosti ohjauksen ja tuutoroinnin
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käytänteet yhdeksi rehtoriston laitoskierroksen teemaksi.
Opintoasiainneuvostossa

valmisteltiin

ohjeistusta

opinnäytetyön

ohjaajan

ja

opiskelijan

velvollisuuksista. Rehtori antoi päätöksen opinnäytetöiden ohjauksesta kesällä.

7.3 Kansainvälisten opiskelijoiden tutkintojen kehittäminen
Opiskelijaedustuspaikkoja kansainvälisiin maisteriohjelmiin on kehitetty yhdessä kv-sektorin kanssa,
ja suurimmassa osassa maisteriohjelmia on nyt opiskelijaedustajat. Maisteriohjelmat tuotiin esiin
yhtenä opiskelijaedustuksen ongelmakohtana rehtorinlounailla, ja rehtoristo vei valmistelevien
ryhmien opiskelijaedustuksen yliopiston laajennettuun johtoryhmään. Marraskuussa järjestettiin
koulutus kv-maisteriohjelmien hallopedeille.
Lisäksi syksyksi oli yliopiston puolelta tekeillä laajempi kaikkia yksikköjä koskeva ohjeistus hyvistä
valmistelu- ja kokouskäytänteistä – tähän asiaan ei kuitenkaan ole keskushallinnon toimesta vielä
palattu.

7.4 Hallinnon opiskelijaedustuspaikkojen täydentäminen
Hallinnon opiskelijaedustajia on valittu niihin hallintoelimiin, joiden kausi on ollut päättymässä,
eronneiden opiskelijaedustajien tilalle sekä uusiin perustettaviin tehtäviin. Uusia perustettavia elimiä
oli yksi: uuden Brahea-keskuksen johtokunta.

7.5 Vuoden opettaja ja opintojakso 2014
Vuoden opettajaksi saatiin kymmenittäin ehdotuksia ja vuoden opintojaksoksi myös runsaasti
ehdotuksia. Turun yliopiston Porin yksikön johtamisen yliopistonlehtori Harri Virolainen valittiin
vuoden opettajaksi ja oikeustieteellisen tiedekunnan Kansainväliset instituutiot in action -kurssi
vuoden opintojaksoksi. Valitut palkittiin lukuvuoden avajaisissa.
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7.6 Yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten prepalaverit
Koulutuspoliittinen sektori on aktiivisesti tavannut ja ollut yhteydessä sekä kollegion että hallituksen
opiskelijajäseniin. Kollegion opiskelijajäsenten aktivointi ja hyvä valmistautuminen saivat keväällä
aikaan muun muassa sen, että kollegion varapuheenjohtaja valittiin opiskelijoiden ryhmästä.
Aktiivisten

hallinnon

opiskelijaedustajien

ansiosta

kollegion

roolia

on

viety

lähemmäs

syksyllä

kolmesti.

yliopistoyhteisön äänitorvena toimimista.

7.7 Halloped-koordinaattorien tapaamiset
Halloped-koordinaattoreita

on

tavattu

keväällä

neljästi

ja

Koordinaattoritapaamisten aiheina olivat koordinaattorin tehtävät, eduskuntavaalit, sisäinen
rahoitusmalli, opiskelijavalinnan toinen vaihe ja kiintiöt, lukukausimaksut, hallopedien aktivoiminen
ja seuraajien perehdytys. Tapaamisissa koordinaattorit pystyivät myös vaihtamaan kuulumisia ja
tuomaan

esiin

ongelmia.

Koordinaattoreiden

kanssa

on

käyty

tapaamassa

dekaaneita.

Oikeustieteellistä lukuun ottamatta kaikki dekaanit tavattiin. Dekaanitapaamisissa on keskusteltu
muun muassa opetussuunnitelmista, yliopiston sisäisestä rahoitusmallista, opiskelijaedustuksesta,
tilakysymyksistä ja sähköisestä tenttimisestä.
Vuoden 2015 halloped-koordinaattorit valittiin jo tämän vuoden puolella jouhevan aloituksen
mahdollistamiseksi.

7.8 Tenttiakvaariohankkeen seuraaminen
Kauppakorkeakoululle ja Teutoriin avattiin tenttiakvaariotilat. Yliopisto on päättänyt siirtyä kesällä
2015 täysin sähköiseen kesätenttimiseen.
Vuoden loppuun mennessä oli aktivoitu 6374 kulkulupaa tenttiakvaarioon.

7.9 Työryhmätyöskentely
Koulutuspoliittinen sektori osallistui useisiin työryhmiin ja ajoi niissä ylioppilaskunnan tavoitteita ja
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teemoja eteenpäin sekä osallistui yleisesti yliopiston kehittämistyöhön. Tässä koonti tärkeimmistä
työryhmistä ja niihin osallistumisesta.
•

Opintoasiainneuvosto: Juha Isotalo

•

Opintoasiainneuvoston alaiset ryhmät:
o Opiskelijapalautetyöryhmä: Kukka-Maaria Wessman
o Opiskelun tietojärjestelmien kehittämisen työryhmä: Juha Isotalo

•

Laatutyön ohjausryhmä: Juha Isotalo

•

Opintohallinnon rakenteellisen kehittämisen ohjausryhmä: Kukka-Maaria Wessman

•

Universitas Turku -ohjausryhmä: Juha Isotalo (siht.), Kukka-Maaria Wessman (pj.)

7.10 Uuden koulutuspoliittisen vaikuttajaverkoston luominen
Koponeuvoston idea on ollut siirtyä koulutusmaisuudesta keskusteluun ja TYYn toiminnan
esittelemisestä tarjoamaan työkaluja ainejärjestöjen ja hallopedien omaan työhön. Konseptia on
kehitetty vuoden mittaan tapaamisista kerätyn palautteen perusteella.
Koponeuvosto kokoontui keväällä kolme kertaa. Lisäksi alayhdistyskopoille ja hallopedeille
järjestettiin yhteinen Kehuja ja koulutuspolitiikkaa -illanvietto verkostoitumiseen ja kevään
yhteenvetoon. Syksyllä koponeuvosto tapasi kolmesti.

Teemoina olivat kopon tehtävät ja uusi

kopoverkosto, opetussuunnitelmat, opintojen ohjaus, vaikuttaminen yliopistolla, strategiauudistus,
yliopiston sisäinen rahoitusmalli ja seuraajien perehdyttäminen. Lisäksi tavattiin hallinnon
opiskelijaedustajia valmistelevien työryhmien opiskelijaedustuksesta.
Alayhdistyskopoille perustettiin myös oma Facebook-ryhmä TYY-kopot 2014 ja sähköpostilista tyyopintoasiat@lists.utu.fi yhteydenpitoon ja tiedottamiseen.

7.11 Opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen
Opetussuunnitelmista

järjestettiin

alayhdistyskopoille

ja

hallinnon

opiskelijaedustajille

koulutustilaisuus 26.2.2014. Tilaisuudessa oli puhumassa opetuksen kehittämisen erikoissuunnittelija
Minna Vuorio-Lehti.
Opetussuunnitelmatyöstä keskusteltiin myös rehtorinlounaalla ja dekaanitapaamisissa.
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7.12 Universitas Turku -hanke
Keväällä on hoidettu viime vuoden Universitas Turku -projektien maksatuksia.
Toisen kierroksen ohjausryhmä valittiin marraskuussa. Ryhmä kokousti ensimmäisen kerran 5.12.,
jolloin avattiin haku ja päivitettiin ohjesääntö. Haku jatkuu vuoden 2015 tammikuuhun, ja projektit
toteutetaan kalenterivuoden 2015 aikana.

7.13 Jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan kehittäminen
Keväällä on kerätty jatko-opiskelijoiden sähköpostiosoitteet, ja syksyllä on tarkoitus kutsua jatkoopiskelijafoorumi koolle. Koulutuspoliittinen sektori osallistui myös SYL:n kopotapaamiseen, jossa
käsiteltiin jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa yhtenä teemana.

7.14 Hallinnon ja edunvalvonnan oppaan päivittäminen
Keväällä on vertailtu hallinto-oppaita muissa ylioppilaskunnissa ja päädytty wikipohjaiseen
järjestelmään, joka sijoitetaan samalle palvelimelle kuin uudet nettisivut. Ennen kesälomaa on
tarkoitus saada valmiiksi oppaan sisältö ja syksyllä täydentää sitä yhdessä alayhdistyskopojen ja
hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.

7.15 Eduskuntavaalivaikuttamisen alku
Keväällä 2014 koulutuspoliittinen sektori on ollut yhteydessä sekä poliittisten puolueiden
koulutuspoliittisia

ohjelmia

valmisteleviin

ryhmiin

että

työmarkkinajärjestöistä

AKAVAn

koulutuspoliittista ohjelmaa valmisteleviin henkilöihin. Syksylle suunniteltiin poliittisten puolueiden
varsinaissuomalaisten koulutuksesta kiinnostuneiden opiskelijoiden tapaamista yhdessä muiden
turkulaisten ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien kanssa. Tapaaminen valitettavasti kaatui siihen,
ettei yhteistä aikaa löytynyt.

7.16 Yliopiston sisäinen rahoitusmalli
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Yliopiston sisäinen rahoitusmalli perustuu suurimmaksi osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön
yliopistojen väliseen rahanjakomalliin. Rahoitusmallin ongelmien ratkaiseminen on ollut yksi
koulutuspoliittisen sektorin kevään suurimmista haasteista.
Edustajisto velvoitti TYYn selvittämään, miten uusi rahoitusmalli vaikuttaisi yliopiston sisäisen
rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 %:n rajoitteita ei käytettäisi. Koulutuspoliittinen asiantuntija piti
edustajistolle kauniin havainnollistavan esityksen maaliskuun kokouksessa.
Sisäisestä rahoitusmallista keskusteltiin maalis- ja toukokuun rehtorinlounailla. Rehtori haluaa
kuitenkin seurata mallia pidemmällä jaksolla eikä näe negatiivisia vaikutuksia mallin soveltamisessa
tiedekuntien välillä.
Rahoitusmallia

on

opiskelijaedustajien

käsitelty
ja

myös

koponeuvoston

halloped-koordinaattoreiden,
tapaamisissa.

yliopiston

Rahoitusmallista

on

hallituksen
keskusteltu

dekaanitapaamisissa, ja lisäksi kaikkia dekaaneja tavattiin rahoitusmallin tiimoilta joulukuussa.

7.17 Kurssipalautejärjestelmän kehittäminen
Opintoasiainneuvoston

alaisessa

opiskelijapalautetyöryhmässä

on

hahmoteltu

kurssipalautejärjestelmää koko yliopistolle. Järjestelmän pohjana ovat opintoasiainneuvoston tekemät
yhteiset kurssipalautekysymykset tiedekunnille. Benchmarkingia on haettu Tampereen yliopistosta ja
Aalto-yliopistosta. Pilotoinnissa on Webropol-järjestelmä neljässä yksikössä.

7.18 Opintohallinnon HalRake
Opintohallinnon

rakenteita

selvittänyt

ohjausryhmä

päätyi

esittämään,

että

tiedekuntien

opintopäälliköistä tehtäisiin hallintopäälliköiden kanssa rinnakkaita esimiehiä, opintohallinnon
prosesseja kehitetään vastuutiimimallilla, toimintakulttuuria muutetaan siten, että yliopiston johto
antaa sitovia vähimmäismääräyksiä ja hyviä käytänteitä levitetään systemaattisesti yksiköistä toiseen.
Yliopiston laajennetussa johtoryhmässä tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että yksiköt voivat päättää
itse, haluavatko muuttaa opintopäälliköiden roolia. Malli on jo valmiiksi käytössä lääketieteellisessä ja
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Syksyllä seurataan, mihin yksiköt päätyvät ja miten muut
työryhmän suositukset jalkautuvat.
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7.19 Uuden yliopiston ulkopuolisen jäsenen valinta yliopiston hallitukseen
Emeritusmaaherra Rauno Saari erosi yliopiston hallituksesta, joten kollegion tehtäväksi tuli valita uusi
yliopiston ulkopuolinen jäsen. TYYn koposektori on tukenut yliopistokollegion opiskelijaedustajia
valintaprosessin hahmottamisessa, ja hyvän valmistelun jälkeen valittiin yksimielisesti Ritva Viljanen.

7.20 Strategiatyö
Yliopiston

uutta

strategiaa

on

alettu

työstämään

syksyllä.

TYYltä

ja

Tulevaisuuden

tutkimuskeskukselta pyydettiin siihen aineistot. TYY valmisteli oman aineistonsa strategiaprosessista
ja strategian tavoitteista kahden työpajan pohjalta. Strategiasta on keskusteltu sekä yliopiston
hallituksen että yliopistokollegion opiskelijajäsenten kanssa.

7.21 Auditointi
Auditointiryhmä vieraili Turun yliopistolla 28.–30.10. Opiskelijaedustajat rekrytoitiin yhteistyössä
tieteenalajärjestöjen kanssa, ja koulutuspoliittinen asiantuntija lähetti ohjeistuksen auditointiin
osallistuville. Opiskelijahaastateltavia rekrytoitiin yhteensä 36 määrä, joista vain kaksi joutui äkillisen
sairastumisen takia perumaan tulonsa. Opiskelijoiden osallistumisesta ja panoksesta oltiin erittäin
tyytyväisiä. Tulokset auditoinnista tulevat helmikuussa 2015.

7.22 Projekti ”Mysteeriopiskelija” ja ympärivuotinen opiskelu
Ns. Mysteeriopiskelija on 2014 rehtoriston saunaillasta ja koulutuspoliittisen sektorin univajeesta
liikkeelle lähtenyt projekti. Rehtori tiedusteli koulutuspoliittiselta sektorilta ratkaisuja 55 op kertymän
kasvattamiseksi generalistialoilla. Kurssien päällekkäisyys nousi esiin yhtenä suurimmista esteistä.
Rehtori päätti tarttua tähän, ja syksyllä opintohallinto selvitti virkatyönä, mitkä ovat yleisimmät
oppiaineyhdistelmät.
Samaan aikaan on siirrytty luentosalien hinnoitteluun kellonajan ja viikonpäivien mukaan, jotta
kannustettaisiin käyttämään koko viikko hyödyksi opetuksessa.
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7.23 Sektorialumnitoiminta
Koposektorin alumnitoiminta polkaistiin käyntiin vuosijuhlien yhteydessä. Jallua Proffassa kahdelta
iltapäivällä -konsepti kokosi yhteen koulutuspoliittisia toimijoita vuosien varrelta keskustelemaan
ajankohtaisista kysymyksistä.

7.24 In English: Academic affairs
Academic affairs sector have been promoting TYY’s goals – such as student guidance, e-examination,
flexible study possibilities and student representation – in working groups and also by meeting with
the vice-rector and Head of Educational Development and Counselling Services.
We have successfully established the new Network of academic affairs and co-operated with student
representatives.
TYY participated in the progress of creating a new strategy for the university of Turku by writing
student unions vision of the future of the university and education.
One of the main themes has been the financial structure of the university. The specialist of academic
affairs presented the current model for student union council and the financial structure has been
discussed with the rectorate, sub-organizations, deans and student representatives.

8 LIIKUNTA
Liikuntasektorilla pidettiin tapaamisia yliopiston liikuntasuunnittelijoiden kanssa ja suunniteltiin
vuoden toimintaa. Liikuntavastaava osallistui OLL:n sektoritapaamisiin ja vei sitä kautta TYYn
näkemyksiä liiton toimintaan. Esimerkiksi OLL:n hallitusohjelmatavoitteiden sisältöön ja niiden
priorisointiin osallistuttiin sektoritapaamisessa. Liikuntavastaava osallistui myös YTHS:n Turun
terveystyöryhmän kokouksiin, sillä niissä käsiteltiin huomattavan paljon myös liikuntasektoria
koskettavia asioita opiskelijoiden liikuntaan aktivoimisesta aina laajempiin liikunnallisiin hankkeisiin
asti.
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Liikuntatuutorointi jatkui vuonna 2014 ja hakijoita olikin tehtävään paljon, jolloin karsintaakin voitiin
ja/tai jouduttiin suorittamaan, sillä resursseja ei ole yhtä paljon hakijoiden määrään verrattuna.
Liikuntatuutoreiksi valittiin lopulta 13 opiskelijaa.
Liikuntavastaava osallistui myös KKL-työryhmään, joka kokoaa yhteen Turun alueen liikuntasektorin
toimijat korkeakouluista sekä opiskelija- ja ylioppilaskunnista. KKL- ja terveystyöryhmien kanssa
kommunikoitiin ja suunniteltiin toimintasuunnitelman liikuntasymbosium-tapahtumaa. Syksyllä
tilakysymykset nousivat akuutteina pintaan, ja liikuntasymbosium muodostui lopulta melko
tilakeskeiseksi. Turun korkeakoulujen liikunnan haasteet -keskustelutilaisuus järjestettiin melko
vahvasti hallituksen liikuntavastaavan voimin, mutta mukaan saatiin viestiä välittämään myös koko
KKL-työryhmän

yhteisöt.

Paikalla

tilaisuudessa

oli

puhumassa

eri

korkeakoulujen

liikuntasuunnittelijat, OLL:n varapuheenjohtaja Joonas Kinnunen, YTHS:n yhteisöterveyden
ylilääkäri Kristina Kunttu, Tampereen Unipoli Sportin koordinaattori Kaisu Aarno-Kaisti,
liikuntatuutori Elina Odé sekä Turun kaupungin edustajina liikuntasuunnittelija Terhi Anttila ja
tilacontroller Nora Hildén.
Liikuntatilakysymys ja sen haasteet on nostettu esiin myös rehtoraatin kanssa keskustellessa.
Krooninen tilatarve on tunnustettu ja esiin on tuotu myös mahdollisesti Ylioppilastalo A:n remontin
aiheuttama väistötilan tarve, sillä Iskerin liikuntasalilla on huomattavan korkea käyttöaste.
Rehtoraatin kanssa käytiin alustavat keskustelut uuden liikuntasuunnittelijan palkkaamisesta
erityisesti liikuntatuutorointia koordinoimaan.
OLL:n jäsenrakenteen muutoskin aiheutti toimia vuoden aikana. OLL:n jäseniä ovat vielä vuonna
2014 SYL ja SAMOK. Ylioppilaskunnat kuuluvat liittojen kautta OLL:oon. Vuonna 2013 SYL:n
liittokokous päätti, että SYL eroaa OLL:sta vuoden 2015 alusta alkaen, ja jokaisen ylioppilaskunnan
tuleekin siis päättää, haluaako olla OLL:n jäsen. Asian tiimoilta valmisteltiin taustamuistio tiedoksi
edustajistolle, ja huhtikuun edustajiston kokouksessa liittymisestä päätettiin yksimielisesti.

8.1 In English: Sports
We have held meetings with Sport coordinators of the university and planned activities for the year.
Board member participated in the OLL’s sector meetings and exported opinions of the Student Union
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to the association. For example, the OLL’s Government objectives and the content prioritization were
commented. Board member participated in the health working group of the FSHS. Sports tutoring
continued in 2014, and there was a lot of applications for that post.
Board member participated in the KKL-working group which brings together the sports related actors
of Turku region’s universities. With KKL and health working groups had been communicated and
action plan had designed to symbosium event, which was held in December.
Sports premises question and its challenges have been raised in discussions with rectors. Problematic
condition of sport facilities and the need has been recognized.

9 OPISKELIJAKULTTUURI
9.1

Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä 14.2.

Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän ja uuden ylioppilaskunnan kahden historian kunniaksi
järjestettiin ystävänpäivänä coktailtilaisuus ja illalla sitsit Montussa. Cocktailtilaisuudessa oli
ohjelmassa juhlapuheita, Cantus Mercurialis, Turun yliopiston kuoro ja runonlausuntaa. Turun yksille
poikkitieteellisimmille sitseille osallistui reilu 100 ihmistä eri tiedekunnista ja kauppakorkeakoulusta.

9.2 Fastlaskiainen 4 .3.
Yhteistyössä ÅAS:n, TUOn ja Noviumin kanssa toteutettiin perinteinen Fastlaskiainen, eli
korkeakouluopiskelijoiden yhteinen laskiaisrieha Vartiovuorenmäellä laskiaistiistaina. Lunta ei ollut
laskiaisena tänä vuonna, mutta ihmisiä tapahtumaan saapui paikalle kiitettävästi. Tapahtumaan oli
haettu sponsoreita ja puolueita tuli paikalle pitämään ständejä. Tapahtumassa oli perinteisesti
musiikkia ja laskiaispullatarjoilu. Tapahtuman kulut jaettiin STYLA-laskurin mukaan. Kaiken
kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut ja yhteistyö eri korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen välillä sujui
hyvin. Tapahtumaa järjestämään palkattiin tapahtumatuottajaksi Tuomas Kristola.
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9.3 Rusettiluistelu 8.3.
Yhteistyössä ÅAS:n, TUOn ja Noviumin kanssa järjestimme Rusettiluistelun Parkin kentällä. Aurinko
paistoi ja jaoimme mehua. Kansainvälisiä opiskelijoita saapui paikalle kiitettävästi. Tapahtuman kulut
jaettiin STYLA-laskurin mukaan.

9.4 TYYlikäs vappu 30.4–1 .5.
Vapunaattona 30.4. järjestettiin perinteiset lakitustapahtumat Taidemuseonmäellä ja Liljan patsaalla
Runebergin puistossa ja vapun lippukulkue. Lisäksi vapunpäivänä 1.5. toteutettiin TYYlikäs
vappupiknik Vartiovuoren puistossa. Vapun tapahtumatuottajiksi valittiin Miro Korhonen ja SannaMaria Hellsten. Kulttuurisiipi ja hallitusvastaava tekivät yhteistyötä tuottajien kanssa. Piknikillä
jokaisen tieteenalajärjestön piti pitää omaa telttaansa lavan läheisyydessä, tuoden festaritunnelmaa.
Piknikaamuna kuitenkin satoi lunta ja oli kylmä, joten piknikosallistujien määrä oli pieni. Ohjelma
koostui Sohon Torwien ja Turun yliopiston kuoron esityksistä sekä puheesta keväälle. Lisäksi
tapahtumassa esiintyi TYYn speksibändejä: Markku Kokotaival Memorial Orchestra (I/O), #Cashtag
(TuKY) ja Parru (Lex).
Piknikin ympäristöasioihin kiinnitettiin huomiota jätehuoltoa lisäämällä yhteistyössä Turun seudun
jätehuollon kanssa sekä Ympäristö- ja Kulttuurisiiven siivoustempauksella. Jäteastioiden määrää
lisättiiin huomattavasti. Kaupunki osallistui jätehuollon toteutukseen.
Tänä vuonna keskityttiin vapun historian esiintuomiseen. Kampuksen A5-ständeihin painettiin
”Tiesitkö, että…” –flyereita tuoden vapun knoppihistoriaa esille. TYYn nettisivuille tehtiin erillinen
vappuportaali, josta löytyi ohjelma, historiaa, jäteneuvontaa ja yhteistyökumppanien tietoja.

9.5 TYYn ja TY:n Avajaiskarnevaalit & TYYlikäs Avaus 4.9.
Avajaiskarnevaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa kokonaan yhteisenä tapahtumana yliopiston
kanssa. Tapahtumapaikkana toimi ensimmäistä kertaa keskitetysti vain Yliopistonmäki. Sateen
sattuessa olisi karnevaalit toteutettu Luonnontiedeiden talo I:ssä. Avajaiskarnevaalien jälkeen oli
yliopiston järjestämät jumalanpalvelus ja avajaisjuhla.
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Avajaiskarnevaalit jatkuivat illalla poikkitieteellisillä TYYlikäs Avaus 2014 –bileillä Nightclub
Marilynissa, Vegasissa ja Fortessa. Ensimmäistä kertaa nämä kolme baaria yhdisteiin yhdeksi tilaksi
sisäisen käytävän avulla. Ennakkolippuja myivät hallitus ja alayhdistyksistä Digit ry, LEX ry ja
Scandica ry.

9.6 Campussitsit 16.9.
Yhteistyössä ÅAS:n, TUOn ja Noviumin kanssa järjestettiin 250 opiskelijan suuret ulkoilmasitsit,
Campussitsit Vanhalla Suurtorilla. Erillistä tapahtumatuottajaa ei rekrytoitu vaan TUOn työntekijälle
Emmi

Niiniaholle

annettiin

lisätyötunteja,

jotta

hän

hoitaisi

sitsien

järjestelyjä

yhdessä

opiskelijakulttuurivastaavien kanssa. Sitsit toteutettiin Ready, Study, Go, Turun (RSGT) tuella.
Sitsihintaan kuului haalarimerkki ja ruoat. Sitsit olivat alkoholittomat.

9.7 Porthanin päivä 9.11.
TYYn virallisena vuosipäivänä 9.11. järjestettiin perinteikäs lippukulkue ja seppeleenlasku
Porthanin patsaalle. Patsaalla Turun yliopison kuoro esiintyi. Kulkueen jälkeen siirryttiin yliopiston
päärakennukselle TYYn edustajiston juhlakokoukseen.

9.8 TYYn 92. vuosijuhlat 15.11.
TYYn vuosijuhlat järjestettiin 15.11. Turussa. Cocktailtilaisuus järjestettiin yliopiston päärakennuksen
aulassa ja pääjuhla Kårenilla. Vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi rekrytoitiin Viliina Tolvanen.
Cocktailtilaisuudessa esiintyi Turun Collegium Musicumin jousikvartetti. Juhlien emäntänä toimi
Viliina Tovanen, juhlamarsalkkana toimi hallituksen opiskelijakulttuurivastaava Ilona Häsänen ja
laulunjohtajina Riina Lumme ja Tommi Penttinen. Juhlapuhujaksi oltiin kutsuttu Petteri Summanen.
Pääjuhlassa esiintyi Turun yliopiston kuoron kvartetti ja Sohon Torwet.
Jatkot järjestettiin The Monkeyn yläkerrassa. Yläkerta oli varattuna yksityistilana 00.30 asti ja yöpalaa
tarjottiin. Seuraavan päivän silliaamiainen vietettiin TYYn saunalla ja Turun uimahallissa.
Vuosijuhliin osallistui noin 160 juhlijaa.
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9.9 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. järjestettiin perinteinen soihtukulkue Turun sankarihaudoille yhdessä ÅAS:n,
TUOn ja Noviumin kanssa. Haudoilla esiintyivät Sohon Torwien kvartetti, Turun yliopiston kuoro ja
Cantus Mercurialis. Puheita pitivät TYYn edustajiston puheenjohtaja ja ÅAS:n hallituksen
puheenjohtaja. Puheenjohtajat laskivat myös yhteisen seppeleen. Kulkueeseen osallistui runsaasti
opiskelijoita ja muita kaupunkilaisia.

9.10 Kulttuurista viestiminen ja kulttuuriedunvalvonta
Kulttuurista pyrittiin tiedottamaan kattavasti vuonna 2014. Monia eri viestintäkanavia käytettiin
laajasti ja viestintää oli suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien
kanssa on tehty tiiviisti yhteistyötä ja syksylle tehtiin yhteinen ”Syksyn tapahtumat” -juliste.
Kannustettiin osallistumaan muidenkin kuntien tapahtumiin.
Opiskelijakulttuurista kirjoitettiin keväällä blogeja ja Tylkkäriin TYYpillistä-sivu. Kesälle lanseerattiin
”kulttyyrikesä” –kilpailu, joka kannustaa opiskelijoita käymään kulttuurikohteissa ja tutustumaan
kesän kulttuuritarjontaan. Uuden opiskelijan oppaaseen ja uusille nettisivuille tehtiin uudet
opiskelijakulttuuriosiot.
Hallitusvastaava osallistui SYL:n opiskelijakulttuuri- ja järjestösektorien tapaamisiin, jossa ideoitiin
muun muassa kulttuuriedunvalvontaa. Alkukeväästä TYYn alayhdistysten tapahtumavastaaville
pidettiin tapantumanjärjestämiskoulutus.
Opiskelijakulttuurisektorin tapahtumatuottajista on tehty blogi, jossa kiinnitetään huomiota
tapahtumien kulisseihin ja järjestäjiin. Syksyllä rekrytoiduista tapahtumatuottajista on tehty
nettisivuille esittelyt.

9.11 Kulttuurisiipi
Ensimmäinen kulttuurisiipi aloitti toimintansa tammikuussa ja syksyllä järjestettiin täydennyshaku.
Kulttuurisiipi oli mukana järjestämässä TYYn perinteisiä tapahtumia ja oli tuutorisuunnistuksessa
pitämässä rastia
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9.11.1 Jäsenet
•
Tatiana Järvenpää (pj, kevät)
•

Riina Lumme (kevät ja pj, syksy)

•

Anna Hernberg (kevät)

•

Varpu Somersalo (kevät)

•

Anna Lamberg (kevät ja syksy)

•

Sanna Mäkelä (kevät ja syksy)

•

Julia Valli (kevät ja syksy)

•

Paula Leppäkoski (syksy)

9.12 Tapahtumatuottajat
Fastlaskiaiseen, akateemiseen vappuun ja vuosijuhliin rekrytoitiin tapahtumatuottaja. Ensimmäistä
kertaa syksyllä rekrytoitiin jo seuraavan vuoden Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja Carl-Erik
Strandberg ja akateemisen vapun tapahtumatuottaja Mari Haapaniemi.

9.13 M2 – Yhteisöllisen opiskelija-asumisen suurkampanja
TYY on saanut TYS:ltä muutama vuosi sitten 10 000 euron lahjoituksen. Vuonna 2014 rekrytoitiin
projektikoordinaattori, Pietu Sepponen, toteuttamaan kampanja tukemaan yhteisöllistä opiskelijaasumista. Koordinaattori ja opiskelijakulttuurivastaava yhdessä suunnittelivat

aikataulun

ja

projektin toteutuksen. Kampanja laitettiiin käyntiin syksyllä ja hakuaikana saatiin kahdeksan
hakemusta. Kaikille hakeneille myönnettiin avustukset TYYn hallituksen kokouksessa ja avustusten
määrä oli yhteensä 3924 euroa.

Seitsemän toteutettua projektia olivat Pilvilinnan kasvimaan

kunnostus, Misulahden brunssi, Tutustu naapuriisi –bileet, Magic the Gathering –tilaisuus, Harry
Potter –leffamaratoni, bofferointitapahtuma ja lenkkisaunaperinteen elvytys. Monet yhteisöllisyyttä
rakentavista hankkeista olivat niin onnistuneita, että ne ovat jääneet elämään hankkeen päätyttyä.

9.14 In English:
TYY organized many traditional events such as Anniversary of the Merger of Student Unions,
Fastlaskiainen, Ice Skating, TYYlikäs Vappu, Opening Carnival & TYYlikäs Avaus –party, Campussitz,
Porthan’s Day, 92nd Annual Ball and Independence Day Torchlight Parade.
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TYY has recruited coordinators, Tuomas Kristola for Fastlaskiainen 2014 and Miro Korhonen and
Sanna-Maria Hellsten for TYYlikäs Vappu 2014, Viliina Tolvanen for the annual ball. Also Carl-Erik
Strandberg was recruited for Fastlaskiainen 2015 and Mari Haapaniemi for TYYlikäs Vappu 2015. The
Cultural Wing has participated in organizing TYY’s traditional events.
The sector has lobbied culture by “kulttyyrikesä”-competition and by writing blogs and articles of
student culture. Also the communications of culture have been improved.
TYY organized M2 - Campaign of collaborative student housing and recruited a coordinator for this
project, Pietu Sepponen. The campaign was launched in autumn and and seven projects were
completed.

10 SOSIAALIPOLITIIKKA
Vuonna 2014 TYYn sosiaalipoliittisella sektorilla toimivat sosiaalipoliittinen asiantuntija Minttu
Naarminen sekä hallituksen sosiaalipoliittiset vastaavat Timo Kovala ja Virva Viljanen. Hallitus
järjestäytyi siten, että Kovalan vastuulla olivat opiskelukyvyn edistäminen Turun yliopistossa,
opiskelija-asuminen ja kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta. Viljanen huolehti puolestaan
opiskelijan hyvinvointiin, terveyteen ja toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä sekä yhdenvertaisuuden
ja saavutettavuuden edistämisestä.
Sosiaalipoliittisen sektorin vuotta värittivät erityisesti Suomen hallituksen kehysriihen päätös poistaa
Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiön

(YTHS)

vuokratuki,

epäselvyys

koskien

sosiaali-

ja

terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (sote-uudistus) ja esitykset opintotuen kiristämisestä.
Sektorilla työstettiin jatkuvan toiminnan lisäksi useita samanaikaisia hankkeita. Osa näistä oli SYLvetoisia projekteja, kuten opiskeluintoa edistävä Kyky-projekti ja perustulolinjoja tarkentava Askeleet
kohti perustuloa -tiekartta. Lisäksi sektori jatkoi joidenkin TYYn linjapaperista johdettujen
tavoitteiden ajamista, kuten perheellisten opiskelijoiden edunvalvonnan vahvistamista Perheellisetprojektin kautta.
Vakiintuneeseen toimintaan sektorilla kuului muun muassa alayhdistysten hyvinvointivastaavien
verkoston, sopo-neuvoston, tapaamiset ja koulutukset sekä edustustehtävät erilaisissa työryhmissä,
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kuten Turun yliopiston hyvinvointijaostossa, Turun toimeentuloverkostossa ja terveystyöryhmässä.

10.1 YTHS:n talous epävakaalla pohjalla
Maaliskuussa Suomen hallituksen kehysriihessä päätettiin poistaa opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämä vuokratuki YTHS:lle. Vuokratuen osuus YTHS:n vuosittaisesta rahoituspohjasta oli 4,1
miljoonaa euroa eli noin kymmenen prosenttia, joten leikkaus muodosti huomattavan loven YTHS:n
budjettiin. Seurauksena kevään aikana jatkuen kesäkuukausille käytiin neuvotteluja muiden
rahoittajatahojen eli Kelan, kuntien ja opiskelijoiden paineista korottaa omaa maksuosuuttaan, jotta
sopeutustoimet terveydenhoitopalveluissa minimoitaisiin. Oman haasteensa tilanteelle loivat
samanaikainen ammattikorkeakoululain uudistus ja mahdollinen YTHS:n laajentaminen AMKopiskelijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.
SYL johti ylioppilasliikkeen lobbausta ja neuvotteluja epävarmassa tilanteessa YTHS:n rahoitusvajeen
ratkaisemiseksi. TYYn hallitus lausui SYL:lle omat reunaehtonsa neuvotteluille huhtikuun alussa. TYY
lausui olevansa valmis korottamaan omaa osuuttaan rahoituksesta tarvittaessa noin 10 euroa
opiskelijaa kohden. Ehdoton vaatimus korotukselle kuitenkin oli, että muut rahoittajatahot
osallistuvat vajeen kattamiseen. Myös käyntimaksujen suhdetta oltiin valmiita tarkastelemaan
maltillisesti uudestaan, kunhan yleisterveys-, mielenterveys- ja gynekologipalvelut säilyisivät edelleen
maksuttomina. TYYn vaatimus oli myös, että tulevassa vaikuttamisessa opiskelijaterveydenhuollon
turvaaminen on ensisijaisena tavoitteena, kuten eduskuntavaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa
vuonna 2015.
Neuvottelujen jälkeen opiskelijat, Kela ja kunnat suostuivat kaikki nostamaan rahoitusosuuttaan.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö päätti porrastaa vuokratuen leikkauksen siten, että leikkaus
ensin puolitetaan vuonna 2015 ennen kuin se mahdollisesti muuttuu täysimääräiseksi. Syksyllä niin
ikään TYYn edustajisto hyväksyi muiden ylioppilaskuntien tavoin 10 euron jäsenmaksukorotuksen
lukuvuodelle 2015–2016. Tästä huolimatta ylioppilaskuntamme jäsenmaksu pysyy Suomen
alhaisimpien joukossa. Toisaalta opiskelijoiden maksuosuus YTHS:stä nousi myös jonkin verran
käyntimaksujen osalta, kun olemassa olevia käyntimaksuja korotettiin ja niiden käyttöä laajennettiin
kaikkiin erikoislääkäripalveluihin, paitsi mielenterveyden palveluihin.
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10.2 YTHS:n lainsäädännöllisen aseman turvaaminen
Keväällä TYYn hallitus lausui Turun yliopistolle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
uudistusesityksestä eli niin kutsusta sote-uudistuksesta. TYYn keskeinen argumentti lausunnossa oli,
että opiskelijaterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu täytyy voida jatkossakin siirtää
yliopistokaupungeilta YTHS:lle. YTHS on tehokas tapa tuottaa laadukkaita terveyspalveluita ja myös
sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa, jotta opiskelijat voivat siirtyä työelämään terveinä ja
hyvinvoivina.
Sote-uudistuksen osalta suurin tehtävä oli kesäkuussa kontaktoida kaikki varsinaissuomalaiset
kansanedustajat YTHS:n järjestämisvastuun jatkamisesta lainsäädännön uudistuessa. Kahden viikon
ajan hallitus soitti kansanedustajille ja näiden avustajille. Kansanedustajille, joita ei tavoitettu
puhelimitse, lähetettiin sähköpostia. Lähes kaikilta kansanedustajilta saatiin vastaus yhteydenottoon
ja pääosin suhtautuminen YTHS:n jatkoon oli positiivista. Lisäksi TYY ja ÅAS julkaisivat yhteisen
mielipidekirjoituksen asiasta Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä.
TYY

järjesti

1.

syyskuuta

varsinaissuomalaisille

kansanedustajille

ja

paikallisille

kaupunginvaltuutetuille YTHS-kahvit yhteistyössä ÅAS:n ja YTHS:n Turun yksikön kanssa.
Tilaisuudessa esiteltiin opiskelijoiden puheenvuoro ja julkaistiin opiskelijoiden hyvinvoinnista kertova
video, jossa esiintyi muun muassa pitkän uran YTHS:n mielenterveyspalveluissa tehnyt Ilpo Lahtinen.
Tilaisuudessa puheenvuoronsa pitivät myös ylilääkärit Maisa Kuusela ja Kristina Kunttu. Lopuksi
osallistujilla oli mahdollisuus kiertää Turun yksikön tiloissa ja keskustella aiheesta. Tapahtumasta
uutisoitiin Turun Sanomissa samalla viikolla ja viikkoa myöhemmin kansanedustaja Ritva ”Kike”
Elomaa esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen opiskelijaterveydenhuollon asemasta.
Kun AMK-lain yhteydessä perustuslakivaliokunta lausui, ettei automaatiojäsenyys ole mahdollinen
AMK-opiskelijoille, tavoite YTHS:n palveluiden järjestämisestä sai vakavan iskun. Kuitenkaan YTHSlaajennusta ei ollut AMK-laissa esitetty ja siksi perustuslakivaliokunta ei siis voinut arvioida YTHS:n
laajentamista osana lausuntoaan. SYL yhteistyössä SAMOKin kanssa päätti, ettei YTHS-laajennuksen
vaatimisesta ole syytä luopua tämän perusteella ja näin linjanmuutoksia lausunnon pohjalta ei tehty.
Sote-uudistuksessa puolestaan hallitus kirjasi lakiesitystekstiin, ettei opiskelijaterveydenhuoltoon
esitetä tehtävän muutoksia ja näin opiskelijaliike saattoi huokaista helpotuksesta. Kuitenkin koko
sote-uudistus seilasi vastatuulessa eduskunnassa vuoden 2014 loppuun, ja vuoden 2015 alussa
perustuslakivaliokunta tyrmäsi lakiesityksen kahdesti perustuslain vastaisena.
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10.3 Opintotuen muutokset
Keväällä

2014

TYYn

hallitus

lausui

ensitöikseen

yliopistolle

ja

SYL:lle

kannastaan

opintotukilainsäädännön kiristyksiin. Lakiuudistuksessa esitettiin opintotukiaikojen lyhentämistä,
vähimmäisopiskeluvaatimusta

opintotuen

nostamiselle

sekä

opintolainahyvitystä

opintolainavähennyksen tilalle. TYY ilmaisi huolensa, että uudistukset eriarvoistavat opiskelijoita ja
asettavat lisää haasteita opiskelijoiden taloudelliselle pärjäämiselle – monimutkaistaen samalla jo
ennestään sekavaa opintotukijärjestelmää. TYYn mielestä esitetyillä uudistuksilla ei saavutettu niille
annettuja tavoitteita ja jo aiemmin sovitut opintotuen tason parannukset 1.8.2014 lähtien jäisivät näin
ollen laihoiksi.
Loppukeväästä ja syksyllä TYY kävi myös keskusteluja vuodesta 2011 asti voimassa olleesta opintotuen
kaksiportaistamisesta Turun yliopiston, toimeentuloverkoston ja muiden ylioppilaskuntien kanssa.
Erityisenä huolenaiheena oli se, ettei yliopiston henkilökunta ollut riittävällä tavalla tietoinen siitä,
että opiskelijat, jotka eivät olleet saaneet kandidaatintutkintoaan suoritetuksi, putoaisivat nyt pois
opintotuen piiristä – siitäkin huolimatta, että muuten opintoja olisi kertynyt riittävä määrä. Tämä olisi
myös yliopiston kannalta huolestuttava kehitys, sillä se saattaisi merkitä opintojen viivästymistä. TYY
suunnitteli yhdessä yliopistoviestinnän kanssa kirjettä,

joka lähetettäisiin opiskelijoille ja

henkilökunnalle tietoiskuna kaksiportaisuudesta.
Toisaalta ei jotain huonoa, ettei hyvääkin: Opiskelijaliikkeen pitkäaikaisen vaikuttamiskampanjan
tuloksena opintorahan määriä alettiin 1.8.2014 lähtien tarkistaa lukuvuosittain kansaneläkeindeksin
perusteella. Ensimmäinen korotus oli noin 1,3 prosenttia opintorahaan lukuvuoden alkaessa. Lisäksi
opintolainaa korotettiin 100 eurolla.

10.4 Sosiaalinen luototus
Sosiaalinen luototus kirjattiin tavoitteeksi TYYn toimintasuunnitelmaan vuodeksi 2014. Sosiaalisella
luototuksella tarkoitetaan siis luottoa, jota kunta voi myöntää henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa tai
vähävaraisuutensa vuoksi ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa pankista tai muusta
luottolaitoksesta. Sosiaalinen luototus oli vuonna 2014 käytössä noin 30 kunnassa, mutta Turussa
sosiaalista luottoa ei myönnetä.
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TYY julkaisi sosiaalisen luototuksen puolesta kannanoton Turun Sanomissa. Tavoite sosiaalisen
luototuksen käyttöönotosta kirjattiin myös TYYn aloitteesta Ryhmä 30 000:n kunnallispoliittiseen
ohjelmaan. Tässä kohtaa oli tärkeää korostaa, että sosiaalista luottoa tulisi myöntää opiskelijoille
samoin ehdoin kuin muillekin kuntalaisille.

10.5 Askeleet kohti perustuloa
Toimeentulon osalta perustulo oli merkittävä puheenaihe ylioppilasliikkeessä vuonna 2014. SYL:n
toimintasuunnitelmasta johdettuna tavoitteena oli koostaa ylioppilasliikkeen yhteinen tiekartta
askeleista kohti perustuloa. Tämä tiekartta sisältäisi siis konkreettisia toimintaehdotuksia siitä, miten
sosiaaliturvaa tulisi uudistaa matkalla kohti perustuloa.
Työ aloitettiin SYL:n sopo-toimijoiden sektoritapaamisessa Helsingin Kuntokalliossa keväällä.
Valitettavasti keväälle suunniteltu ylioppilaskuntien erillinen sosiaaliturvan kehittämispäivä peruuntui
ja ylioppilaskunnat saivat ensimmäisen vedoksen tiekartastaan lausuttavaksi kesäkuukausille.
Viljanen järjesti TYYn hallitukselle yksityiskohtaisen keskustelutilaisuuden tiekartasta, kun lausuntoa
kirjoitettiin. Ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen SYL kutsui ylioppilaskunnat syksyllä jälleen
koolle pohtimaan perustuloa. Tässä tapaamisessa puhututti erityisesti esimerkiksi asumisen
tukijärjestelmän yhtenäistäminen ja luopuminen surkastuneesta opintotuen asumislisästä.
Lopullinen tiekartta saatiin toisen lausuntokierroksen jälkeen lopulta valmiiksi. Tiekartta tuotiin myös
ylioppilaskuntien toiveesta SYL:n liittokokoukselle tiedoksi, jossa siitä käytiin vielä kiihkeää
keskustelua niin istuntosalissa kuin työryhmässäkin.

10.6 Lainakassasta vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseen
TYYn edustajisto päätti tammikuun kokouksessaan lopettaa TYYn lainakassapalvelun. Samalla
edustajisto hyväksyi ponnen, jolla se velvoitti hallituksen valmistelemaan vaihtoehtoisen keinon tukea
TYYn vähäosaisia jäseniä lainakassan tilalle. Hallituksesta Viljanen valmisteli marraskuun
edustajiston kokoukseen seikkaperäisen vastauksen ponteen. Vastauksessa oli kerätty yhteen lukuisia
toimintamalleja, joilla vähäosaisten opiskelijoiden asemaa voitaisiin parantaa.
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10.7 Perheelliset-projekti
TYY

käynnisti

Perheelliset-projektin,

jonka

tavoitteena

on

tehostaa

opiskelijaperheiden

edunvalvontaa. Hallitus rekrytoi projektin tutkimusavustajaksi sosiologian opiskelijan Ville Savolaisen
kymmenien hakijoiden joukosta.
Projektin ensiaskeleet otettiin, kun toukokuussa TYY avasi alaikäisten lasten opiskelijavanhemmille
kyselyn,

jossa

selvitettiin

opiskelijavanhempien

mahdollisuuksia

osallistua

opiskeluun

ja

opiskeluyhteisöihin sekä kartoitettiin perheellisten opiskelijoiden asumiseen, terveydenhuoltoon ja
toimeentuloon liittyviä erityistarpeita. Kyselyyn vastasi yhteensä 108 opiskelijaa ja Savolainen purkaa
kyselyn tulokset kesäkuukausien aikana. Kyselystä selvisi, että perheellisten opiskelijoiden suurimmat
haasteet liittyvät niukkaan toimeentuloon sekä jouston ja vertaistuen puutteeseen opinnoissa.
Syksyllä Perheelliset-projektin tuloksia käsiteltiin rehtorinlounaalla, esteettömyysverkostossa ja
toimeentuloverkostossa. Tarkoitus on jatkaa projektia vuonna 2015 siten, että perheellisille
opiskelijoille järjestetään tapaaminen yhteistyössä yliopistopappien kanssa ja tuloksista luodaan
näppärään pakettiin taitettu yhteenveto.

10.8 Alayhdistyskoulutukset
Sosiaalipoliittinen sektori järjesti vuoden aikana kaksi alayhdistysten hyvinvointivastaavien,
soponeuvoston, koulutustilaisuutta. Ensimmäisessä koulutuksessa kerrottiin ajankohtaisia uutisia
opintotuesta ja vedettiin Opiskelukyky-työpaja. Toisessa koulutuksessa aiheena olivat opiskelijan
tukipalvelut ja näitä olivat esittelemässä opintohallinnon osastopäällikkö, opintopsykologit ja
esteettömyyssuunnittelija sekä YTHS:n yksikön johtaja ja yliopistopapit.

11 TUUTOROINTI
Tuutorointisektorilla vuosi aloitettiin tiedonjako- ja workshop-työskentelyllä, johon jatkuvuutta
lisäämään kutsuttiin myös vuoden 2013 tuutorointivastaava osallistumaan ja esittelemään kuluneen
vuoden toimintaa. Tilaisuudessa esiteltiin jo tehdyn valossa kuluvan vuoden tavoitteita ja
suunnitelmia sekä suunniteltiin TYY-kuvan viestimistä uusien opiskelijoiden vastaanotossa – mitä
kerrotaan, kenelle kerrotaan, missä kerrotaan. Vuoden aikana tehtiin tuutoroinnin kokonaiskartoitus.
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11.1 Uuden opiskelijan opas
Keväällä uudistettiin tiedottajaresurssin voimin Uuden opiskelijan opasta, joka lähetetään kaikille
uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana lukuunottamatta matemaattis-luonnontieteellistä
tiedekuntaa, jonka uudet opiskelijat saavat oppaan johdantoviikolla. Oppaassa okuvattiin TYYn
toimintaa, palveluita, yhteystyökumppaneita ja alayhdistyksiä.

11.2 Tuutorisuunnistus
Toukokuussa järjestettiin tuutorisuunnistus, johon osallistui noin 60 tuutoria. Suunnistuksessa
tuutorit kiersivät poikkitieteellisissä ryhmissä seitsemän rastia, joilla he pohtivat askarruttavia
kysymyksiä ja vastauksia, jotka syksyllä saattavat olla monelle ajankohtaisia.

11.3 TYY-kierrokset
Huhtikuussa valittiin TYY-kierrosten koordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä oli tutustuttaa uudet
opiskelijat ylioppilaskuntaan esittelykierroksilla, jotka hän suunnittelee ja koordinoi. Uusille
opiskelijoille kerrottiin pähkinänkuoressa oleelliset asiat ylioppilaskunnasta sekä näytettiin toimi- ja
vuokratilat. Kierroksia varattiin ennätysmäärä, ja lopullinen lukema oli noin kaksinkertainen
edeltävään vuoteen verrattuna. Työmäärä näkyi hallituksen alkusyksyn kiireissä. Koordinaattori laati
kierroksista erillisen loppuraportin. Kierrosten yhteydessä luovutettiin vielä lopuille tuutoreille
haalarimerkit,

mikäli

sellaiset

vielä

uupui

heiltä.

Kierroksilla

mainostettiin

lisäksi

supertuutorikilpailua, jonka voittajat selvisivät joulukuussa.

11.4 In English: Tutoring
Year began with information sharing workshop, in which was invited, in the name of continuity,
responsible for tutoring from the executive board 2013. This year’s goals and plans were presented. At
the end of the meeting, we planned TYY image and how to communicate to the new students.
New student guide was revised in the spring. The guide describes Student Union’s activities, services,
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affiliates and suborganisations. In April, TYY rounds coordinator was recruited. The coordinator
introduced Student Union to the new students with demonstration rounds, which she planned and
coordinated. Rounds were attended by an unprecedented number of freshmen and this was reflected
in board's workload.
In May, Tutor orienteering was attended by about 60 tutors. Tutors toured seven action points where
they reflected and thought about questions and answers, which they might face with the freshmen.

12 TYÖELÄMÄASIAT
Vuonna 2014 TYY jatkoi osallistumistaan Turun kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen Ready,
Study, Go Turku –toimintaan sen ohjausryhmässä ja teematyöryhmissä. Ohjausryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran huhtikuussa ja sen kokouksissa ylioppilaskuntaa edusti aluksi tiedottaja. Syksyn
ohjausryhmän kokouksiin TYYn edustajina osallistuivat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri.
RSGT–tapahtumien järjestämiseen TYY antoi panoksensa osallistumalla Challenge Turku innovaatiokilpailun ja RSGT-messujen markkinointiin. Hallituksen työelämävastaava ja tiedottaja
osallistuivat näiden tapahtumien työryhmien kokouksiin. Challenge Turku –innovaatiokilpailu
järjestettiin maaliskuussa ja hallituksen työelämävastaava toimi kilpailussa innovaatioita arvostelevan
raadin jäsenenä. RSGT-messut järjestettiin elokuussa.
Yliopistolla

työelämäsektorin

tärkeimpänä

projektina

oli

osallistuminen

yliopiston

yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategian valmisteluun. Rehtori asetti keväälle vararehtori
Reposen johtaman laajan työryhmän valmistelemaan strategiaa. TYYstä laajan työryhmän kokouksiin
osallistui hallituksen puheenjohtaja. Laaja työryhmä antoi väliraporttinsa kesäkuussa, minkä jälkeen
työryhmän toiminta jatkui pienemmällä kokoonpanolla professori Heinosen johtamana. Pienempi
työryhmä sai tehtäväkseen valmistella vuoden loppuun mennessä yrittäjyysstrategian ja sen
toimintasuunnitelman.

Työryhmän

toimintaan

osallistui

ylioppilaskunnasta

hallituksen

työelämävastaava. Vuoden lopuksi työryhmä päätti työskentelynsä ja antoi rehtorille esityksensä
yliopiston yrittäjyysstrategiaksi vuosille 2015–2020.
Työelämäsektorilla muu toiminta keskittyi yhteydenpitoon sidosryhmien, kuten Rekryn ja SYL:n,
kanssa.

Syksyllä

yhteistyötä

ryhdyttiin

harjoittamaan

Varsinais-Suomen

Yrittäjien

kanssa.

Yrittäjyysasiat olivat muutenkin pinnalla, kun toukokuussa TYY osallistui ÅAS:n kanssa SYL:n
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yrittäjyysyhteisökyselyyn kartoittaen Boost Turun toimintaa. Sektorilla pohdittiin erityisesti
loppuvuodesta sitä, kuinka akateemista yrittäjyyttä ja siihen liittyvää yrittäjyyskasvatusta voisi edistää
yliopistolla. Selvitystyötä asiassa tehtiin tutustumalla osuuskuntamuotoisiin yrittäjyysyhteisöihin
Turun AMK:n puolella ja suunnittelemalla keinoja, joilla vastaavaa toimintaa olisi mahdollista
käynnistää myös yliopistolla.

13 YHDENVERTAISUUS
Yhdenvertaisuus kulkee kaikessa TYYn toiminnassa mukana, ja jokaisella ylioppilaskunnan toimijalla
on

yhtäläinen

vastuu

yhdenvertaisuuden

ja

tasa-arvon

edistämisestä.

Hallituksen

yhdenvertaisuusvastaavan Viljasen tehtävänkuvaan kuului ensisijaisesti valvoa yhdenvertaisuustyön
toteutumista ja suunnitella projekteja edistämään TYYn yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita.
Lisäksi yhdenvertaisuuden kannalta merkittävää työtä tekivät TYYn saavutettavuustyöryhmä ja Turun
yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsen Jael-Aleksis Tuominen.
Vuonna 2014 yhdenvertaisuussektorin pääpainot olivat sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden
huomioiminen TYYn omassa toiminnassa sekä erilaisten oppijoiden tukimuotojen vahvistaminen
Turun yliopistossa.

13.1 Sukupuolten tasa-arvo
Vuoden 2014 yksi merkittävimmistä prosesseista oli TYYn sääntöjen uudistaminen ja tässä yhteydessä
tarkempien

suuntaviivojen

luominen

tasapuolisuus-

tai

kiintiösääntöön

henkilövalinnoissa.

Edustajisto kävi kevään aikana kaksi lähetekeskustelua asiasta ja edustajiston nimittämä
asiantuntijajäsenistä

ja

pitkäaikaisista

toimijoista

koostuva

sääntötoimikunta

valmisteli

sääntömuutoksia. Molemmilla areenoilla sukupuolten tasa-arvo toistui keskustelussa useasti. Kesän
jälkeen edustajisto päätti hyväksyä sääntöihin kirjauksen tasapuolisuussäännöstä ehdollistettuna.
Edustajistolle järjestettiin yhdenvertaisuudesta ensin yleinen koulutus helmikuun kokouksessa, jossa
edustajiston

jäsenet

pääsivät

keskustelemaan

aiheesta.

Huhtikuussa

valintatoimikunnalle,

ryhmäpuheenjohtajille ja hallitukselle järjestettiin vielä erillinen koulutus, jossa oikeustieteen
professori Kevät Nousiainen luennoi rekrytoinnin näkökulmasta yhdenvertaisuudesta.
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Edustajiston sukupuolittuneiden rakenteiden kartoittamiseksi tammikuun kokouksesta lähtien
Viljanen laski edustajiston jäsenten pitämien puheenvuorojen jakaantumista sukupuolten välillä.
Edustajiston jäsenet saattoivat ilmoittaa laskennassa olevansa muuta sukupuolta tai saivat jättää
määrittelemättä sukupuolensa nais- ja miessukupuolikategorian lisäksi. Puheenvuorojen yhteenveto
osoitti, että keskimäärin puheenvuorot jakaantuvat sukupuolijakauman mukaisesti – vaikkakin
sukupuolivähemmistöt olivat aineistossa lievästi yliedustettuja. Se, että sukupuolivähemmistöt saivat
tilaa puheenvuoroissa, voidaan kuitenkin nähdä positiivisena asiana.
Edustajistolle tehtiin samalla myös yhdenvertaisuuskysely, jossa selvitettiin edustajiston jäsenten
kokemaa kynnystä osallistua edustajiston toimintaan. Suurimmat puutteet näyttäytyivät siinä, että
kokoustilat olivat esteellisiä ja edustajistossa koettiin olevan jossain määrin loukkaava tai häiritsevä
puhekulttuuri.

13.2 Tahdon 2013 ja Turku Pride
TYY osallistui aktiivisesti keväällä tasa-arvoisen avioliittolain eduskuntakäsittelyn aikaiseen
kampanjointiin. TYY osallistui Tahdon2013-kampanjan kuvahaasteeseen sosiaalisessa mediassa ja
järjesti jäsenilleen yhteistyössä Turun Tahdon2013- kampanjatiimin kanssa postikorttipajan, jossa
kaikki halukkaat saivat itse askarrella kortin varsinaissuomalaiselle kansanedustajalle. Kortteihin
kirjoitettiin hyvän tasa-arvonpäivän toivotukset ja perusteltiin, miksi Suomessa tulisi olla tasaarvoinen avioliittolaki. TYY tarjosi jäsenilleen askartelumateriaalit ja postimaksut.
Tiedottaja Kedon tekemä kampanjailme ja aktiivinen mainostus monella areenalla tekivät tehtävänsä
– hyvänmielen korttipajassa kävi useita kymmeniä vierailijoita ja kortteja syntyi yli 100 kappaletta!
Turun Sanomat kirjoittivat tempauksesta uutisjutun lehteen ja tapahtuman tiedot jaettiin muun
muassa Tahdon2013-kampanjan virallisella Facebook-sivulla, jolla on yli 75 000 seuraajaa.
Alkusyksystä TYY osallistui lipullaan myös Turku Pride -kulkueeseen. TYY tuki kulkueen järjestämistä
monin tavoin tiedollisesti ja konkreettisesti esimerkiksi lainaamalla teltan ja megafonin. Kulkueessa
TYYn seurana kulki useita ylioppilaslakkipäisiä opiskelijoita ja lippuja kantavia alayhdistyksiä.
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13.3 Erilaisten opiskelijoiden tukimuodot kuntoon
TYYn saavutettavuustyöryhmä valittiin tammikuussa vuodelle 2014: puheenjohtajaksi Jennifer
Stanger ja jäseniksi Konsta Kuorikoski, Juuso Jauhiainen, Rita Rauvola, Jael Tuominen ja Sanni
Sirkiä. Syksyllä Stanger ilmoittautui esteelliseksi ja puheenjohtajaksi nousi Rauvola. Lisäksi
työryhmän

kokouksiin

osallistuvat

sosiaalipoliittinen

asiantuntija

Naarminen,

hallituksen

yhdenvertaisuusvastaava Viljanen ja yliopiston esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä.
Saavutettavuustyöryhmä valitsi vuoden 2014 pääteemakseen opiskelukyvyn edistämisen kaikkien
opiskelijoiden yhtäläisenä oikeutena opiskella ja osallistua opiskeluyhteisöihin. Lähtökohtana
vaikuttamiselle on nimenomaisesti erilaisten oppijoiden tukimuotojen kehittäminen osana
opiskelukyvyn edistämistä.
Vuoden aikana työryhmä järjesti myös yli 80 osallistujaa keränneen Pimé Café -tapahtuman, jossa
vierailijat pääsivät tutustumaan pilkkopimeään kahvilaan näkövammaisten oppaiden ohjaamana.
Näkövammaisten opiskelijoille hankittavista pistekirjoitusopasteista Yliopistonmäen rakennuksiin
sovittiin rehtori Väänäsen kanssa. Lisäksi saavutettavuustyöryhmä piti tuutorisuunnistuksella oman
rastinsa, jossa uusille tuutoreille neuvottiin, mistä saa apua saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä
ja miten toimia tilanteessa, jossa oman tuutoriryhmän opiskella on esimerkiksi jokin vamma tai
rajoite.
Hallitus otti erilaisten oppijoiden tukimuotoja aktiivisesti keskusteluun monien eri sidosryhmien
tapaamisissa, kuten Turun esteettömyysverkostossa, terveystyöryhmässä, yliopiston opintohallinnon
tapaamisessa, hyvinvointijaostossa ja jo aiemmin mainitussa käyttäjäryhmässä. Yksi toistuva
keskustelunaihe oli muun muassa sähköisen tenttitilan esteettömyys muun muassa opastuksen ja
tietokoneella käytettävien apuohjelmien osalta.

13.4 Esteettömyyshanke
RSGT-hanke myönsi Turun esteettömyysverkostolle mittavan 10 000 euron suuruisen hankerahan
korkeakoulujen

esteettömyyden

edistämiseen.

Esteettömyysverkosto

hankki

määrärahoilla

korkeakouluharjoittelijan, joka Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija Pietilän alaisuudessa teki
neljän korkeakoulun opiskelijoille esteettömyyskyselyn.
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13.5 Hiljainen tila kampukselle
TYYn yhdenvertaisuusohjelmassa on tavoitteena saada Turun yliopiston kampukselle hiljainen tila,
jossa opiskelijat voisivat uskontokunnasta riippumatta hiljentyä opiskelupäivän aikana. TYY aloitti
neuvottelut

yliopistopappien

yliopistopappien

käytössä

kanssa
olevaan

tällaisen

tilan

toimistotilaan.

järjestämisestä
Samalla

Ylioppilastalo

neuvoteltiin

TYYn

B:hen
kappelin

varausjärjestelmän uudistamisesta ja näin tilan tehokkaammasta käytöstä. Kysymystä ei saatu
päätökseen vuonna 2014.

14 YMPÄRISTÖ
14.1 Ympäristösiipi
Ympäristösiipi valittiin ja koulutettiin tammikuussa. Siipeä täydennettiin lokakuussa.
Siipi osallistui TYYlikkään vapun ympäristöasioista käytävään keskusteluun ja Vartiovuorenmäen
siivoamiseen. Siipi kirjoitti myös blogin vapun ympäristöasioista. Uusia toimijoita siipeen rekryttiin
TYYlikkään

avauksen

ständillä

ja

piknikillä

syyskuun

alussa.

Lokakuussa

siipi

järjesti

alayhdistystoimijoille ympäristökoulutuksen teemalla ”Ympäristöystävälliset bileet”.

14.2 Reilu korkeakoulu -arvonimi Turun yliopistolle
Reilu korkeakoulu -kannatusryhmä perustettiin, mutta puheenjohtajan kiireiden vuoksi se ei ehtinyt
kokoontua

tämän

vuoden

puolella.

Alayhdistyksiä

on

kannustettu

sitoutumaan

Reiluiksi

alayhdistyksiksi.

14.3 Polttava kysymys – vahva ilmastolaki
Hallitus lausui ilmastolain puolesta yhdessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Jyväskylän
yliopiston ylioppilaskunnan, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ja Åbo Akademis Studentkårin
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kanssa. Hallituksen esitys ilmastolaista hyväksyttiin kesäkuussa onnistuneen ja pitkäjänteisen
vaikuttamisen ja yhteistyön tuloksena.

14.4 Pyöräilykampanja
TYY osallistuu omalla joukkueella Turun ja Tampereen väliseen pyöräilykisaan TURTAan. Pyöräilyn
edistäminen on myös yksi kunnallispoliittisen ohjelman tavoitteista.

14.5 In English: Environmental affairs
The Environmental Wing started to operate and took part in taking care of environmental affairs on
vappu.
TYY wrote a statement for the Climate Law together with other student unions and the law is now
going to the Finnish Parliament.
TYY created an own team for a cycling contest between Turku and Tampere (TURTA). Promoting
cycling is also one of the goals in the municipal programme. The support group for Fair Campus has
been chosen.

15 YRITYSYHTEISTYÖ
Yritysyhteistyösektorin alkuvuoden suurin projekti liittyi parin vuoden välein tehtävään TYYn ja
Universtaan pankkipalvelujen kilpailuttamiseen. Kilpailutuksessa huomioitiin yhtenä osa-alueena
markkinointiyhteistyö,

josta

pankeilta

pyydettiin

tarjouksia

muiden

osa-alueiden

ohella.

Kilpailutuksessa parhaiten menestyi Turun Seudun Osuuspankki, jonka TYYn ja Universtaan
hallitukset valitsivat pankkiyhteistyökumppanikseen maaliskuussa. Osuuspankin kanssa solmittiin
samalla markkinointiyhteistyösopimus, joka vastasi ylioppilaskunnan tavoitteita.
Alkuvuodesta neuvoteltiin markkinointiyhteistyösopimus myös LähiTapiolan kanssa, johon TYY ja
Universtas ovat keskittäneet vakuutuspalvelujaan. Elo-syyskuussa Turun Sanomien kanssa toteutettiin
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edellisvuosien tapaan opiskelijoille markkinoitu ”Turun Sanomat kuukaudeksi kotiin” -kampanja,
jonka tilaajamäärä kaksinkertaistui edellisvuodesta yli 1200 tilaajaan. Onnistuneen kampanjan
seurauksena Turun Sanomien yhteistyösopimus uusittiin vuodelle 2015.
Syksyllä aloitettiin neuvottelut TYS:n kanssa olemassa olevan yhteistyön laajentamisesta ja
markkinointiyhteistyösopimuksen solmimisesta. Neuvottelujen pohjalta sovittiin alkuvuodesta 2015
järjestettävästä kampanjasta, jossa TYY markkinoi TYS:n asuntoja opiskelijoille niiden käyttöasteen
nostamiseksi keväällä. Uusi hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen tammikuun 2015 ensimmäisessä
kokouksessaan.
Muihin yhteistyökumppaneihin, Unicaan ja Marilyn-Vegasiin, pidettiin vuoden aikana tiiviisti yhteyttä
ja heidän sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä huolehdittiin. Pienimuotoisempaa yhteistyötä
harjoitettiin Opiskelijankaupunki.fi -palvelun kanssa turkulaisten opiskelijaetujen nostamiseksi
opiskelijoiden tietouteen. Samaten Frankin tarjoamia opiskelijaetuja markkinoitiin opiskelijoille
erityisesti alkusyksystä, kun uudet opiskelijat saapuivat yliopistolle. Yritysyhteistyöasioita käsiteltiin
muiden ylioppilaskuntien kesken maaliskuussa Helsingissä SEKSMYY–tapaamisessa, jossa jaettiin
neuvoja menestyksekkään yritysyhteistyön järjestämiseksi.

16 VIESTINTÄ
16.1 TYYn internet-sivujen uudistaminen
Viestintäsektorin kevään tärkein projekti oli TYYn nettisivujen uudistaminen, joka oli osa vuonna 2013
aloitettua verkkoviestinnän kokonaisuudistusta. Nettisivujen uudistamiseen varattiin vuoden 2014
talousarviossa 10 000€. Projekti aloitettiin vuoden 2013 puolella pyytämällä tarjouksia kymmeneltä
eri toimittajalta, joista kuuden kanssa käytiin tarkemmat neuvottelut. Tarjouskilpailun perusteella
parhaiten ylioppilaskunnan tavoitteita vastasi turkulainen Mainostoimisto Leimahdus, jonka hallitus
valitsi tammikuussa nettisivujen toimittajaksi. Leimahdus toimitti uudet nettisivut myös Tylkkärille,
jonka sivut uudistettiin erikseen osana samaa prosessia.
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Nettisivujen suunnitteluun osallistuivat ylioppilaskunnan puolelta hallituksen viestintävastaava,
tiedottaja sekä järjestö- ja hallintosihteeri. Ideoita sivujen sisällöstä ja toiminnoista kerättiin
helmikuussa workshopissa, johon hallitus ja työntekijät osallistuivat. Workshopin ajatusten pohjalta
jatkettiin suunnittelua sivujen tarkoituksen, kohderyhmien ja sisällön osalta. Tylkkärin nettisivujen
suunnittelu tapahtui kokonaan Tylkkärin puolella. Yhteydenpito Leimahdukseen oli mutkatonta ja
sivujen tekninen toteutus sujui hyvin. Sivujen luonnoksista annettiin palautetta ja TYYn toiveet
huomioitiin sivujen toteutuksessa. Uudistuneet sivut julkaistiin kesäkuun alussa. Tylkkärin sivut
julkaistiin toukokuun alussa.
Syksyn alussa hallituslaisille ja työntekijöille koulutettiin sisällöntuotantoa ja perusmuokkauksia
nettisivuille. Samalla pieniä teknisiä vikoja korjailtiin sekä opeteltiin käyttämään uusia nettisivuja
viestinnällisesti. Tiedottajan vaihduttua heinä-elokuun vaihteessa tapa tarkastella verkkoviestintää
uudistui, ja viestinnällistä sisältöä ryhdyttiin keskittämään sähköpostilistoilta ja sosiaalisesta mediasta
nettisivuille. Sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa ryhdyttiin jakamaan linkkejä, jotka ohjasivat
nettisivuilla olevaan uutissisältöön. Myöhemmin Maanantaimaili ja Kampuksella tapahtuu –viesti
yhdistettiin alkuviikosta lähetettäväksi

TYYn uutiskirjeeksi, jolle luotiin visuaalinen ilme.

Uudistuneesta uutiskirjeestä saatiin hyvää palautetta.

16.2 Sosiaalinen media
Ylioppilaskunnan läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin huhtikuussa, kun TYYn jo aiemmin
olemassa olleiden Facebook- ja Twitter-tilien rinnalle perustettiin tili Instagramiin. Instagramia
päivitettiinkin ahkerasti, erityisesti hallituksen opiskelijakulttuurivastaavan toimesta, ja sille saatiin
vuoden vaihteeseen mennessä 1000 seuraajaa. Myös kuvien ja linkkien käyttöä Facebookissa lisättiin.
Twitteriä päivitettiin aikaisempaa selvästi ahkerammin, erityisesti syksystä.

16.3 Edustajiston kokousten streamaus ja simultaanitulkkaus
Edustajiston kokouksia on streamattu nettiin vuodesta 2012 asti. Vuonna 2013 streamauksen kanssa
kohdattiin vaikeuksia vanhan palveluntarjoajan muututtua maksulliseksi. Vuoden 2014 edustajiston
ensimmäiseen kokoukseen etsittiinkin uusia ratkaisuja niin yliopiston tietohallinnosta kuin muualta.
Tekniset valmiudet streamaukseen olivat olemassa web-kameran ja äänentoiston osalta, joten
ratkaisuja etsittiin lähinnä ohjelmistopuolelta.
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Tammikuussa tietohallinto lupasi ylioppilaskunnalle yliopistolla web-konferenssien järjestämistä
varten käytössä olleen Microsoftin Lync –ohjelmiston, joka saatiin käyttöön jo edustajiston
tammikuun kokoukseen. Hyvistä web-konferensseihin liittyvistä ominaisuuksistaan huolimatta Lync
osoittautui live streamin ylläpitämisessä raskaaksi ja epäkäytännölliseksi, erityisesti koska webkonferensseille tyypilliseen tapaan jokainen keskustelua seuraamaan liittynyt jouduttiin hyväksymään
keskusteluun yksitellen.
Lyncin puutteista johtuen uuden ohjelmiston etsimistä jatkettiin. Ratkaisu löytyi lopulta Youtubesta,
jonka uudella Live Events –toiminnolla kokousten streamaus onnistui mallikkaasti. Web-kameran
syöte koodattiin Open Broadcaster Software Playerilla Youtubeen lähetettäväksi paketiksi, joka
pystyttiin julkaisemaan TYYn Youtube-kanavalla lähes reaaliaikaisena. Edustajiston kokoukset
streamattiin helmikuusta eteenpäin Youtubella. Streamin ylläpitämisessä törmättiin kuitenkin
ajoittain pienimuotoisiin ongelmiin, jotka johtuivat Turku-salin heikoista nettiyhteyksistä.
Toinen viestintäsektoria työllistänyt haaste edustajiston kokouksien teknisen puolen järjestelyissä
liittyi simultaanitulkkaukseen, jota edustajisto alkoi toteuttaa kokouksissaan maaliskuusta lähtien.
Edustajistovaaleissa 2013 edustajistoon oli noussut suomea vähän puhuvia kansainvälisiä tutkintoopiskelijoita, joiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi edustajisto teki helmikuussa päätöksen
englanninkielisen simultaanitulkkauksen järjestämisestä. Simultaanitulkkaukseen soveltuvia paikkoja
etsittiin yliopistolta ja lopulta tila löydettiin kauppakorkeakoulun Elovena-salista, jonka tekniset
järjestelmät soveltuivat suoraan tulkkauksen järjestämiseen. Järjestelmän onnistuneen testauksen
jälkeen viestintäsektorin tehtäväksi jäi lähinnä Skype-yhteyksien järjestäminen tulkkien ja kvedaattorien välille heidän keskinäistä kommunikointiaan varten.
Kevään lopuksi kv-edaattorit valmistuivat ja jättivät edustajiston, minkä vuoksi tarvetta
simultaanitulkkaukselle ei enää ollut. Syksyn edustajiston kokoukset pidettiin jälleen Turku-salissa ja
niiden streamausta jatkettiin normaalisti. Vuoden lopulla viestintäsektori ryhtyi selvittämään uuden
äänijärjestelmän hankkimista streamaukseen parantaakseen streamin äänenlaatua. Äänitekniikkaa
tuntevan opiskelijan konsultoinnin jälkeen vuoden viimeisessä kokouksessaan hallitus lopulta päätti
uusien mikkien ja tarvikkeiden sekä mikseripöydän hankkimisesta TYYlle.
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16.4 Intranet ja yliopiston sähköiset palvelut
Ylioppilaskunnan näkyvyys yliopiston intranetissä kasvoi, kun TYYn omat intranet-sivut julkaistiin
huhtikuussa. Keskusteluja sivujen luomisesta oli käyty yliopiston kanssa aktiivisesti jo vuoden 2013
puolella. TYYn ja tiedekuntajärjestöjen näkyvyyden lisäämistä intranetissä oli toivottu erityisesti
yliopiston puolelta, ja TYYlle päädyttiinkin tekemään tiedekuntien ja yksiköiden alasivuja vastaavat
sivut, joihin olisi tulevaisuudessa mahdollista aktivoida myös tiedekuntajärjestöjä tuottamaan sisältöä.
Syksyllä TYYn intranet-sivuja ei otettu kuitenkaan vielä kovin aktiivisesti käyttöön vaan sen sijaan
tyydyttiin viemään sivuille ajankohtaissisältöä RSS-feedien avulla.
Viestintäsektori osallistui myös yliopiston sähköisen työpöydän suunnitteluun. Tietohallinnossa
suunniteltiin intranettiin tulevaa sähköistä työpöytää kokoamaan yliopiston sähköiset palvelut
nykyistä helpommin käytettävään muotoon opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön.
Sähköisen työpöydän suunnittelu eteni mutta projektia ei saatu vielä valmiiksi vuoden 2014 aikana.
Sen sijaan yliopisto julkaisi opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön Opas-palvelun, joka sisälsi
kampusalueen kartan sekä ajankohtaissisältöä ja tilavarauksia eri tiedekunnista. Myös TYY sai Opaspalveluun omat uutisensa ja tapahtumansa RSS-feedien muodossa.

16.5 TYYn kuvapankin kerääminen
Vuonna 2014 yhtenä TYYn viestinnän tavoitteena on ollut visuaalisuuden lisääminen kaikessa
ylioppilaskunnan viestinnässä. Kuluneena vuonna tämän tavoitteen osalta kiinnitettiin erityistä
huomiota TYYn kuvapankin kasvattamiseen. Hallitus ja viestintäsektori aktivoituivat kiitettävissä
määrin ottamaan valokuvia TYYn omista tapahtumista sekä tilaisuuksista, joihin TYY osallistui.
Ulkoisella kiintolevyllä ollut kuvapankki kasvoi ja sitä järjesteltiin selkeämmäksi. Laadukkaiden
kuvien kysyntä johti tarpeeseen uudistaa TYYn valokuvauskalustoa, kun hallituksen jäsenet käyttivät
TYYn kameran sijaan useimmiten omaa parempaa kuvauskalustoaan. Syksyllä TYYn ja Tylkkärin
käyttöön hankittiinkin laadukas järjestelmäkamera ja siihen tarvittavat objektiivit. Hankinta tehtiin
varmistamaan se, että laadukasta kuvamateriaalia saataisiin kerättyä ylioppilaskunnan käyttöön myös
tulevina vuosina.
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17 Turun ylioppilaslehti
2014 oli Turun ylioppilaslehdelle vaiherikas ja journalistisesti hyvä vuosi. Toteutettu paperilehden
formaattiuudistus sai innostunutta lukijapalautetta. Digitaalisesti lehti panosti uusien verkkosivujen
lisäksi sosiaaliseen mediaan aiempaa jäsentyneemmin.
Lehteä päätoimitti koko vuoden Lauri Hannus. Keväällä toimitustyötä tekivät hänen kanssaan
toimittajaharjoittelija Milla Ikonen sekä siviilipalvelushenkilö Konsta Hormia. Syksyllä lehteä
toimittivat Hannuksen kanssa toimittajaharjoittelijat Aleksi Malinen ja Susanne Salmi. Lehden
tekemiseen osallistui kolmisenkymmentä avustajaa. Joukkoon kuului kirjoittajia, kuvittajia ja
valokuvaajia.
Turun ylioppilaslehti ilmestyi vuoden 2014 aikana yhdeksän kertaa 32–48 -sivuisena aikakauslehtenä.
Lehden normaalinumeroiden painosmäärä oli n. 7500 kpl ja laskennallinen levikki 11 000 lukijaa.
Vuoden 2014 aikana ilmestyi kaksi abinumeroa, joiden painos oli n. 9500 kpl ja jotka jaettiin
normaalijakelun lisäksi Turun talousalueen lukioihin. Suurin painos oli kahdella kaupunkinumerolla,
joita painettiin n. 12 000 kappaletta.
Vuoden 2014 lehtien keskeisiä teemoja olivat mm. opiskelijan identiteetti, työllistyminen, teknologia
ja ihmissuhteet. Myös ylioppilas- ja koulutuspolitiikkaa käsiteltiin monissa artikkeleissa.
Turun ylioppilaslehti panosti vuoden 2014 aikana visuaaliseen näyttävyyteen ja miellyttävään
lukukokemukseen. Lehden uudistunut graafinen ilme sai heti tammikuussa lukijoilta runsaasti
kiitoksia. Ilmettä hiottiin koko vuoden ajan selkeämmäksi talotyyliksi: minimalististen taittopohjien ja
selkeiden visuaalisten irtiottojen vuoropuheluksi.
Formaattiuudistus pienensi lehden hävikkiä. Uudistunut lehti tarttui jakelupisteistä mukaan vanhaa
paremmin. Jakelutelineisiin jäänyt osuus oli alle 10 % kustakin painoksesta. Lehden verkkosivuilla oli
vuoden aikana yli 70 000 lukijaa ja 132 000 artikkelin lukukertaa.
Lehti ylitti budjettinsa vuonna 2014 noin 5000 eurolla. Tämä johtui pääosin verkkosivu-uudistuksesta,
joka maksoi kertaluonteisesti noin 4000 euroa.
Lehden mainosmyynnin kehittämisestä keskusteltiin vuoden 2014 aikana runsaasti, ja johtokunta
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päätyi vaihtamaan lehden ilmoitusmyyjän. Muiksi tulevaisuuden kehityshankkeiksi nousivat jakelun
kehittäminen sekä mahdollinen yhteistyö muiden turkulaisten korkeakoulujen ylioppilaskuntien
kanssa.

18 TYYn kirjasto
TYYn kirjaston keskeisimpänä tehtävänä on ollut opiskelijoiden esille tuomiin kirjatarpeisiin
vastaaminen Turun yliopiston parissa. Tärkein tehtävä vuonna 2014 oli edelleen kurssikirjatarpeiden
tyydyttäminen. Kirjaston asiakkaista valtaosa oli ylioppilaskunnan jäseniä, mutta asiakaskunnasta
löytyi myös niin avoimen yliopiston kuin muiden korkeakoulujen opiskelijoita sekä yliopiston
henkilökuntaa. Vuoden kävijämäärä oli 4283 henkilöä. Kirjastonhoitajana toimi Juha Helin.
Edustajisto päätti lakkauttaa kirjaston huhtikuun kokouksessaan. Kirjastotoiminta lakkasi lokakuun
lopussa, minkä jälkeen keskityttiin kokoelman poistamiseen ja muuhun hallinnolliseen työhön. Kirjoja
lahjoitettiin Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kirjastoille sekä Turun
kaupungin

kirjastoille.

Kaikkia

kirjoja

ei

ehditty

poistaa vuoden

loppuun

mennessä ja

kirjastonhoitajan irtisanomisen astuttua voimaan osa kokoelmasta jäi edelleen yliopiston kirjaston
järjestelmään ja TYYn haltuun.

19 Elokuvatoimikunta – Elokuvakerho Kinokopla
19.1 Yleistä
Turun yliopiston ylioppilaskunnan elokuvatoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2014 oli Janne
Salakka, varapuheenjohtajana Anni Leppänen ja sihteerinä Karoliina Rajala. Muina jäseninä toimivat:
Anni Honkalampi, Emmi Kykkänen, Emil Kusnetsoff, Katja Mikkola, Lauri Kinnunen ja Ville Sirkiä.

19.2 Esitystoiminta
Kinokoplan toiminnan runko muodostui totuttuun tapaan keväällä kahdeksan ja syksyllä pidemmän
yhdeksän elokuvan mittaisista sarjoista.

Kevätsarja oli neljäs ja syyssarja viides Kinokoplan
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Logomossa järjestämä elokuvasarja.

19.3 Sarjoissa esitetyt elokuvat:
19.3.1 Kevätsarja 2014
9.2. Frances Ha (USA, 2012)
16.2. Mud (USA, 2012)
23.3. Me ollaan parhaita! (Ruotsi, 2013)
2.3. Betoniyö (Suomi, Ruotsi, Tanska, 2013)
9.3. Filth (Iso-Britannia, 2013)
16.3. Bekas (Ruotsi, Suomi, Irak, 2012)
23.3. Adèlen elämä – osat 1 & 2 (Ranska, Belgia, Espanja, 2013)
20.3. Päivien Kuohu (Ranska, Belgia, 2013)

19.3.2 Syyssarja 2014
5.10. Sorrentino: Suuri kauneus (Italia, Ranska, 2013)
12.10. Her (USA, 2013)
19.10. Only Lovers Left Alive (Iso-Britannia, 2013)
26.10. Gloria (Chile, Espanja, 2013)
2.11. The Lunchbox (Intia, Ranska, Saksa, USA, 2013)
9.11. Isänsä poika (Japani, 2013)
16.11. Menneisyys (Ranska, Italia, 2013)
23.11. Tuuli nousee (Japani, 2013)
30.11. The Grand Budapest Hotel (Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat, 2014)
Sarjojen lisäksi Kinokoplan toiminnan yksi perinteisimmistä tapahtumista on Kirjakahvilan kanssa
järjestettävä Turun Taiteiden yön näytös. Taiteiden yönä 14.8.2014 esitettiin Carl Th. Dreyerin
Vampyr (1932), joka keräsi Brinkkalan sisäpihan täyteen katsojia eli noin 300-500 henkeä. Elokuvan
säesti elektronista kanteletta soittava Riku-Pekka Kellokoski. Elokuva tilattiin Saksasta Deutsche
Kinemathekilta ja esitettiin 35mm -formaatissa. Elokuvan esitti turkulainen elokuvaharrastaja Fredrik
Sandström.
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Kinokopla järjesti kaudella 2014 myös useita muita yksittäisnäytöksiä, kuten 28.9. R&Afestivaalikiertueen yhteistyönäytöksen Varvari (2014) ja 15.10. Kehitysyhteistyöviikon näytöksen 12
Years A Slave (2013). 12 Years A Slaven lipunmyyntitulot (192 euroa) annettiin hyväntekeväisyyteen
Planin ”Koska olen tyttö” -hankkeeseen. Saksalaiseen elokuvan viikon yhteydessä näytettiin
yhteistyössä Goethe Institutin kanssa Itä-Saksaan sijoittuva elokuva Sonnenallee (1999), jonka jälkeen
DJ soitti saksalaista musiikkia 70- ja 80-luvuilta. Sonnenallee houkutteli Bar Kukan täyteen ihmisiä.
Tämän lisäksi syyssarjan päätteeksi järjestettiin erityisnäytös Lars Von Trierin Nymphomaniacille
(2013). Kinokopla sai kiitosta rohkeudestaan näyttää yli neljä tuntia kestävä ja teemaltaan raskas
elokuva.
Logomon ohella Kinokoplan tärkein yhteistyökumppani oli Varsinais-Suomen elokuvakeskus, jonka
alaisen Elokuvakerhopalvelun kautta sarjojen elokuvat tilattiin. Tämän lisäksi yhteistyötä tehtiin
muun muassa Yleisradion Docventures-ohjelman, Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin, Deutsche
Kinemathekin, Goethe Institutin ja Kehitysyhteistyöviikon kanssa.

19.4 Muu toiminta
Kinokopla järjesti mm. elokuvatietovisan Bar Kukassa keväällä 2014. Syksyllä järjestettiin Kinokoplan
uusienilta, jossa esitettiin lyhytelokuvia 16mm -formaatissa, tutustutettiin osallistujat Kinokoplan
toimintaan ja järjestettiin projektorikoulutus. Tämän lisäksi osallistuttiin TYYn avajaiskarnevaaleille
ja Ready, Study, Go Turku! -messuille. Kinokopla järjesti myös erilliset sarjalippujen myyntipäivät
opiskelijaruokaloissa Assarin Ullakolla ja Gado Gadolla sekä keväällä että syksyllä. Vuonna 2014
aloitettiin myös uusi perinne, jonka tarkoituksena on viedä Kinokoplan hallitus tutustumaan
Varsinais-Suomen elokuvakeskuksella säilytettävään Kinokoplan historiaa käsittelevään Kinokoplan
arkistoon.
Syksyllä Kinokoplan tiedottaja Katja Mikkola toimi projektikoordinaattorina Docventures goes Turkuyhteistyöprojektissa. YLEn Docventures-ohjelman tuottajien idea oli järjestää kisakatsomoita eri
puolilla Suomea. Kinokopla pyysi projektiin mukaan Doc Lounge Turun, Hurma ry:n, MoMe ry:n ja
TOY ry:n. Kisakatsomot järjestettiin Bar Kukassa, joka oli kaikkina kahdeksana keskiviikkona (3.9.22.10.) tupaten täynnä katsojista. Järjestäjätahot pitivät yhteistyössä yllä Docventures goes Turku blogia (docventuresturku.blogspot.fi) ja perustivat Facebook-ryhmän, joka sai vajaat 1100 tykkääjää
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muutamassa viikossa. Facebookissa järjestettiin dokumenttien teemoihin liittyviä viikkohaasteita ja
itse dokumenttien yhteyteen järjestettiin erilaista teemaan liittyvää ohjelmaa, kuten Tekopyhyysaiheinen paneeli ja omien tekopyhien tekojen ”burnbox”.
Keväällä Kinokoplan kaksi edustajaa osallistuivat Tampereella järjestettyyn elokuvakerhotapaamiseen,
jossa keskusteltiin elokuvakerhotoiminnan tulevaisuudesta ja sen haasteista. Syksyllä myös kaksi
hallituslaista osallistuivat Helsingissä järjestettyyn elokuvaverkosto-tapaamiseen.

19.5 Kinokoplan myynti 2014
Sarjakorttien hinnat olivat molemmissa sarjoissa 22 euroa ja 20 euroa opiskelijoilta. Keväällä myytiin
5 euron näytöslippuja, joiden ostamiseen vaadittiin 1 euron hintaisen jäsenkortin omistamista.
Sarjakortteja myytiin ennakkoon TYYn kansliassa, Kirjakahvilassa ja Bar Kukassa. Sekä kevään että
syksyn sarjakortit ensimmäisen näytöksen (klo 17) ja toiseen näytökseen (klo 20) myytiin loppuun
ennen sarjan alkamista. Myös irtoliput kävivät todella hyvin kaupaksi. Sekä keväällä että syksyllä
muutamassa näytöksessä saatiin ensimmäistä kertaa Kinokoplan historiassa kaikki paikat myytyä.
Kokonaisuudessaan Kinokoplan myynti vuonna 2014 oli erinomaista ja ylitti vuoden 2013 tason.
Kevään suosituin näytös oli Betoniyö (2013), jonka kummassakin näytöksessä sali oli täynnä.
Asiakasmäärien kehityksen valossa näyttää siltä, että yleisö on viimein löytänyt Logomon tilat.
Sarjakortteja ja jäsenyyksiä ostettiin niin paljon, että vuonna 2014 Kinokopla on jäsenmäärältään
Suomen suurin elokuvakerho.

19.6 Tiedotus
Sarjojen elokuvista painettiin keväällä ja syksyllä mainosjulisteita, ruokalamainoksia sekä
lentolehtisiä, joita Kinokoplan hallitus levitti yliopistoalueelle ja kaupungille. Sarjaa mainostettiin
myös
sähköpostilistojen ja Facebookin kautta sekä internetisivut pidettiin ajan tasalla. Internetsivuja
päivitettiin muun maussa lisäämällä elokuvien trailerit hallituksen kirjoittamien esitystekstien
yhteyteen. Erityisesti Facebookissa oltiin aktiivisia ja tämä näkyikin esimerkiksi siinä, että Kinokoplan
Facebook-sivulla 1100 tykkääjän raja meni rikki. Kesällä Kinokopla näkyi muun muassa Turun
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Sanomissa, kun Kinokoplalta kysyttiin mielipidettän elokuvateatteri Dominon paluuseen. Tämän
lisäksi Turun ylioppilaslehti mainosti sarjoja.
Kinokopla loi myös Twitter-tilin itselleen, jolla twiittailtiin ahkerasti. Tiliä seuraavat monet elokuvaalan toimijat journalisteista levittäjiin, sivustoihin, tapahtumanjärjestäjiin, festivaaleihin ja
elokuvantekijöihin. Yhteistyö Docventuresin kanssa toi Kinokoplalle näkyvyyttä, kun esimerkiksi Riku
Rantala uudelleentwiittasi lukuisia Kinokoplan päivityksiä ja kun Kinokoplan Karoliina Rajalan
kirjoittamaa

Docventures

goes

Turku

-blogitekstiä

lainattiin

Yle

Puheella.

Myös

lyhyitä

yleisötervehdyksiä televisioitiin YLE:lle Bar Kukassa Docventures-tapahtumien yhteydessä.

19.7 Asiakaspalaute
Keväällä kerättiin asiakaspalaute sarjan viimeisessä näytöksessä ja internetissä. Asiakaspalautteessa
esitettiin

sekä

avoimia

että

monivalintakysymyksiä.

Avoimilla

kysymyksillä

pyydettiin

parannusehdotuksia toimintaan ja monivalintakysymyksillä mitattiin vastaajien yleistä tyytyväisyyttä.
Monivalintakysymyksissä vaihtoehdot olivat erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, en tiedä, melko
tyytymätön ja erittäin tyytymätön. Kyselyyn vastanneista 28 % olivat erittäin ja 67 % melko tyytyväisiä
Kinokoplan elokuvavalintoihin. Kuusi prosenttia ei osannut sanoa ja kukaan ei ollut melko tai erittäin
tyytymätön. Kinokoplan järjestämään oheistoimintaan 41 % olivat erittäin tyytyväisiä, 24 % melko
tyytyväisiä ja 35 % ei osannut sanoa. Kukaan ei ollut myöskään oheistoimintaa kohtaan melko tai
erittäin tyytymätön. Voidaan siis sanoa, että Kinokoplan näytöksissä olijat ovat olleet tyytyväisiä
elokuvavalintoihin. Ne jotka ovat osallistuneet Kinokoplan muuhun toimintaan ovat puolestaan
erittän tyytyväisiä tapahtumiin.
Syksyn sarjaa päätettiin pidentää keväällä kerätyn asiakaspalautteen, hyvän taloudellisen tilanteen ja
erinomaisen elokuvatarjonnan perusteella. Asiakaspalautteessa toivottiin näytettäväksi Bollywoodelokuvia ja toive toteutettiin esittämällä syksyn sarjassa elokuva The Lunchbox (2013). Samalla
keskusteltiin Euroopan suurimman Bollywood-elokuvan maahantuojan Eros International PLC:n
kanssa mahdollisuudesta näyttää Bollywood-elokuvaa tulevaisuudessa. Myös Kinokoplan syksyllä
esittämä Nymphomaniac oli hyvin toivottu. Sitä ei kuitenkaan voinut ottaa osaksi sarjaa sen pituuden
takia

ja

tästä

syystä

elokuvalle

järjestettiin

monipuolisuutta pidettiin hyvänä asiana.

erikoisnäytös.

Kinokoplan

sarjoissa

etenkin
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19.8 Juhlavuosi
Yksi vuoden 2014 keskeisimmistä tehtävistä oli suunnitella ja pistää aluille juhlavuoden 2015
järjestelyt, jolloin Kinokopla täyttää 50 vuotta. Juhlavuoden järjestelyistä pistettiin aluille muun
muassa seminaarin ideointi ja puhujoiden hankinta, vuosijuhlien järjestäminen, pop-up- ja muiden
yksittäisnäytösten ideointi ja juhlajulkaisun toimittaminen. Juhlajulkaisuun hankittiin taittaja ja
lukuisia kirjoittajia kuten Veijo Hietala, Hannu Salmi, Tapani Maskula, Risto Hyppönen, Juri
Nummelin, Petri Kotwica ja Taneli Topelius. Tämän lisäksi juhlajulkaisuun kirjoitettiin tekstejä ja
hankittiin kuvamateriaalia. Tämän lisäksi tehtiin monia juhlavuoden apurahahakemuksia ja luotiin
uusia yhteistyötahoja, kuten Goethe Institut, Institut Francais ja Ruotsin suurlähetystö. Juhlavuoden
graafiseksi toteuttajaksi valittiin päteväksi osoittautunut Jari Pohjonen, joka valmisteli Kinokoplalle
juhlavuoden logon ja tekee juhlavuoden julisteet. Syksyllä Kinokopla hankki 100 tuumaisen
kannettavan

valkokankaan,

joka

helpottaa

vanhaa

ja

mahdollistaa

uudenlaista

toimintaa

tulevaisuudessa – etenkin juhlavuonna.

20 Ylioppilaskunnan edustajat ja työntekijät sekä huomionosoitukset
20.1 Ylioppilaskunnan hallinto ja luottamustoimet
Edustajisto
Edustajiston puheenjohtajana toimi Jukka Koivisto (Hybridiaani) ja varapuheenjohtajana Teemu
Auressalmi (Ryhmä Lex).
Edustajiston jäsenet ryhmittäin (kokouksissa varaedustajina toimineet kursiivilla):
Kantanen Pyry
Khan Zaki
Kurki Klaus
Noronen Piia
Sadiku Durim

Demariopiskelijat - TOSY

Ervasti Joni
Korventausta Miikka
Mäkinen Lyydia
Vainionpää Asta

Eduxi
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Kaunismäki Antti
Saarinen Sini

Humanistilista

Henriksson Henna
Husman Katariina
Koivisto Jukka
Markkanen Otso
Merikukka Roope
Palanterä Paavo
Rantanen Lauri
Tulonen Antti
Vähä-Heikkilä Matti

Hybridiaani

Koivisto Timo
Löthman Veera
Takatalo Janika

Oikeat

Auressalmi Teemu
Dahlström Tuomas
Laakso Ville
Mäkilä Sanna
Rantala Miina
Seppä Sami-Petteri
Sjöblom Jussi

Ryhmä Lex

Eeronheimo Enni
Heinonen Santeri
Helenius Jan
Lehtinen Santtu
Salakka Janne
Salmi Susanne
Talvinko Max

Soihdunkantajat

Arvonen Roni
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Hokka Joonas
Huovinen Jesse
Jauhiainen Juuso
Joenpolvi Roosa
Kapella Oscar

TuKY-lista

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Keskipoikela Veli-Matti
Koivula Janne
Korhonen Miro
Kujala Jukka
Kuorikoski Panu
Kähkönen Aku-Mathias
Liljenbäck Lauri
Louhelainen Jarkko
Lunkka Henna
Mimouni Akram
Männistö Jaakko
Mänty Tiina
Paajanen Nico
Peltomaa Paula
Peltonen Ida
Rankamo Oskari
Rouhiainen Otto
Saarinen Petteri
Salo Samuli
Sillanpää Otto
Silvennoinen Teresa
Sirkiä Sanni
Vuori Lauri
Aronen Matti
Forsström Ville
Friman Antti
Herhi Eino
Huttunen Otto
Kallio Aleksi
Kantonen Tatu
Laine Lassi
Matikka Mirva
Painilainen Aku
Pan Emily
Saarela Aleksi

TYY terveeksi

Asikainen Mirjami
Hakamies Martta
Ilvessalo Saara
Litokorpi Julia
Nikama Matti

Vihreä lista
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Weber Konsta
Wessman Kukka-Maaria
Antti Laine
Kondelin Sade
Heino Saska
Miao Shiyu
Mistola Salla
Nguyen Hai
Niiranen Tapio
Viljanen Virva

Vihreä vasemmisto

Taloustoimikunta
Ossi Tursas, puheenjohtaja
Nuppu Ervasti
Antti Friman
Svetlana Grigoryeva
Henna Henriksson
Joel Karhula
Jukka Kujala (27.3. alkaen)
Otto Sulin (27.3. asti)
Turun ylioppilaslehden johtokunta
Juha Laurila, puheenjohtaja
Tuomas Dahlström
Annika Falben
Riku Hietarinta
Tatu Kantonen
Elina Laine
Lauri Rantanen
Elokuvatoimikunta
Janne Salakka, puheenjohtaja
Anni Leppänen varapuheenjohtaja
Karoliina Rajala
Anni Honkalampi
Lauri Kinnunen
Emmi Kykkänen
Emil Kusnetsoff
Katja Mikkola
Ville Sirkiä
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Ansiolautakunta
Topi Artukka, puheenjohtaja
Laura Heinonen
Johanna Kärki
Niklas Mannfolk
Anna Mäkipää
Haron Walliander
Henkilöstö
Hannu Aaltonen, tiedottaja (25.8. alkaen)
Mosharraf Akhand, starttipakettivaraston hoitaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Lauri Hannus, päätoimittaja
Juha Helin, kirjastonhoitaja
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lilli Kantti, kirjastonhoitajan sijainen
Katja Keto, tiedottaja (20.7. asti)
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Matti Nieminen, Rauman opiskelijasihteeri
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija (31.3. alkaen)
Tomi Nyström, pääsihteeri
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Petteri Sihvonen, neuvontalakimies
Anna Telenius, kansainvälisten asioiden asiantuntija (14.3. asti)
Taneli Veistinen, ATK-tukihenkilö
Tilapäiset työntekijät
Inkeri Halme, Meksiko-hankkeen koordinaattori (27.1. alkaen)
Saila Heinikoski, kääntäjä
Sanna-Maria Hellsten, vapun tapahtumatuottaja
Konsta Hormia, siviilipalvelushenkilö (kevät)
Milla Ikonen, toimittajaharjoittelija (7.5. asti)
Aura Jaakkola, tulkki
Lilli Kantti, TYY-kierrosten koordinaattori
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Miro Korhonen, vapun tapahtumatuottaja
Tuomas Kristola, laskiaisen tapahtumatuottaja
Julia Litokorpi, kehitysyhteistyöliitteen päätoimittaja
Aleksi Malinen, toimittajaharjoittelija (11.8. alkaen)
Satu Nurmi, starttipakettivaraston hoitajan apulainen (31.1. asti)
Tiina Orivuori, starttipakettivaraston hoitajan apulainen (kevät–30.11.)
Ricky Peters, starttipakettivaraston hoitajan apulainen (31.11. alkaen)
Susanne Salmi, toimittajaharjoittelija (18.8. alkaen)
Jyri-Petteri Paloposki, ohjelmoija
Ville Savolainen, Tutkimusavustaja TYYn Perheelliset-projektissa
Pietu Sepponen, ”Yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen”-projektin projektikoordinaattori
Sami Siipola, Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja
Minna Takku, tulkki
Roosa Vastamäki, kehitysyhteistyöviikon koordinaattori

Tilintarkastajat
Anne Malin (KHT) varalla Petri Palmroth (KHT) sekä
Pekka Thurén (KHT) varalla Mika Kaarisalo (KHT)

Edustajiston nimeämät toimikunnat
Avustustoimikunta
Otto Huttunen
Leena Leppänen
Lauri Liljenbäck
Eija Lindroos
Julia Litokorpi
Krista Maria Mamia
Simo Ristolainen
Sami-Petteri Seppä
Olli Tehikari
Juho Wilska
Hallituksen nimeämät työryhmät
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Siivet (vuoden aikana toimineet jäsenet)
Kansainvälisyyssiipi
Joanna Ahokanto
Ville Laakso
Gayathri Murukesan
Jenni Nevanperä
Akseli Pekkarinen
Kristiina Rambonen
Minttu Vanhanen
Kehitysyhteistyösiipi
Milla Ekman
Kati Heikkonen
Noora Hilska
Anni Juvonen
Ville Laakso
Anni Laitinen
Anette Michelsson
Jasse Rajamäki
István Rytkönen
Emmi Simonen
Taru Suojaranta
Sinituuli Suominen
Kaisa Vuori
Kulttuurisiipi
Anna Hernberg
Maija Hynninen
Tatiana Järvenpää
Anna Lamberg
Paula Leppäkoski
Riina Lumme
Marlena Martikainen
Sanna Mäkelä
Akseli Pekkarinen
Varpu Somersalo
Julia Valli
Ravintolasiipi
Katri Auvinen
Maija Hynninen
Natalia Laakso
Doina Marinescu
Filip Vrlik
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Ympäristösiipi
Tuomas Dalhström
Julia Litokorpi
Ulpu Mankinen
Doina Marinescu
Marlena Martikainen
Tuomas Tiainen
Jael Tuominen
Filip Vrlik

TYYn saavutettavuustyöryhmä
Jennifer Stranger, pj
Konsta Kuorikoski
Rita Rauvola
Sanni Sirkiä
Jael Tuominen
Universitas Turku –hankkeen ohjausryhmä
Lotta Aarikka 28.11.2014 saakka
Tuomo Liljenbäck 28.11.2014 saakka
Sanni Sirkiä 28.11.2014 alkaen
Lauri Miikkulainen 28.11.2014 alkaen
Koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo 28.11.2014 alkaen
Koulutuspoliittinen vastaava Kukka-Maaria Wessman 28.11.2014 alkaen

20.2

TYYn edustus Turun yliopiston hallinnossa

Turun yliopiston yliopistokollegio
Tero Ahlgren (Juho Wilska)
Kukka-Maaria Wessman (Konsta Weber)
Jarkko Louhelainen (Petri Rautiainen)
Jussi Heikkonen (Timo Kovala )
Joel Holmén (Linus Törnqvist )
Jenni Liikanen (22.5. asti) (Henri Viitanen, varsinainen jäsen 22.5. alkaen; Noora Hännikkälä
varajäsen 4.9. alkaen)
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Pekka Rantala (Matti Vähä-Heikkilä)
Teemu Auressalmi (Niko Nynäs)
Essi Karvonen (Lauri Miikkulainen)
Joni Kajander, vpj (Emma Honkanen)
Turun yliopiston hallitus
Jukka Koivisto
Aku-Mathias Kähkönen
Turun yliopiston opintotukilautakunta
Minttu Naaminen, vpj (Juha Nurminen)
Ida Sylvestersson (Jael-Aleksis Tuominen)
Jukka Väisänen (Jani Pursiainen)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta
Tuulia Merivuori 10.4. asti (Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtokunta)
Anne Leinovaara-Matomäki 10.4. alkaen
Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen neuvottelukunta
Turun yliopiston tutkintolautakunta
Anne Leinovaara-Matomäki (Johanna Ranta)
Tero Suoniemi (Eero Kivinen)
Opiskelijajäsenten kautta jatkettiin vuoden 2014 loppuun
Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokunta
Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunta
Turun yliopiston eettinen toimikunta
Timo Kovala

20.3

TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä
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Turun yliopiston opintoasiainneuvosto
Juha Isotalo
Joel Holmén
Opintoasiainneuvoston Opiskelijan hyvinvointi -työryhmä
Minttu Naarminen, pj
Timo Kovala
Opintoasiainneuvoston OPTIKE-työryhmä (opiskelun tietojärjestelmien kehittäminen)
Juha Isotalo
Opintoasiainneuvoston Opiskelijapalautetyöryhmä
Kukka-Maaria Wessman
Turun yliopiston Kielikeskuksen johtokunta
Satu Nurmi
Turun yliopiston kansainvälisten asioiden ohjausryhmä
Satu Nurmi
Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä
Juha Isotalo (varalla Heikki Isotalo 20.2. asti, Kukka-Maaria Wessman 20.2. alkaen)
Turun yliopiston turvallisuuden työryhmä
Tomi Nyström
Yliopistoliikunnan ohjaustyöryhmä
Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta
Jael-Aleksis Tuominen (Virva Viljanen)
Turun yliopiston vammaisasiamiehen ohjausryhmä
Minttu Naarminen
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto
Minttu Naarminen
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Virva Viljanen
Turun yliopiston tilatyöryhmä
Tomi Nyström
Turun yliopiston hallinnon rakenteita ja prosesseja koskevan selvitystyön ohjausryhmä
Tero Ahlgren
Turun yliopiston kirjaston HALRAKE-valmisteluryhmä
Tero Ahlgren
Turun yliopiston IT-palveluiden HALRAKE-valmisteluryhmä
Otto Sulin
Opintohallinnon rakenteellisen kehittämisen valmisteluryhmä ja ohjausryhmä
Kukka-Maaria Wessman (ohjausryhmä)
Joni Kajander (valmisteluryhmä)
Turun yliopiston sisäilmatyöryhmä
Tomi Nyström

Humanistinen tiedekunnan johtokunta
Artturi Jyrkkänen (Akseli Pekkarinen)
Jael Tuominen (Janne Aakko)
Jan Helenius (Annika Eerikäinen)
Noora Hännikkälä (Jutta Lankinen)
Klaus Kurki (Katariina Kairavuo)
Anne Heikkilä (Kalle Keijonen)
Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta
Masi-Pekka Rydman (Miikka Korventausta)
Oskari Arell (Milja Lappalainen)
Asta Vainionpää (Elena Zhbankova)
Anni Mäki (Eveliina Alari)
Pirita Talikka (Karoliina Koskinen)
Turun Kauppakorkeakoulun johtokunta
Jarkko Louhelainen (Lauri Liljenbäck)
Olli Tehikari (Jussi Nieminen)
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Henna Lunkka (Ilona Häsänen)
Emmi Takala (Pyry Kantanen)
Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta
Outi Tuominen (Laura Perämäki)
Viktor Nikolajev (Mirva Matikka)
Linus Törnqvist (Emma Honkanen)
Henri Viitanen (Juho Heliste)
Matias Rantanen (Ina Vasko)
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta
Jouni Kujala 21.8. asti (Susanna Hakala, varsinainen 21.8. alkaen; Eerika Vuorinen 4.9. alkaen)
Henna Henriksson (Antti Pihlava)
Elina Malén (Toni Hämäläinen)
Paavo Palanterä (Valtteri Raiko)
Pekka Rantala (Hannu Ala-Olla)
Juho Loukonen (Liina-Lotta Erkko)
Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta
Jussi Sjöblom (Shelma Ridha)
Mikael Lustig (Teemu Auressalmi)
Jaana Mikkola 21.8. asti (Niko Nynäs, varsinainen 21.8. alkaen; Susanna Lehtonen 4.9. alkaen)
Sanna Mäkilä (Ella Luikku)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan johtokunta
Eero Kivinen (Iiro Salomäki)
Sointu Kouki 21.8. asti (Elina Hämäläinen, varsinainen 21.8. alkaen; Katariina Kulha 4.9. alkaen)
Sohvi Suominen (Janina Nurminen)

20.4

TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja yhtiöiden hallituksissa

Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS valtuuskunta
Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja
Paula Barrientos
Essi Karvonen (27.8. alkaen)
Jarkko Louhelainen
Salla Mistola
Aapo Rantanen (27.8. asti)
Jukka Väisänen
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS hallitus
Pääsihteeri Tomi Nyström
Salla Mistola
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TYS:n A-talon kiinteistötyöryhmä
Toni Eklund
Pääsihteeri Tomi Nyström
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS valtuuskunta
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun ja Rauman terveydenhoitoaseman
johtokunta
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija (vpj)
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun terveystyöryhmä
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
Matti Vähä-Heikkilä, hallituksen liikuntavastaava
Universtas Oy:n hallitus
Lajunen Matti, puheenjohtaja
Nyström Tomi, varapuheenjohtaja
Honka Timo, 18.3. saakka
Järvelä Olli
Kyynäräinen Niko, 18.3. saakka
Merivuori Tuulia, 18.3. alkaen
Ossa Jaakko
Oikarinen Elias
Unica Oy:n hallitus
Kari Karjalainen (varajäsen Matti Lajunen) 25.3. saakka
Matti Lajunen (Kari Karjalainen) 25.3. alkaen
Toni Eklund (Olli Järvelä)
Markku Lampi (Tomi Nyström)
Unige Oy:n hallitus
Toni Eklund, puheenjohtaja
Matti Lajunen
Aleksandra Lumpeen Turun yliopiston ylioppilaiden vuokratukisäätiö
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Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Suomen yliopistokirjastojen neuvoston Informaatiolukutaitoverkoston ohjausryhmä
Tero Ahlgren
Varsinais-Suomen liiton osaamisen maakuntastrategiatyöryhmä
Petra Peltonen
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Jukka Koivisto (varajäsen)

20.5
Edustus Suomen Ylioppilaskuntien liitossa sekä Opiskelijoiden
liikuntaliitossa

SYL:n liittokokousedustajat 21.–22.11.
varsinainen edustaja
Max Talvinko (Soihdunkantajat)
Ville Laakso (Ryhmä Lex)
Ilona Häsänen (TuKY-lista)
Timo Kovala (TuKY-lista)
Juuso Jauhiainen (TuKY-lista)
Jarkko Louhelainen (TuKY-lista)
Virva Viljanen (Vihreä Vasemmisto)
Henna Henriksson (Hybridiaani)
Laura Aaltonen (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista)
Janika Takatalo (Oikeat)
Sini Saarinen (Eduxi/Humanistilista)
Mirva Matikka (TYTE)
Lassi Laine (TYTE)
Durim Sadiku (TOSY)

varaedustaja
Santeri Heinonen (Soihdunkantajat)
Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Aku-Mathias Kähkönen (TuKY-lista)
Jussi Nieminen (TuKY-lista)
Lauri Liljenbäck (TuKY-lista)
Ann-Sofie Leimu (TuKY-lista)
Iiro Salomäki (Vihreä vasemmisto)
Jukka Koivisto (Hybridiaani)
Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Matti Nikama (Vihreä lista)
Timo Koivisto (Oikeat)
Tero Ahlgren (Eduxi/Humanistilista)
Antti Friman (TYTE)
Joel Holmén (TYTE)
Pyry Kantanen (TOSY)

ja tarkkailijoina Olli Tehikari ja Tomi Nyström
TYYn SYL-liittokokousedustajia täydennettiin 20.11. seuraavasti:
Ilona Häsänen (Salla Maijala)
Timo Kovala (Jussi Nieminen)
Lauri Liljenbäck (Paula Peltomaa)
Aku-Mathias Kähkönen (Ann-Sofie Leimu)
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Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) hallitus
Petra Peltonen
OLL:n liittokokouksen edustajat 13.–14.11.
Matti Vähä-Heikkilä
Jussi Nieminen
Jukka Koivisto
Henna Henriksson

20.6

Myönnetyt huomionosoitukset

Kunnianauha
Riitta Pyykkö
Ansionauhat
Elias Laitinen
Matti Lajunen
Sini Terävä
Ansiomerkit
Lotta Aarikka
Jussi Heikkonen
Joel Holmén
Heikki Isotalo
Essi Karvonen
Juha Laurila
Petra Peltonen
Kuntamerkit
Laura Aaltonen
Hannu Ala-Olla
Angelos Emmanouilidis
Mikko Jaakola
Alar Kaskikallio
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Mirva Matikka

Matti Määttänen
Minna-Liina Ojala
Sanni Salmenoja
Sami Siipola
Juuso Suutari
Olli Tehikari
Leo Valjanen Roosa Vastamäki
Hallitusmerkki
Jussi Nieminen, pj
Virva Viljanen, vpj
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman
Teemu Auressalmi (edustajiston
vpj)
Kuntanauha
Jennifer Stanger
Konsta Kuorikoski
Jonathan Loaiza
Jonathan van Mumford
Paulina Chávez
Matti Karinen
Kalypso Filippou
Tatiana Järvenpää
Riina Lumme
Janne Salakka
Pietu Sepponen
Miro Korhonen
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Sanna-Maria Hellsten
Tuomas Kristola
Viliina Tolvanen
Noora Hilska
Anni Juvonen
Inkeri Halme
Salla Mäkelä
Ville Eskonen
Katja Mikkola
Timo Koivisto
Kennet Pynninen
Anna Lamberg
Jyri Lähdemaa
Annika Falben
Aleksi Palola
Anni Pakarinen
Petri Nissilä
Eeva-Leena Keskinen
Johannes Miettinen
Janina Jokimies
Julius Rajala
Susanna Hakala
Elina Málen
Julitta Kouki
Sofi Laiho
Ann-Sofie Leimu
Arttu Mäntylä
Jesse Jokinen
Sam Siven
Sunna Siltanen
Noora Hännikkälä
Antti Friman
Juha Paananen

Noora Houttu
Jaakko Huhta
Tiina Parjanen
Teppo Vättö
Milla Valta
Liina-Lotta Erkko
Ossi Tursas
Karoliina Rajala
Pasi Soidinsalo
Tanja Puhakka
Elina Sormunen
Anu Kurki
Jutta Lankinen
Katariina Antikainen
Niina Kelanne
Iiro Salomäki
Tommi Tapaninaho
Juha Ketola
Kaisa Vuori
Elena Zhbankova
Niko Nynäs
Masi-Pekka Rydman
Saana Kallio
Tomi Metsälä
Aleksi Aho
Sini Elina Saarinen
Pöytästandaari
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön TurkuRauman terveyspalveluyksikkö

TOIMINTAKERTOMUS 2014

LIITE 1: TALOUDELLINEN TOIMINTA 2014
Talousarvion toteutuminen
Edustajisto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion
käännöskuluja varten hyväksyttiin 26.3.2014.

kokouksessaan

27.11.2013.

Lisätalousarvio

Jäsenmaksut 2013–2014: perustutkinto-opiskelija 92,- (sis. YTHS 44,- TYYn osuus 48,-)
Jäsenmaksut 2014–2015: perustutkinto-opiskelija 94,- (sis. YTHS 44,- TYYn osuus 50,-)
Vapaaehtoinen jatko-opiskelijan jäsenmaksu: 34,Varsinaiseen toimintaan budjetoiduista menoista jäi käyttämättä noin 20 500 euroa:
– ylimääräiset TYYn siipisoihtumaksut
+ 6 000
– yritysyhteistyö
– 1 500
– starttipakettitoiminta
– 2 000
– henkilöstökulut
+ 6 000
– toimistokulut
– 1 500
– huoneistokulut
– 1 500
– Internet-sivut
– 1 000
– sektorivarat
+ 2 500
– toimintamenot
+ 2 500
– kulttuuritoiminta
+ 7 500
– avustukset
+ 4 000
– Turun ylioppilaslehti
– 5 000
– kirjasto
+ 4 500
TYYn jäsenmäärä jatkoi pienenemistään. Keväällä 2014 läsnäolevaksi ilmoittautuneita perustutkintoopiskelijoita oli 14 300. Syksyllä läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli enää 13 950.
Jatkotutkinto-opiskelijoista vapaaehtoisen maksun maksoi keväällä 400, mutta syksyllä enää 350.
Jäsenmaksuja kertyi näin ollen noin 10 500 euroa budjetoitua vähemmän.
Kaiken kaikkiaan TYYn järjestötoiminnan budjetoitu alijäämä ennen sijoitus- ja rahoitustuottoja jäi
täten noin 10 000 euroa ennakoitua pienemmäksi.
Merkittävän taloudellisen päätöksen edustajisto teki kokouksessaan 26.2.2014, jolloin päätettiin
sijoittaa suurin osa TYYn kertyneestä sijoitusvarallisuudesta Universtas Oy:n (TYYn tytäryhtiö
100 %) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoituksen suuruus on noin 1 150 000 euroa.
Sijoitusten hankintamenojen ja siirron päiväyksen mukaisen sijoitusten markkina-arvojen erotus
tuloutui TYYn sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoiksi vuodelle 2014, mistä johtuen lopullinen
tilinpäätös 2014 osoittaa ylijäämää noin 250 000 euroa.
Järjestötoiminnan kulut ja tuotot tilikaudella
Järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaiskulut olivat tilikaudella
n. 824 000 euroa. Järjestötoiminnan kulut voidaan jakaa käytön perusteella seuraavasti:

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Prosentteina kaikista menoista




henkilöstön palkat (ei kirjasto eikä ylioppilaslehti)
hallinnon kulut
kattojärjestön jäsenmaksut

Toimintakulut yhteensä







alayhdistysten vuokra- ja toiminta-avustukset
ylioppilaslehti
kirjasto
kulttuuri- ja harrastusavustukset
järjestetyt tilaisuudet
jäsenpalvelut (kalenteri, nettisivut, Kinokopla)

Avustuskulut ja jäsenedut yhteensä
Huoneistomenot

2014

2013

38 %
16 %
10 %

36 %
18 %
10 %

63 %

64 %

9%
10 %
6%
1%
1%
1,2 %

10 %
10 %
7,5 %
1%
1%
0,1 %

29 %

30 %

8%
100 %

6%
100 %

Prosentteina kaikista menoista

2014

2013

Jäsenmaksutulot

85 %

91 %

45 %
130 %
30 %
100 %

21 %
112 %
12 %
100 %

Muut tulot (kalenteri, vuokrat, korot)


ylijäämä

Tilinpäätös
Virallinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat toimintakertomuksen liitteenä.
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain
TYYn talousarvio rakennetaan järjestötoiminnan tuloslaskelman pohjalle. Muista kustannuspaikoista
TYYn kirjastotoiminnan rahoitus on kokonaan ylioppilaskunnan vastuulla. Turun ylioppilaslehti saa
osan rahoituksestaan ilmoitusmyynnistä ja Kinokopla lipputuloista. Starttipakettitoiminnan
kustannuksiin osallistuvat osittain myös muut palvelussa mukana olevat yhteistyötahot. Virallisessa
tilinpäätöksessä kaikkien kustannuspaikkojen tulot ja menot on esitetty yhdisteltyinä. Seuraavassa on
esitetty tuloslaskelmat eriteltyinä eri kustannuspaikkojen osalta.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuloslaskelma

2014

vuosibudj.

ero

2013

9 969
55 120
6 300
27 785
99 174

8 500
55 649
6 300
25 300
95 749

1 469
-529
0
2 485
3 425

10 268
31 783
6 000
20 289
68 340

Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Luottamustoimen menot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Julkaisumenot
Sektorivarat
Toimintamenot
Kulttuuritoiminta
Avustustoiminta
Turun ylioppilaslehti
Kirjastotoiminta
Vars. toiminnan menot yhteensä

309 586
66 206
775
19 321
67 961
11 650
17 941
27 852
2 597
88 067
85 041
47 494
744 489

315 400
66 229
775
17 616
66 232
10 400
20 419
30 280
10 000
92 253
80 000
52 000
761 604

5 814
24
0
-1 705
-1 729
-1 250
2 478
2 428
7 403
4 186
-5 041
4 506
17 115

276 528
66 514
1 033
18 804
46 267
2 727
22 800
28 841
4 472
84 982
77 325
56 585
686 877

Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä

-645 315

-665 855

20 540

-618 538

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Varainhankinnan tuotot yhteensä

703 079
703 079

712 600
712 600

-9 521
-9 521

698 558
698 558

Menot
Jäsenmaksuun perustuvat menot
Muut kulut
Varainhankinnan menot yhteensä

79 078
0
79 078

77 793
0
77 793

-1 285
0
-1 285

77 537
0
77 537

624 001

634 807

-10 806

621 021

Tuotto-/kulujäämä

-21 314

-31 048

9 734

2 483

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Korko- ja rahoitustuotot
Kulut
Menot ja arvonalentumiset

276 266

0

276 266

100 249

3 840

0

3 840

8 632

272 426

0

272 426

91 617

251 111

-31 048

282 159

94 101

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vuokratulot
Taloudenhoitotulot
Muut vars.toiminnan tulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

Varainhankinta yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.
Tilikauden ylijäämä
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TYYN KIRJASTO
Tuloslaskelma

2014

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Vars. toiminnan tuotot yhteensä

6 152
6 152

3 339
3 339

46 874

47 946

50
1 139
450
42
5 090
53 645

67
243
786
2 866
8 016
59 923

Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Toimintamenot
Kirjaston aineistohankinnat
Vars. toiminnan menot yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
TURUN YLIOPPILASLEHTI
Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

vuosibudj.

ero

2013

-47 494

-52 000

4 506

-56 585

2014

vuosibudj.

ero

2013

47 675
47 675

62 754
62 754

Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut
Julkaisumenot
Toimintamenot
Vars. toiminnnan menot yhteensä

77 330
96
592
52 748
2 029
132 795

79 454
128
1 410
57 970
1 101
140 062

Varsinainen toiminta yhteensä

-85 120

-77 308

79
0
79

0
17
-17

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tulot
Korkotuotot
Korkokulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.
Tuotto-/kulujäämä

-85 041

-80 000

-5 041

-77 325
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KINOKOPLA
Tuloslaskelma

2014

2013

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tulot
Tulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

14 515
14 515

12 302
12 302

Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Luottamustoimen menot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Toimintamenot
Elokuvien vuokrat
Vars. toiminnan menot yhteensä

213
500
838
4 812
1 916
4 165
12 444

486
500
579
3 414
1 424
3 753
10 155

Tuotto-/kulujäämä

2 071

-2 000

4 071

2 147
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Starttipakettitoiminta

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

Tulot starttipaketeista
Menot
Henkilöstömenot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Starttihankinnat
Toimintamenot

13 854

15 168

7 314
512
6 336
1 423
47

Tilikauden tulos

15 632

9 299
664
0
3 365
749

14 077

-1 778

1 091

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

RAHASTOT
Kehitysyhteistyörahasto
Tulot
Kohdistettavat avustukset/ UM
Keräystulot tilikaudella

36 825
7 172

Kulut
Keräystulojen tilitys
Meksiko-hankemenot/TYY
Avustukset AJAGI
Seuraaville vuosille siirtyvät erät
Kehitysyhteistyötoiminta
Muut kulut

7 172
10 637
15 000
6 088
5 100
35

Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto
Julkaisurahasto
Tulot
Julkaisutulot
Menot
Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto
Asumishyvinvointirahasto
Tulot
Korkotuotot
Menot
Henkilöstökulut
Toimintamenot

43 997

0
7 068

7 068

44 032

7 068
0
0
0
0
798

7 866

-35

-798

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

17

3

0

2 400

17

-2 398

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

0

0

1 459
3 321

0
0
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Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto

-4 780

0
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LIITE 2: Puheita
TYYn hallituksen puheenjohtaja Jussi Niemisen Vappupuhe Taidemuseonmäellä
30.4.2014 klo 17.55.
Opiskelijat, kaupunkilaiset, hyvä vappukansa!
Tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu kansainvälisyyden, innovaatioiden sekä joustavan ja kannustavan
liike-elämän perustalle. Tässä, kuten niin monesti ennenkin, me opiskelijat voimme olla
suunnannäyttäjinä ja sillanrakentajina, vaikka sitä ei meille aina helpoksi tehdäkään.
Valtiontalouden sopeuttamistarpeet iskivät myös yliopistojen rahoitukseen samalla, kun hakijasumaa
pyritään purkamaan lisäämällä aloituspaikkoja. Pienemmät resurssit suuremmalle määrälle
opiskelijoita ei voi olla vaikuttamatta koulutuksen laatuun. Masennukseen ei kuitenkaan ole syytä
vaipua. Yliopistoilla on käynnistymässä ulkoisen rahoituksen kierros, jossa valtio on luvannut
jokaisesta kerätystä eurosta kolminkertaisen vastinrahan.
Ylioppilaat, tämä rahoituskierros ei ole yksin yliopistomme ja elinkeinoelämän välinen projekti vaan
meidän kaikkien yhteinen. Meidän tulee olla mukana takaamassa mahdollisimman hyvät lähtökohdat
koulutuksemme järjestämiselle osoittamalla yritysmaailman vaikuttajille, että olemme heidän
investointiensa arvoisia.
Ystävät, meillä on kuitenkin oikeus odottaa kohtuullisia investointeja maamme tulevaisuuteen myös
valtiovallalta. Tänä keväänä YTHS:ltä leikattu vuokratuki tulee tarkoittamaan merkittäviä haasteita
opiskelijoiden terveydenhoidon järjestämiseen tulevaisuudessa.
On koko kansan etu, että nuori korkeakoulutettu väestömme siirtyy työelämään hyvinvoivana sekä
kyvykkäinä tekemään pitkän uran, joutumatta työvoiman ulkopuolelle mahdollisesti jo uransa
keskivaiheilla.
Vaikuttamistyötä tämän päätöksen kohtuullistamiseksi jatketaan.
YTHS on paras taho toteuttamaan opiskelijoiden terveydenhuollon ollen myös heidän ongelmiensa ja
tarpeidensa suurin asiantuntija.
Miksi meihin, opiskelijoihin, sitten kannattaa investoida?
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Turussa elää tiivis ja erittäin aktiivinen opiskelijayhteisö, jonka toiminnan keskiössä ovat sadat eri
opiskelijayhdistykset, jotka tuottavat palveluita jäsenilleen. Näissä yhdistyksissä meillä on
mahdollisuus kehittää ja haastaa itseämme.
Tästä yhteisöstä löytyy se potentiaali, jolla tämä maa nostetaan uudestaan jaloilleen. Tässä yhteisössä
kytee ne tulevaisuuden innovaatiot ja tulevaisuuden yrittäjät, jotka vievät Suomea eteenpäin vielä
vuosikymmeniä.
Haluaisinkin haastaa kaikki teidät kuulijat, etenkin median edustajat, tutustumaan paremmin tähän
yhteisöön ja antaa sen näyttää teille, miksi opiskelijat ovat investointi, joka ei ole pelkästään
kannattava vaan välttämätön!
Hyvä vappukansa!
Näihin asioihin ja ongelmiin voimme kuitenkin paneutua myöhemmin, sillä tänään on juhlapäivä.
Juhlapäivä, jonka te kaikki olette ansainneet! Tehkää siitä itsellenne ikimuistoinen!
Ylioppilaat!
Lakit, päähän
Hyvää vappua!
TYYn hallituksen puheenjohtaja Jussi Niemisen tervehdys Yliopiston lukuvuoden
avajaisissa 4.9.2014.
Arvon rehtori, hyvät kutsuvieraat, yliopistoväki
Vuonna 2014 julkisessa keskustelussa suurina teemoina yliopistomaailman kannalta ovat olleet mm.
opiskelijoiden terveydenhuollon tulevaisuus sekä yliopistojen rahoitus. Näiden kautta myös koko
suomalaisen korkeakoulutusjärjestelmän tulevaisuus.
Suomessa ollaan syystäkin ylpeitä korkeakoulujärjestelmästämme. Se on laadukas, koulutuksellisen
tasa-arvon mahdollistava sekä maksuton. Nämä kaikki ovat asioita, jotka meidän tulee tarjota ja taata
myös tuleville sukupolville. Tuntuu siltä, että maamme päättäjät ovat myös ymmärtäneet tämän, sillä
korkeakoulutuksen rahoituksen turvaaminen ja peräti sen lisääminen ovat viime viikkoina nousseet
julkiseen keskusteluun, useiden puolueiden taholta Tätä käsitystä tukevia päätöksiä tehtiin myös
budjettiriihessä.
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Tästä voimme olla tyytyväisiä, sillä korkeakoulutus on yhteiskunnan moottori, jolla tämä maa
nostetaan jälleen jaloilleen.
Pelkkä rahallinen panostus yliopistoihimme ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Mikään määrä osaavaa
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa tai uusinta teknologiaa ei hyödytä ketään, jos opiskelijat eivät ole
kykeneviä niitä hyödyntämään.
Nyky-yhteiskunnan opiskelijalle asettamat paineet vaativat yliopistojakin kehittämään omia
käytäntöjään. Alati tiukkenevan opintotuen, rajatun opiskeluajan ja työnteon yhteen sovittamisen
mahdollistamiseksi

tarvitaan

joustavia,

täysin

uudenlaisia,

opiskelumuotoja.

MOOCit

ja

tenttiakvaariot ovat tässä kehityksessä vasta pintaraapaisu, jotka pitäisi mahdollisimman nopeasti
saada tehokkaaseen käyttöön.
Yhteiskunnan ja yliopiston tulee pitää huolta myös opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä terveydestä.
Tätä voidaan toteuttaa monella tapaa, esimerkiksi tarjoamalla riittävät liikuntapalvelut.
Budjettiriihessä päättäjät kuulivat opiskelijoiden huolen ja puolittivat YTHSn vuokratukeen
kehysriihessä tehdyn leikkauksen vuodelle 2015. YTHS on merkittävin tekijä opiskelijoiden
jaksamisen

ja

terveyhden

ylläpitämisessä.

Tätä,

yhtä

terveyhdenhuoltojärjestelmämme

kruununjalokiveä, ei saa muiden uudistusten tieltä siirtää sivuun.
Huomionarvoista on myös, että yliopiston laissa määrättyä kasvatustehtävää toteuttavat yliopiston
lisäksi myös opiskelijoiden omat yhteisöt, kuten ylioppilaskunnat. Näissä yhteisöissä hankitut
sosiaaliset taidot sekä verkostot hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Mikäli opiskelijat ajetaan entistäkin
ahtaammalle, kiristämällä heihin kohdistuvia vaatimuksia ja heikentämällä terveydenhuoltoa, on tämä
yhteisöllinen

toiminta

vaarassa

kadota

opiskelijakulttuuristamme.

Samalla

menettäisimme

merkittävän osan niistä hautomoista, joissa yhteiskuntaamme rakentavat taidot ja innovaatiot
kehittyvät.
On siis erityisen tarkoituksenmukaista huolehtia opiskelijoidemme jaksamisesta ja turvata näiden
yhteisöjen toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.
Mikäli onnistumme säilyttämään yliopistojen rahoituksen riittävällä tasolla sekä turvaamaan
opiskelijoiden jaksamisen sekä opintojen sujuvan etenemisen, uskon että korkeakoulujärjestelmämme
voi uudistua yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan ja pysyä yhtenä maailman parhaista, ellei

TOIMINTAKERTOMUS 2014

jopa parhaana.
Lopuksi haluan toivottaa Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan puolesta oikein hyvää lukuvuoden alkua
kaikille.

