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Johdanto
Toimintakertomus koostuu kolmesta osiosta: poikkeusjärjestelyjä selittävä koronaosio,
toimintasuunnitelmaprojektiosio sekä sektoreiden puolivuotiskatsaus. Tämän jälkeen on itsenäisten
toimintayksiköiden toimintakertomuksen, taloudellista toimintaa koskeva selvitys sekä
ylioppilaskunnan hallintoa, myönnettyjä huomionosoituksia ja TYYn edustajia koskevat osiot, ja
viimeisenä hallituksen kokousten ilmoitusasiat.
Ensimmäiseen osioon on kerätty koronaviruspandemian vaikutukset ylioppilaskunnan toimintaan
yleisellä tasolla. Tämän yleisosion lisäksi teemaa käsitellään osana toimintasuunnitelmaprojektiosiota
ja sektoreiden katsauksia, sillä poikkeusjärjestelyillä oli vaikutuksia kaikkeen ylioppilaskunnan
toimintaan. Toisessa osassa käsitellään toimintasuunnitelman projektien etenemistä.
Toimintakertomuksen viimeisessä varsinaisessa osassa kuvataan sektoreiden toimintasuunnitelman
ulkopuolista toimintaa.

Koronan vaikutukset TYYn vuoteen
Koronarajoitukset ovat rajoittaneet TYYn normaalia toimintaa koko vuoden aikana. TYYn toimisto
aloitti työnteon vuoden alussa vuoroviikoin hallitus ja vuoroviikoin asiantuntijat toimistolla.
Etätyöskentely oli koko ajan mahdollista kaikille TYYn toimijoille. TYY seurasi Aluehallintoviraston
linjauksia ja toimi suositusten mukaisesti. Vuoden alussa yli 10 hengen kokoontumiset olivat kielletty.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiukensi ja kielsi 26.2. Varsinais-Suomessa kaikki yli 6 hengen
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Hallituksen jäsenet kokouksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta
osallistuivat hallituksen kokoukseen etäyhteydellä 12.3. Muut kevään kokouksista järjestettiin
fyysisesti Turku-salissa, jossa oli mahdollista säilyttää riittävät turvavälit ja välttää turhat kohtaamiset,
sillä se oli aluehallintoviraston suositusten mukaan mahdollista. 8.3.-16.5. TYYn toimisto työskenteli
etänä ja toimistotiloja käytettiin vain välttämättöminä hetkinä.
17.5.-31.5.2021 Aluehallintovirasto rajasi sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien
henkilömäärän enintään 10 henkilöön, jolloin toimistolla aloitettiin hallituksen ja asiantuntijoiden
työskentely vuoroviikoin.
Kevään aikana huolehdittiin riittävistä hygieniatarvikkeista TYYn toimistolla ja mahdollistettiin
henkilöstön ja hallituksen kohtaaminen etänä.
Kanslian fyysiset palvelut olivat auki läpi kevään. Myös Starttipakettivaraston toimintaa ylläpidettiin
tarpeen mukaan kevään ajan. TYYn vuokratiloissa noudatettiin aluehallintoviraston ohjeistuksia. TYYn
tiloja oli mahdollista vuokrata kevään ajan. Asiantuntijoiden neuvontapalvelut olivat käytettävissä
vain puhelimitse ja sähköpostilla.
Kevään edustajiston kokoukset järjestettiin etäkokouksina. Fyysisesti paikan päällä olivat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri. Muut osallistujat osallistuivat etänä. Myös edustajiston toimikunnat toimivat
kevään ajan etänä.
Kevään aikana toimintaa ylläpidettiin mahdollisuuksien ja turvallisuuden mukaan normaalisti.
Rajoituksista ja muutoksista tiedotettiin järjestöjä ja jäseniä korona liikennevalomallin avulla. Vappu
järjestettiin etänä, sen perinteitä ylläpidettiin mahdollisuuksien mukaan.
Syksyn aikana koronatilanne vaihteli. Alkusyksystä toimintaa käynnisteltiin normaalimmin, mutta
loppuvuodesta tilanne jälleen heikkeni. Vuodenvaihteessa TYY suositteli, ettei mitään
opiskelijatapahtumia järjestetä.

Toimintasuunnitelmaprojektit
Opiskelijat vaikuttamassa opetukseen
Opetussuunnitelmatyön ohjemateriaalista julkaistiin ensimmäinen versio keväällä. Materiaalin
päivittämistä jatketaan tulevaisuudessa ja sitä laajennetaan antamaan tietoa eri teemoista.
Yliopiston opetussuunnitelmasta järjestettiin koulutus järjestötoimijoille maaliskuussa. Puhujana oli
yliopiston koulutuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, joka vastaa yliopiston
opetussuunnitelmaprosessista.
Koulutusvararehtori ohjeisti kesällä opetussuunnitelmatyötä lähettämällään kirjeellään. Vaikutimme
kirjeen sisältöön keskustelemalla sen valmistelijoiden kanssa. Esimerkiksi TYYn tavoite kestävän
kehityksen huomioimisesta oli keskeisessä asemassa kirjeessä.

Kestävän kehityksen huomioimisesta opetussuunnitelmissa on puhuttu myös dekaanien kanssa.
Opetussuunnitelmatyön lisäksi yliopisto toteuttaa vuonna 2022 vertaisoppimisprosessin osana
vuoden 2023 auditointia. Prosessin teemaksi on TYYn ehdotuksesta valittu kestävä kehitys ja
osallistuimme prosessin suunnitteluun vuoden aikana. Näin kestävän kehityksen sisällyttäminen
koulutukseen saa huomiota myös laatutyön näkökulmasta.
Opiskelijaedustajien koordinaattorien tapaamisia on hallinnut vallitseva koronatilanne ja sen
vaikutukset. Yhteyttä on pidetty whatsappin kautta, zoom-tapaamisilla ja sähköpostilla.
Hallinnon opiskelijaedustajien syksyn haun viestinnän valmistelu ja suunnittelu jo aloitettiin keväällä.
Osana haun markkinointia nostettiin opiskelijaedustajien tarinoita toiminnastaan esille
ylioppilaskunnan sosiaalisen median kanavissa. Loppuvuodesta tilattiin myös haalarimerkit hallinnon
opiskelijaedustajille, mutta niiden jakelu tehdään vasta vuonna 2022.
Yliopiston hallintokausi vaihtui vuodenvaihteessa 2021–2022. Toteutimme syksyn aikana ison
hallinnon opiskelijaedustajien haun. Hakua

Sujuvaa ja laadukasta opiskelua kaikille
Järjestötoimijoille on järjestetty koulutus Peppi-opintotietojärjestelmän käyttöönotosta keväällä.
Samoin yliopiston käytössä olevista IT-palveluista järjestettiin koulutus. Opintotietojärjestelmän
käyttöönoton tiimiin on pidetty tiivistä yhteyttä ja heitä on autettu tiedon levittämisessä. Esimerkiksi
yliopiston huhtikuussa järjestämään opiskelijan työpöydän esittelyyn saatiin todella suuri
osallistujajoukko ja opiskelijat esittivät hyviä kysymyksiä.
Yliopisto haki syksyksi Peppi-tuutoreita käyttöönoton tueksi opiskelijoille. Olimme yliopiston tukena
viestinnässä.
Yliopiston koulutusneuvosto käsitteli maaliskuussa koulutuksen laatujärjestelmän kehittämistä. He
hyväksyivät Joni Kajanderin yliopistolle tekemässään selvityksessä esittämän tutkintoohjelmakohtaisen itsearviointimallin kokeilemisen. Syksyllä lähestyvän auditoinnin ja koronan
aiheuttamien viivästysten takia koulutusvararehtori päätti muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa.
Itsearviointi haluttiin lopulta toteuttaa yliopiston vuosiraportoinnin yhteydessä. Kajander oli mukana
opintohallinnon asiantuntijoiden kanssa miettimässä tutkinto-ohjelmille lähteviä kysymyksiä marrasjoulukuussa. Keväällä 2022 työ jatkuu vastausten analysoinnin merkeissä.
Opiskelijavalintojen toteuttamisen tilannetta on seurattu läpi kevään. Hakija- ja valintapalveluiden
päällikkö Mari Kähkönen tavattiin huhtikuussa, jossa käytiin läpi yliopiston järjestelyitä turvallisten
valintakokeiden toteuttamiseksi. Valintakoejärjestelyissä tarvittujen opiskelijoiden asemaa ja roolia
on kommentoitu eri työryhmissä jo varhaisessa vaiheessa. Yliopistoa on kannustettu ensisijaisesti
löytämään valvojat henkilökunnan piiristä.
Yliopisto teetti rehtorin ohjauspäätöksestä seurantakyselyn, jota on käsitelty mm.
koulutusneuvostossa ja opintohallinnon ohjausryhmässä. Kysely nosti ohjauksen roolia esille. Samalla
tietoa on kerätty opetuksen ja ohjauksen toteutumisesta kevään koronarajoitusten aikana. Tuloksia on
nostettu esille tapaamisissa tiedekuntien kanssa.
Poissaolokäytännöistä keskustelu on toistaiseksi ollut jäissä koronarajoitusten ajaessa niistä ohi.

Työelämää opintoihin, opiskelijoita työelämään

Yliopiston työelämäpalveluiden kanssa tehtiin yhteistyötä vuonna 2020. Yhteistyön pohjalta
työelämäpalvelut esittivät tänä vuonna yliopistoon uutta harjoittelutukimallia. Mallista keskusteltiin
yliopiston johtoryhmässä ja muissa toimielimissä. Toukokuussa malli lähti lausunnolle tiedekuntiin ja
ylioppilaskuntaan. Olemme pitäneet uutta mallia isona edistysaskeleena, joka korjaa suurimman osan
nykymallin ongelmista takaamalla kaikille opiskelijoille tuen. Lausuimme tämän mukaisesti. Syksyllä
olemme seuranneet mallin käyttöön ottoon liittyviä kysymyksiä ja keskustelleet muutoksista kopotoimijoiden kanssa.
Yliopiston työelämäpalveluilla oli vuoden aikana kaksi hanketta: uraohjauksen kehittäminen koronaaikana ja työelämäyhteistyön kehittäminen alueen toimijoiden kanssa. Olemme mukana kummankin
hankkeen ohjausryhmissä ja olemme korostaneet erityisesti työelämäpalveluiden kehittämistä
Satakunnan kampuksilla.
TYYn ja yliopiston työelämäpalveluiden yhteistyötä on kehitetty säännöllisillä tapaamisilla, joita
jatkettu myös syksyllä.
Työelämäpalveluissa on nostettu esiin, miten he voisivat näkyä kaikilla kampuksilla. Syksyllä on
keskusteltu työelämäpalveluiden kanssa miten työelämäpalvelut toimivat Raumalla ja Porissa.
Jatkuvan oppimisen täydentämisoikeutta nostettu esille, mutta asia ei edennyt merkittävästi vuoden
aikana.
Työelämävalmiuksia korostetaan erityisesti opetussuunnitelmatyössä. Työelämävalmiuksista
tuotettiin tukimateriaalia järjestötoimijoille.

Opiskelijat yliopiston hyvinvointityön ytimessä
Järjestöjä koulutettiin opiskelijoiden varhaisesta tukemisesta, eli OpintoVartusta helmikuun
soponeuvostossa, sekä TYYn yhdenvertaisuuskoulutuksissa ja tuutorikoulutuksissa.
YTHS:n Opiskeluterveyden edistämistyö oli koronan vuoksi opiskeluympäristön kartoitusten osalta
alkuvuoden jäissä. Sektori kävi keskusteluja kevään aikana sekä yliopiston että YTHS:n kanssa.
Opiskeluympäristön kartoituksia ei tehty toimivuonna Turun yliopistossa, mutta aihetta käsiteltiin
syksyllä hyvinvointijaostossa ja rehtorilounaalla. YTHS:n esityksestä yliopistolle siirtyi
hyvinvointipalveluille valmisteltavaksi malli uudesta Opiskeluympäristön kartoitusten toteutustavasta
Turun yliopistossa. Mallin valmistelu jatkuu tulevalle vuodelle ja olimme aktiivisesti keskusteluissa
mukana.
Hyvinvointijaostossa käsiteltiin vuoden aikana monipuolisesti opiskelijoiden hyvinvointia ja tilannetta
kyselyiden pohjalta, kuten eka vuosi -kyselyn, kandipalautteen ja Mielen päällä -hankkeen
mielenterveyskyselyn pohjalta. Nostimme jaostossa esiin pidemmältä tauolta, esim. sairasloman
vuoksi opintoihin palaaville opiskelijoille suunnatun yliopiston ja YTHS:n yhdessä koordinoiman
opintoihin paluu –keskustelujen tarpeen ja keskusteluja pilotoitiin yliopistolla vuoden aikana.
CampusSportin kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä koronasta johtuneesta hankalasta toimintavuodesta
huolimatta ja geokätköilyhanke toteutui Opiskelijakaupunki Turku -rahalla. Kartoitimme Satakunnan
kampusten opiskelijajärjestöjen liikuntapalvelutarpeita ja ajatuksia Satakunnassa
korkeakoululiikuntapalveluja tarjoavan CampusMoWen suhteen.
Yhdenvertaisuusohjelmaa on toteutettu pitkin vuotta, tämän toimintakertomuksen viimeisessä
kappaleessa on listattu toteutettuja toimenpiteitä. Lisäksi yhdenvertaisuusopas on saatu valmiiksi ja
yhdenvertaisuudesta on koulutettu niin hallitusta kuin muutakin toimiston väkeä. Järjestimme myös

antirasismi-koulutuksen vuoden 2021 hallitukselle, vuoden 2022 hallitukselle, toimistolle ja
järjestötoimijoille. Vuoden aikana olimme mukana Pride-kampanjassa, OikeusOlla-kampanjassa sekä
Avun arvoinen- kampanjassa ja loimme avointa keskusteluilmapiiriä opiskelijoiden mielenterveydestä
puhumiselle.

Mielen päällä -hanke
Vuoden 2021 lopussa Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti koronapandemian negatiivisia vaikutuksia
korjaamaan pyrkivän avustuskierroksen, jossa tarjottiin rahoitusta korkeakoulujen ja
opiskelijajärjestöjen hankkeille. TYY haki yliopiston kanssa erityisavustusta ja sai tammikuun lopussa
Mielen päällä -hankkeelle vuodeksi 107 000 euron rahoituksen. Rahoituksella TYY palkkasi
täysiaikaisen työntekijän maaliskuusta alkaen, lisäksi yliopistolla aloitti osa-aikainen hanketyöntekijä.
Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n Terve mieli -hankkeeseen pohjautuvassa Mielen päällä hankkeessa teetettiin mielenterveyskysely, rekrytoitiin ja koulutettiin vertaistukea tarjoavia
opiskelijoita ja ohjaustyötä tekevää henkilökuntaa kohtaamaan opiskelijoiden jaksamiseen,
hyvinvointiin sekä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarjoamaan tukea. Koulutukseksi valikoitui
Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssi, jonka sisältöjä valmisteltiin hankkeen ja
yliopistoyhteisön tarpeista käsin. Lisäksi kaksiosaisen kurssin jälkeen TYY ja yliopisto tarjosivat
kurssin purkupajan osallistujille sekä syksyllä 2021 työnohjauksellista tukea vertaistukea tarjoaville
tukiopiskelijoille.
Syksyllä tukiopiskelijatoiminta käynnistyi ja hankkeesta viestittiin TYYn kanavissa. Hankkeessa
huomioitiin myös kansainväliset opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat ja viestintä, tukiopiskelijatoiminta
sekä kyselyt tehtiin kaksikielisesti.
Osana hanketta järjestettiin marraskuussa tiedekuntaseminaari, jossa käynnisteltiin keskusteluja
tiedekuntien ja opiskelijajärjestöjen välillä siitä, kuinka hanke voitaisiin omaksua osaksi tiedekuntien
omaa toimintaa ja kannustettiin toimijoita jatkamaan vuoropuhelua. Mielen päällä -hankkeen avulla
pyritään tulevaisuudessa ajamaan tiedekunnille vahvempaa roolia hyvinvointityöhön.
Loppuvuodesta OKM julkisti jatkorahoituskierroksen hankkeille ja yhteistyössä yliopiston kanssa
päätettiin hakea jatkorahoitusta kahdelle vuodelle niin, että päävastuu hankkeesta siirtyi yliopistolle
TYYn jatkaessa mukana tiiviisti hankkeen yhteistyökumppanina. Joulukuussa hanke sai
jatkorahoitusta hankkeen laajentamiseen 293 300 euroa.

Opiskelijan terveyspalvelut
Tammi- ja syyskuussa viestittiin monikanavaisesti ensimmäistä kertaa maksettavaksi tulleesta
opiskelijoiden terveydenhoitomaksusta. Lisäksi viestintää painotettiin Kelalta saamiemme eräpäivien
ympärillä. Tapasimme alkukesästä Kelaa yhdessä SYL:n kanssa ja aiheena oli ylioppilaskuntien
kokemat ongelmat maksun keräämisessä ja siitä viestimisessä.
Soponeuvostojen lisäksi keväällä järjestettiin tapaamiset Porin ja Rauman kampusten
opiskelijajärjestöjen kanssa. Tapaamisissa käsiteltiin YTHS-asioita ja kuultiin opiskelijoiden ajatuksia
laajennuksesta. Koronatilanteen vuoksi YTHS:n Porin toimipisteen esittely siirtyy eteenpäin.
Maaliskuussa alkoi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT), joka on kansallinen neljän
vuoden välein tehtävä laaja satunnaisotannalla tehtävä tutkimus. Kannustimme opiskelijoita
vastaamaan tutkimukseen nostamalla sen esiin viestinnässämme viikoittain huhtikuun alkuun saakka.

Vuoden 2021 lopussa tutkimuksesta julkaistiin koronapandemiaan keskittyvät tulokset ja koko
tutkimus julkistetaan keväällä 2022.

Opiskelijoiden toimeentuloselvitys
Valmistelimme opiskelijoiden toimeentuloselvitystä yhdessä ISYYn, JYYn, TREYn ja ÅASn kanssa
syksyllä 2021 ja kyselyn toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Ylioppilaskuntien ja
Otuksen kesken tavattiin vuoden aikana viisi kertaa ja alkusyksyyn mennessä kyselyn teemat ja
kysymykset oli muotoiltu valmiiksi ja varsinainen kyselyaika oli 4.-31.10.
Otus valmistelee kyselyn vastauksista analyysia ja se saadaan ylioppilaskuntien käyttöön
kevätlukukaudella 2022. TYY rahoitti kyselyn osittain Opiskelijakaupunki Turku -rahoituksella, jonka
saimme yhdessä ÅASn kanssa.

Kv-opiskelijat kiinteänä osana yliopistoyhteisöä
Alkuvuodesta järjestettiin tilaisuus yhdessä kv-sektorin, Rauman opiskelijasihteerin ja Opekas ry:n
kanssa. Huhtikuussa järjestettiin Raumalla opiskeleville kv-opiskelijoille Zoom-tapahtuma. Etäajan
myötä Raumalla ja Porissa opiskelevat kv-opiskelijat voivat myös osallistua yleisiin kv-opiskelijoille
suunnattuihin Zoom-tapahtumiin.
Kuntavaalimateriaalit julkaistiin suomen ohella englanniksi. Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin
25.5. oma kuntavaali-info kuntavaaleista. Samaa logiikkaa tullaan hyödyntämään edustajistovaaleja
suunnitellessa tulevaisuudessa.
TYYn toimistoa ja järjestöjä koulutettiin kaksikielisestä viestinnästä keväällä. Ideoita
kaksikielisyysoppaaseen kerättiin jo keväällä ja opasta työstettiin syksyn aikana. Henkilöstömuutosten
vuoksi oppaan viimeistely jäi vuodelle 2022.
Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin joka kuukausi vähintään yksi tapahtuma. Osassa
tapahtumissa vetovastuussa oli Nurmi ja Ryzhova (orientaation infosessio tammikuussa, työllisyyteen
ja hyvinvointiin liittyvä tapahtuma maaliskuussa, selkosuomen tapahtuma huhtikuussa ja
kuntavaalitapahtuma toukokuussa) ja kansainvälisyyssiipi piti muutaman oman tapahtuman.
Koronaepidemian myötä myös yhteistyötä ESN Uni Turun kanssa vahvistettiin.
Paluuorientaatioon osallistumisen lisäksi syksyllä järjestettiin vaihdosta palanneille opiskelijoille
kysely.
Avoimet haut työryhmiin ja vapaaehtoisiin julkaistiin nettisivuilla englanniksi aina kun suomen kieli ei
ollut työssä välttämätöntä. Lähtökohtaisesti kaikki sosiaalisen median julkaisut ja tapahtumat tehtiin
englanniksi.
Turun yliopiston kansainvälisyysohjelman laadintaan osallistuttiin. Ohjelmassa linjataan
kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen varmistamisesta, yliopiston
vetovoimaisuuden varmistamisesta, vastuullisten ja kestävien kumppanuuksien vahvistamisesta ja
yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuden vahvistamisesta.
Student Union Council Election info session in English was organized on 23 September. All materials
about Student Union Council election and Executive Board application were published both in Finnish
and English.

The table of contents was outlined for the bilingual guide for the organisations. The work has started
but the guide was postponed to the next year due to change of the International Affairs specialist.
A campus tour was organised on 3 September for new international students. About 40 students
attended the event. It was the first time when TYY organised its own campus tour for international
students.
“Hügge evening with Karelian pies and pulla” event was organised in cooperation with University
Chaplain Mia Pusa on 18 October. There were about 30 participants. The event was very successful
and got nice feedback. International students could get to know new people and get to know Finnish
pastry better.
A little Christmas event was organised for international students on 29 November. The main activity of
the event was the decoration of gingerbread cookies. 30 people registered for the event. The event was
successful.
A survey was conducted among students who went for exchange semester during autumn semester
2021 and spring semester 2022. About 10% of students answered the survey. Overall, students were
satisfied with their exchange semester even though the corona situation has affected the experience.

TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n kehitysyhteistyöhanke
Alkuvuodesta hankkeelle suunniteltiin graafinen ilme, haalarimerkki ja nettisivut. Hankkeesta on
tarkoitus julkaista uutisia ainakin neljä kertaa vuodessa (kaksi kertaa/lukuvuosi). Hankkeesta
uutisoitiin Maailman vesipäivänä ja maailman kuukautispäivänä. Kaikki uutiset linkataan hankkeen
nettisivuille, joka on sekä suomeksi että englanniksi. Kehitysyhteistyösektori kokousti Käymäläseura
Huussi ry:n Sari Laurilan kanssa noin kerran kuukaudessa. Laurila vieraili myös TYYn hallituksen
päiväkoulussa. Vastaavanlainen vierailu voidaan toteuttaa myös Edustajiston iltakouluun
myöhemmin.
Rahankeräyslupa saatiin alkuvuodesta ja lahjoitusmahdollisuutta mainostetaan kesäkuun alussa
lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa haalarimerkki 3
euron hintaan TYYn kansliasta ja tapahtumista.
Fyysisiä tapahtumia ei voitu koronan kokoontumisrahoitusten vuoksi järjestää, mutta hankkeen
viestinnän osalta on suunniteltu paljon toteuttamiskelpoisia ideoita, joita voidaan ottaa käyttöön
sosiaalisessa mediassa ja toivon mukaan fyysisestikin vielä tämän vuoden aikana.
Content informing about the project was published on TYY’s Instagram to encourage students to
donate money to the Zambia project when paying Student Union membership fees.
Blogs were published on TYY’s website on World Development Information Day 24 October and on
World Toilet Day 19 November. Blog posts were published both in Finnish and English.
Few meetings were organised with Sari Laurila during the autumn. Some of the Development
Cooperation Wing members attended the meetings as well. The progress of the project, the measures
taken in Zambia as well as future plans for the project were discussed during the meetings.

Kuntavaalit

Kuntavaalitiimi muodostettiin heti vuoden alussa. Vaalitiimiin valittiin vapaaehtoisia ja TYYn
toimistolta kuntapolitiikasta vastuussa oleva hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja.
Kuntavaalitiimi suunnitteli kevään kuntavaaliviestinnän ja tapahtumien toteutuksen. Tiivistä
yhteydenpitoa toimiston ja kuntavaalitiimin välillä ylläpidettiin vaalitiimin kokousten ja yhteisen
Slack-kanavan kautta.
Vaalitori, –paneeli ja –tentit järjestettiin kevään aikana Turun ehdokkaista. Tapahtumat järjestettiin
etänä sosiaalisessa mediassa ja Zoom-sovelluksessa. Aikataulut viestinnästä ja tapahtumista
muuttuivat, kun kuntavaalit siirrettiin keväälle. Aikataulut sovellettiin uuteen ajankohtaan.
Vaalipaneeli järjestettiin yhteistyössä P-klubin kanssa.
Viestinnässä ja järjestetyissä vaalitapahtumissa viestittiin Turun korkeakoulujen yhteisistä
kuntavaalitavoitteista. Instagramissa järjestetyissä vaalitenteissä ehdokkaat vastasivat suoraan
kyseisiin kuntavaalikärkiin livelähetyksessä. Materiaalit olivat osittain yhteisiä muiden Ryhmä 40
000:n jäsenkorkeakoulujen kanssa.
Opekas ry:n ja Pointer ry:n kanssa pidettiin erilliset palaverit kuntavaaleista. Kuntavaalien
tukemisesta keskusteltiin ja tarjottiin tukea tapahtumien järjestämiseen. Etäajasta johtuen
tapahtumien järjestäminen oli edullista ja vaalivaikuttaminen paikallisten perinteiden tapaan koettiin
hyödylliseksi.

Vaikuttavia koulutuksia järjestöille
Englanninkielisiä koulutuksia järjestettiin tarpeen mukaan, mutta ei täysin vastaavina kuin
suomenkieliset koulutukset. Tulkkauksen mahdollisuudesta ei tehty kattavaa selvitystä, mutta
alustavien arvioiden mukaan se tulisi kuitenkin vaatimaan merkittäviä lisäresursseja.
TYYn koulutuksia varten on perustettu pysyvä palautelomake, jonka vastauksia seurataan aktiivisesti.
Koulutusten paketointi yhdeksi jatkumoksi ja selkeäksi, ennakkoon markkinoitavaksi
kokonaisuudeksi odottaa koronarajoitusten lieventymistä. Moodle-alusta otettiin käyttöön
ensimmäistä kertaa joulukuun Järjestöfoorumissa.
Palapelihaalarimerkkejä ei otettu käyttöön, sillä läsnäolokoulutuksia ei koronan vuoksi pidetty.
Ulkopuolisia kouluttajia käytettiin hyödyksi esim. joulukuun antirasismikoulutuksessa.
Satakunnan kampusten järjestöjen edustajien kanssa käytiin alustavia keskusteluita koulutuksista.
Kaikki koulutukset järjestettiin etäkoulutuksina, jotka eivät ole paikkaan sidottuja.
Puheenjohtajien neuvostoissa lisättiin merkittävästi yhteistä tutustumis- ja vertaiskeskusteluaikaa.
Lisäksi keväällä perustettiin kaksi neuvostoa lisää: tuutorineuvosto ja tapahtumaneuvosto.

Tarkoituksenmukaisia tapahtumia kaikille
Lukuvuoden avaustapahtumaa suunniteltiin kevään aikana. Konseptin oli tarkoitus olla aiempia vuosia
suurempi, mutta tapahtuma jouduttiin järjestämään pienempänä kokonaisuutena huonontuneen
pandemiatilanteen vuoksi.
Kaupunkien välistä osallistumista sekä avajaistapahtumiin että muihin tapahtumiin pohdittiin
alkuvuonna yhdessä Satakunnan kampusten kanssa koronatilanne huomioiden. Syksyn vuosijuhlat
järjestettiin Rauman kampuksella.

Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen järjestö- ja sopo-sektorin sekä TYYn häirintäyhdyshenkilöiden
kanssa yhdenvertaisuustarkkailijoiden nimeämisestä traditiotapahtumiin. Tapaamisessa määriteltiin
tarkkailijoiden tehtäviä ja vastuita. Alustavasti tarkoituksena on tehdä toimintaa yhteistyössä
yhdenvertaisuussiiven kanssa.
TYYn tapahtumien tunnettavuutta on pyritty lisäämään viestinnän kautta. Vappu toteutettiin laajasti
sosiaalisessa mediassa ja järjestöille on lähetetty TYYn tapahtumien vuosikello
tapahtumakuvauksineen heti tammikuussa. Lisäksi keväällä järjestettiin ensimmäistä kertaan TYYn
järjestöjen tapahtumavastaavien neuvosto. Neuvosto kokousti myös kerran syksyn aikana.
Neuvostoista kerättiin palautetta.
Lokakuussa kokoustettiin esteettömyys- ja saavutettavuusmerkinnöistä osana tapahtumien viestintää.
Päätettiin, mitä merkkejä symboleineen ja merkityksineen tullaan tulevaisuudessa käyttämään
esimerkiksi TYYn tapahtumakalenterissa ja muussa tapahtumaviestinnässä.

Verkkosivu-uudistus
Verkkosivujen toteutuksesta tehtiin sopimus toimittajan kanssa. Toimittajaksi valittiin turkulainen
Drontti Oy. Verkkosivuja työstettiin eteenpäin pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Korona-ajan
aiheuttamat kiireet kuitenkin hidastivat työtä ja sisältöjen tuominen uusille verkkosivuille jouduttiin
siirtämään alkuvuoteen.
Verkkosivujen toteutukseen on kysytty ideoita TYYn instagramin storeissa ja puheenjohtajien
neuvostossa. Ideoita on saatu muun muassa järjestöjen rooliin ja kaksikielisyyteen.
Toimistolle on järjestetty verkkosivujen työstöhetket, workshopit 1 ja 2 kevään aikana.
Workshopeissa on pohdittu TYYn uutta graafista ilmettä, joka tulee vaikuttamaan myös
verkkosivuihin, sekä verkkosivujen rakennetta.
Nettisivujen ensimmäiset luonnokset on saatu nähtäville. Niitä kommentoidaan, jotta käyttö palvelee
mahdollisimman hyvin tarpeita.
Nettisivujen rakenne ja navigaatio saatiin valmiiksi alkusyksystä. Myös englanninkielinen navigaatio
työstettiin syksyllä ja samalla käynnistettiin ja ohjeistettiin sisällöntuotanto. Sivuston
toiminnallisuuksista ja muutostarpeista tehtiin suunnitelma ja uuden ilmeen hankinnassa edettiin
maalisuoralle. Halitus 2021 antoi hallitukselle 2022 tehtäväksi päättää uudesta ilmeestä heidän
kommenttiensa pohjalta. Ilmettä työstettiin syksyllä yhteistyössä Mainostoimisto Taigan kanssa.
Projekti eteni aikataulussa aina sisällöntuotantovaiheeseen asti. Osa toimintasuunnitelman
toimenpiteistä oli ristiriidassa toimittajan kanssa laaditun aikataulun kanssa, sillä
toimintasuunnitelma tehtiin ennen toimittajan kanssa tehtyä sopimusta. Verkkosivujen valmistumista
lykättiin keväälle 2022 muun muassa, että järjestöilmoittautumiset saatiin hoidettua aikataulussa ja
sisällöntuotannolle annettiin riittävästi aikaa toimistolla.
Loppuvuodesta 2021 nettisivut olivat rakenteeltaan valmiita. Sisällöntuotannon lisäksi alkuvuodelle
2022 jäi vielä ratkaistavaksi järjestöjen osuudet nettisivuilla sekä varauskalenterin tekniset ratkaisut.

Selkeät ja laadukkaat jäsenpalvelut osaksi TYYn arkea
Työntekijöille ja hallitukselle tehtiin kartoittava kysely, jossa selvitettiin TYYn tarjoamia palveluita,
palveluiden tarpeita ja palveluiden tarkempaa kohderyhmää. Kyselyn vastaukset analysoitiin kesän

aikana ja niiden pohjalta kartoitettiin TYYn palveluiden piirissä olevat ryhmät ja heille tarjottavat
palvelut. Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, mitä yksittäinen jäsen saa TYYltä.
Lisäksi huomioitiin kampuskohtaiset erot.
Kyselyn pohjalta syksyllä toimisto kävi keskusteluja TYYn palvelulupauksesta ja tavoitteista
jäsenpalveluiden osalta. Jäsenpalveluiden kehittäminen jäi kuitenkin kesken syksyn kiireiden takia.
TYY-kierrokset toteutettiin olemassa olevan henkilökunnan ja hallituksen voimin. Tämä koettiin
paikoin raskaaksi ja työlääksi. TYY-kierrosten järjestelyitä jouduttiin miettimään moneen kertaan
muuttuneen koronatilanteen vuoksi.
Yhteisösektoripalavereja järjestettiin TYYn toimiston yhteisösektorin jäsenille joka kolmas viikko.

TYY100
Juhlavuositoimikunta aloitti toimintansa vuoden alussa. Se kokousti säännöllisesti tarpeen mukaan.
Lisäksi TYYn toimiston toimikunnan jäsenet kokoustivat toimikunnan kokousten välissä ja edistivät
toimikunnassa päätettyjä toimenpiteitä. Juhlavuoden ilmettä, teemaa ja vastuita aloitettiin
suunnittelemaan. Resursseja aloitettiin myös kartoittamaan.
Juhlavuodelle luotiin tapahtuma-aikataulu, joka perustuu TYYn perinnetapahtumiin.
Varainhankintaseminaari jouduttiin siirtämään vuodelta 2021 vuoden 2022 alkuun alati muuttuneen
koronatilanteen ja toimiston muiden kiireiden vuoksi. Yliopiston kanssa aloitettiin
yhteistyökeskustelut juhlavuoden osalta. Yhteistyökumppaneita kartoitettiin ja kontaktoitiin
erityisesti syksyn aikana.

Alumnitoiminnan kehittäminen
Alumnitoiminnan kohderyhmästä, kehittämisestä ja nimestä keskusteltiin kattavasti toimiston
sisäisesti vuoden aikana. Todettiin, että otollinen aika pyrkiä kehittämään alumnitoimintaa
vahvemmin alumneista itsestään lähtöiseksi, on juhlavuoden aikana.
Alumneille järjestettiin vappuaattona etätapahtuma, jossa vierailtiin virtuaalisesti myös TYYn
toimistolla. Lisäksi marraskuussa järjestettiin perinteinen vitosalumni niin, että paikalle kutsuttiin
myös ne alumnit, joille ei järjestetty vitosalumnia vuonna 2020.
Alumneja on osallistettu TYY100 juhlavuoden suunnitteluun toimikunnan verkostojen avulla.

Yrityssuhteet
Later-sovellus on otettu käyttöön yritysyhteistyöviestinnässä. Datan hyödyntämisen kehittämistä
tulee jatkaa vielä tulevina vuosina.
Mainosmyynnin hinnastoa on päivitetty ja kehitetty eteenpäin. Sopimuksien sisältöjä on
yhtenäistettyjä ja samalla on luotu keskeiset paketit pääyhteistyökumppaneille ja muille
yhteistyömuodoille. Nettisivu-uudistuksen yhteydessä hinnastoa tullaan edistämään entisestään.
TYYn yritysyhteistyön linjat –paperi päivitettiin huhtikuussa edustajiston kokouksessa.

Kevään ja syksyn aikana kehitettiin sisäistä työnjakoa yritysyhteistyösektorin osalta ja selkeytettiin
vastuita helpottamaan myös yritysten kanssa tehtävää yhteydenpitoa.

TYY järjestöjen yhteisöllisyyden mahdollistajana
Järjestöjen yhteisöllisyyttä on ollut hankala ylläpitää koronaepidemian vuoksi etätilaisuuksissa.
Koulutuksissa, kuten puheenjohtajien neuvostoissa, on pidetty poikkeuksellisen paljon
keskusteluhetkiä pienryhmissä. Syksyn osalta odotukset tapahtumien järjestämiseksi olivat korkealla,
mutta koronatilanne jatkui huonona. Järjestöjen puheenjohtajille onnistuttiin järjestämään sitsit
marraskuussa.

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa
Siiville järjestettiin koulutus helmikuussa liittyen siipien omiin teemoihin, puheenjohtajuuteen,
viestintään ja tapahtumiin. Siipihaun yhteydessä järjestettiin siipihakuinfo Zoomissa. Mukana oli
nykyisiä siipien jäseniä. Tilaisuus tallennettiin jälkikäteen katsottavaksi.
Siivet järjestivät tapahtumia verkossa sekä omia tutustumisiltoja. Siivet olivat mukana järjestämässä
kestävän kehityksen viikkoa. Siivet järjestivät syksyllä kirpputoriapprot. Kaikilla siivillä oli käytössä
omat WhatsApp-ryhmät, mutta heitä ohjeistettiin olemaan aktiivisia myös Slackissa.
Siipien valinnan ohjeistus päivitettiin kevyemmäksi ennen kevään hakua. Kevään haussa valittiin 9
uutta jäsentä. Keväällä valituille jäsenille pidettiin koulutus syksyn alussa.
Syksyn haussa valittiin 15 uutta jäsentä. Lisäksi 10 vanhaa jäsentä ilmoitti halustaan jatkaa vielä ensi
keväänä. Syksyllä valituille jäsenille pidettiin koulutus joulukuussa, jonka yhteydessä järjestettiin
myös kaikille siipien jäsenille pikkujoulut kiitosiltana.
Siiville järjestettiin lounastapaamisia joka kuun viimeinen torstai. Tapaamiset järjestettiin keväällä
Zoomissa ja syksyllä Unican ravintola Piccu Macciassa. Siipien puheenjohtajat kutsuttiin hallituksen
päiväkouluun toukokuussa kertomaan toiminnastaan ja keskustelemaan tulevista suunnitelmista
syksylle.

Tukea tuutorointiin
Tuutoroinnista vastaavat toimistolaiset osallistuivat alkuvuonna opintoneuvojien ohjausryhmän
kokouksiin ja keskustelivat TYYn järjestämien koulutusten sisällöistä sekä suhteesta tiedekuntien
omiin koulutuksiin.
TYY järjesti tuutoreille koulutuspäivät 15.4. ja 7.5. Toisena koulutuspäivänä järjestettiin koulutus
myös englanniksi kv-tuutoreille. Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa TYYn toimintaa,
yhdenvertaisuusasioita, Mielen päällä -hanketta sekä ryhmäytymistä.
Vastuutuutoreille perustettiin oma Whatsapp-ryhmä ja tuutorineuvostojen suunnitteleminen
aloitettiin. Vastuutuutoreiden tapaamisia järjestettiin kaksi kertaa syksyn aikana, molemmilta
kerroilta kerättiin palautetta tulevaa vuotta varten.

Sektoreiden jatkuva toiminta
Johto
Vuonna 2021 pääsektorilla toimi hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten, hallituksen
varapuheenjohtaja Samuli Tähtinen sekä ylioppilaskunnan pääsihteeri Petra Peltonen.
Organisaation sisäinen toiminta ja sen kehittäminen
Ylioppilaskunnan hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2020 jakaa sisäiset
vastuualueensa seuraavasti:
·
·
·
·
·
·
·

Aliisa Wahlsten: puheenjohtaja
Samuli Tähtinen: varapuheenjohtaja, järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
Suvituuli Lundmark: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta, Satakunnan kampukset
Maria Nieminen: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö, tuutorointi
Jenna Rautionaho: koulutuspolitiikka, työelämä, yrityssuhteet, viestintä
Anna Ryzhova: kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
Sofia Saarinen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, viestintä

Lisäksi hallitus päätti, että Samuli Tähtinen toimii avustustoimikunnan puheenjohtajana.
Keväällä 2021 uusina työntekijöinä aloitti Mielen Päällä hankkeen projektityöntekijä Kaisa-Riitta Aho.
Pääsihteerin vakituisessa virassa toimiva Rauli Elenius irtisanoi itsensä maaliskuussa. Edustajisto
päätti valita kesäkuun kokouksessaan vakituiseksi pääsihteeriksi Petra Peltosen. Syksyllä TYYn
pitkäaikainen kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi siirtyi toisiin tehtäviin yliopistolle ja
hänen seuraajanaan aloitti Vilma Virtanen. Rauman opiskelijasihteeri Jenni Laaksosen työsuhde
päättyi vuoden loppuun niin, että hänen seuraajansa Jenni Taalikka aloitti perehtymisensä työhönsä jo
hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Tapahtumatuottaja Laura Forsman jäi opintovapaalle TYYn
vuosijuhlien jälkeen ja hänen sijaisenaan aloitti Hanna Kiiskilä. Joulukuussa Tylkkärin päätoimittaja
Teemu Perhiö irtisanoutui ja Tylkkärin väliaikaiseksi päätoimittajaksi valittiin Anni Savolainen, joka
aloitti työnsä heti vuoden 2022 alusta.
Koronatilanteesta johtuen alkuvuoden mökkeilyä ei järjestetty. Toteuttamissuunnitelmaa työstettiin
tammikuussa toimistolta ja etänä käsin. Kuukausittain seurattiin toimintasuunnitelman etenemistä ja
sen toteutumisesta keskusteltiin. Kesäkuussa järjestetään kokonaisvaltainen toiminnan katsaus
edunvalvontahenkilöstölle ja hallitukselle.
Hallituslaiset saivat itselleen mentorit TYYn alumneista. Hallitukselle ja mentoreille järjestettiin
huhtikuussa yhteinen aloitustapaaminen etäyhteyksien välityksellä. Mentoroinnilla pyritään
auttamaan hallituslaisia kehittymään pesteissään, sekä katsomaan tulevaan ja tunnistamaan
ylioppilaskuntatoiminnasta saatavia taitoja. Mentorointi päätettiin yhteiseen tapaamiseen
loppuvuodesta 2021.
Puheenjohtaja ja pääsihteeri kävivät yliopistopappi Tiina Hallikaisen kanssa työnohjauksessa vuoden
aikana. Tapaamisissa on keskitytty organisaation ja henkilökohtaisen johtamisen kehittämiseen, sekä
vahvuuksien tunnistamiseen. Myös sisäisiä muita sektoreita kannustettiin käymään työnohjauksessa
vuoden aikana. Loppukeväästä käsiteltyjä teemoja ovat olleet muun muassa hyvinvointi omasta ja
organisaation näkökulmasta, muutosjohtaminen ja ajankohtaiset aiheet TYYn toiminnassa.
Toimisto aloitti palautumisen koronatilanteesta toukokuun puolessa välissä lisäämällä asteittain
työntekoa toimistolta käsin. Kesäkuussa järjestettiin koko TYY-väen yhteinen kokopäivän
virkistyspäivä fyysisesti koronarajoitukset huomioiden.

Pointer ry:tä ja Opekas ry:tä on tavattu etänä vuoden aikana. Aktiivista sähköpostiviestintää on
kehitetty ja hankaloittaviin toimintatapoihin etsitty muutoksia. Satakunnan kampuksille on luotu oma
Slack-alusta, jotta viestintä toimiston ja Satakunnan kampusten välillä olisi entistä aktiivisempaa ja
vaivattomampaa.

Edustajiston toiminta
Vuosi 2021 oli edustajiston toimikauden toinen toimintavuosi. Edustajiston puheenjohtajana toimi
Saana Ylikruuvi ja varapuheenjohtajana Noel Niskanen. Keväällä 2021 edustajisto kokoontui
tammikuussa, helmikuussa, huhtikuussa, toukokuussa ja kesäkuussa. Kaikki kokoukset järjestettiin
etäyhteyksien avulla hybridinä. Vain kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja rajoitusten sen salliessa
hallitus olivat fyysisesti kokous paikalla.
Edustajisto nimesi juhlavuositoimikunnan tammikuun kokouksessa. Helmikuun kokouksessa
merkittiin tiedoksi 2021 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma ja sääntömuutostarpeet.
Lisäksi edustajisto nimesi sääntötoimikunnan, joka aloitti toimintansa. Maaliskuussa hyväksyttiin
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 toiminnassa
mukana olleille. Lisäksi edustajisto nimesi keskusvaalilautakunnan syksyn 2021 edustajistovaaleihin.
Huhtikuun kokouksessa edustajisto päivitti TYYn yritysyhteistyön linjat –dokumentin. Toukokuussa
päivitettiin ohjesääntöä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta ja vaalijärjestystä. Lisäksi edustajisto
valitsi ansiolautakunnan jäsenet. Kesäkuun kokouksessa edustajisto valitsi pääsihteerin.
Syksyllä edustajisto kokousti syyskuussa kaksi kertaa, lokakuussa ja marraskuussa, sekä
ylioppilaskunnan vuosipäivänä 9.11. Syyskuun ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin ensimmäisen
kerran muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin. Syyskuun varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin
toisen kerran muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin sekä hyväksyttiin ylioppilaskunnan
hallintosääntö. Lokakuussa edustajisto kävi lähetekeskustelut seuraavan vuoden toiminnasta ja
taloudesta, sekä päivitti ohjesääntöä järjestöistä ja avustuksista. Juhlakokouksessa jaettiin vain
huomionosoitukset. Marraskuun kokouksessa edustajisto valitsi opiskelijajäsenet yliopistokollegioon
sekä hyväksyi seuraavan vuoden taloutta ja toimintaa sääntelevät dokumentit.

Kunnallispolitiikka
Vuonna 2021 kunnallispolitiikkasektorilla toimi hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten ja
hallituksen kuntapoliittinen vastaava Sofia Saarinen.
Kunnallispolitiikassa aloitettiin tammi-helmikuussa tapaamalla ryhmä 40 000 muita jäseniä ja
muodostettiin tiivistä yhteydenpitoa Turun korkeakoulujen opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien
välille. TYY toimii vuonna 2021 r40k puheenjohtajana. r40k kokouksia järjestettiin kuukausittain ja
kokouksissa käsiteltiin erityisesti kuntavaaleja ja niissä tehtävää yhteistä vaikuttamistyötä.
Kevään loppupuolella keskityttiin erityisesti kuntavaalien esille tuomiseen. Kuntavaalien alla
viestittiin kuntavaaleista pari kertaa viikossa ja järjestettiin vähintään yksi tapahtuma viikoittain.
Lisäksi hallitus kävi äänestämässä yhdessä rehtoreiden kanssa ennakkoäänestyksessä.
Kuntavaaliviestinnässä tuotiin esiin puolueita, ehdokkaita ja ehdokaslistoja tasapuolisesti, sekä r40k
luomia kuntavaalikärkiä. R40k-nettisivuille julkaistiin kärkiä kannattavien ehdokkaiden nimiä.

Koulutuspolitiikka

Vuonna 2021 koulutuspoliittisella sektorilla toimi hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Jenna
Rautionaho ja Sofia Saarinen sekä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
Hallinnon opiskelijaedustajia täydennettiin tammi-helmikuussa, touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa.
Poikkeava ja vähän enemmän valmistelijoita työllistänyt prosessi oli yliopiston hallituksen
opiskelijajäsenen täydentäminen kesäkuun edustajiston kokouksessa.
Valmistautuminen yliopiston hallintokauden vaihtumiseen vuodenvaihteessa 2021-2022 aloitettiin
päivittämällä TYYn ohjesääntö opiskelijaedustajien valinnasta toukokuun edustajistossa. Kevään
aikana käytiin myös keskusteluja yliopiston kanssa valintakäytännöistä edustajia valittaessa.
Keskusteluiden pohjalta TYY sai asettaa tarkkailijan yliopiston vaalilautakuntaan, jotta yhteistyö ja
tiedonkulku syksyn valintaprosesseissa olisi entistä tiiviimpää yliopiston kanssa. Koulutuspoliittinen
asiantuntija osallistui aktiivisesti yliopiston vaalilautakunnan kokouksiin syksyn aikana. Syksyllä
avattiin haku kaikkiin tulevan kauden hallinnon opiskelijaedustajien paikkoihin. Haku oli auki noin
kuukauden syys-lokakuussa (15.09. - 11.10.). Hakua pidennettiin yliopistokollegion ja viiden
tiedekunnan osalta. Yleisesti voi kuitenkin todeta, että hakemuksia saapui hyvin ja viimeistään
hakuajan pidentämisellä saatiin jokaisen toimielimen edustus varmistettua. Valintatoimikunta teki
suuren valmistelutyön asiassa yhdessä koulutuspoliittisen asiantuntijan kanssa. Valintatoimikunta
haastatteli yliopiston hallitukseen hakeneiden joukosta viisi henkilöä ja teki valintaesitykset kaikista
haetuista toimielimistä. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsi opiskelijaedustajat yliopistokollegioon
marraskuun kokouksessa. Ylioppilaskunnan hallitus valitsi yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat
kokouksessaan 17.11. ja johtokuntien opiskelijaedustajat kokouksessaan 26.11.
Koulutuksia ja tapaamisia järjestettiin järjestötoimijoille seuraavasti. Helmikuun Järjestöfoorumissa
perehdytettiin opiskelijaedustajana toimimiseen. Huhtikuun Järjestöfoorumissa kerrottiin opiskelijan
käytössä olevista IT-palveluista. Syyskuun Järjestöfoorumissa pidettiin infotilaisuus hallinnon
opiskelijaedustajien hausta ja joulukuun Järjestöfoorumissa perehdytettiin järjestöjen aloittavia
kopovastaavia. Koponeuvostoja järjestettiin kolme. Helmikuussa teemana oli Peppiopintotietojärjestelmän käyttöönotto. Maaliskuun lopun koponeuvostossa perehdyttiin yliopiston
opetussuunnitelmaprosessiin. Marraskuussa käytiin läpi oppiaineiden ja tutkinto-ohjelmien
ajankohtaisia kuulumisia (mm. opetussuunnitelmatyö ja koronarajoitusten vaikutus) ja tarjottiin
mahdollisuus hybridiosallistumiseen. Kollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajia tavattiin
vuoden aikana säännöllisesti ennen kyseisten toimielinten kokouksia. Tiedekuntakohtaisia hallinnon
opiskelijaedustajien koordinaattoreita tavattiin alkuvuodesta henkilökohtaisesti. Lisäksi koko
porukalla tavattiin maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa.
Kopovastaavat tapasivat koordinaattorien kanssa dekaaneja kevään aikana. Muutama näistä
dekaanitapaamisista toteutettiin syksyllä.
Yliopisto on loppusyksystä 2020 alkaneessa EC2U-yliopistoallianssissa (European Campus of CityUniversities) mukana ja TYY tekee allianssin puitteissa yhteistyötä yliopiston kanssa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija on koko allianssin johtoryhmässä yhdessä muiden Turun yliopiston
edustajien koulutusvararehtori Piia Björnin ja projektipäällikkö Liisa Järvisen kanssa. Allianssi
perustuu monivuotiseen miljoonaluokan rahoitukseen Euroopan komissiolta. Alkukevät oli toiminnan
starttailua ja kulminoitui TYYn osalta toukokuussa etänä järjestettyyn EC2U-foorumiin Turussa. TYY
vastasi opiskelijaohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuspoliittinen asiantuntija,
tapahtumatuottaja, hallituksen kulttuurivastaava ja viestintäasiantuntija olivat mukana ohjelman
toteutuksessa. Tämän lisäksi TYYn ja yliopiston "Mielen päällä" -hanke oli esillä foorumilla. TYYn
tekemää kaupunkiyhteistyötä ja starttipakettitoimintaa esiteltiin. Koulutuspoliittinen asiantuntija veti
myös yhden foorumin paneeleista ja auttoi yliopistoa foorumin suunnittelussa. Samalla TYY loi
ensimmäiset suhteet allianssin kuuden muun yliopiston opiskelijoihin.

Koulutuspoliittinen sektori piti yhteyttä SYL:n toimijoihin osallistumalla säännöllisesti järjestettyihin
SYL:n kopolive-zoomeihin. Sektorin toimijat osallistuivat myös maaliskuussa etänä pidettyyn SYL:n
koposektoritapaamiseen. Lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija toimi SYL:n valtuuttamana
Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoimen opetuksen ja opetusmateriaalien kansallisten linjausten
valmisteluryhmässä.

Sosiaalipolitiikka
Vuonna 2021 sosiaalipoliittisella sektorilla toimi hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Suvituuli
Lundmark ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola. Yhdenvertaisuussektorilla sosiaalipoliittisen
sektorin lisäksi toimi TYYn yhdenvertaisuus siipi. Yhdenvertaisuussiiven puheenjohtajana toimi Semi
Laine.
Sektori koulutti ja tapasi järjestöjä vuoden aikana järjestöfoorumeissa, soponeuvostoissa sekä muissa
tapaamisissa. Järjestöfoorumissa kevään sisältöinä olivat yhdenvertaisuus ja uusien opiskelijoiden
vastaanottaminen, syksyllä sektori koulutti tulevan vuoden järjestöjen sosiaalipoliittisia vastaavia
pesteihinsä. Soponeuvostoja järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa, neuvostoissa koulutettiin
järjestöjen hyvinvointi-, sosiaalipoliittisia ja yhdenvertaisuusvastaavia eri teemoista, keväällä
teemoina olivat opiskelijoiden jaksaminen ja OpintoVartu sekä Mielen päällä -hanke ja opiskelijoiden
mielenterveysviikko. Syksyllä aiheina olivat ajankohtaisten asioiden lisäksi kiusaamisen vastainen
kampanja, ylioppilaskuntien toimeentuloselvitys ja Mielen päällä -hankkeen mielenterveyskyselyn
alustavien tulosten läpikäynti. Vuoden aikana tavattiin säännöllisesti myös Satakunnan kampusten
opiskelijajärjestöjen edustajia, keväällä tapaamisten teemoina olivat opiskelijoiden hyvinvointi- ja
YTHS-asiat, syyslukukauden aikana tapaamisten sisällöt liittyivät liikuntapalveluiden tarjontaan Porin
ja Rauman kampuksilla ja kartoitimme järjestöjen tulevaisuudenkuvia liikuntapalvelujen tilasta ja
toiveista korkeakoululiikuntapalvelu CampusMoWen suhteen. Loppuvuodesta sovimme, että Opekas
ry ja Pointer ry kartoittavat jäsenkyselyn avulla liikuntapalveluiden tarpeita, jotta palveluntarpeesta
saadaan myös tietopohjaa.
Toimikauden aikana sektorilla päivitettiin yhdenvertaisuusopas vuoden 2020 lopussa hyväksytyn
TYYn yhdenvertaisuusohjelman pohjalta. Keväällä järjestettiin TYYn Instagramissa kysymys- ja
vastauspalstan, jossa käsiteltiin opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä. Huhtikuussa
järjestettiin opiskelijoiden mielenterveysviikko yhdessä Mielen päällä -hankkeen kanssa, jonka
kehyksenä toimi valtakunnallinen #avunarvoinen kampanja.
Lokakuussa toteutettiin yhdessä neljän muun ylioppilaskunnan (ÅAS, ISYY, JYY, TREY) kanssa
opiskelijoiden toimeentuloselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden taloudellista
tilannetta kokonaisuutena. Selvityksen toteuttamisesta vastasi Opiskelun ja koulutuksen
tutkimussäätiö Otus ja selvitystä valmisteltiin ylioppilaskuntien ja Otuksen kesken kevään ja kesän
aikana. TYY sai rahoitusta selvityksen toteuttamiseen Opiskelijakaupunki Turulta.
YTHS:n toimielimet aloittivat poikkeuksellisesti toiminnan vasta keväällä huhtikuussa, jolloin oli
ensimmäinen terveystyöryhmän kokous. YTHS:n laajentuminen, uudet palvelualueet ja yliopistojen
edustukseen liittyvät seikat viivästyttivät alueellisten johtokuntien toiminnan aloittamista. Syksyn
aikana terveystyöryhmä ja johtokunta kokoontuivat molemmat kaksi kertaa.
Sektori piti yhteyttä muihin ylioppilaskuntiin ja SYL:iin avausseminaarissa, sektoripäivässä ja
säännöllisesti järjestetyissä SYL:n sopoliveissä.

Kansainväliset asiat
Vuonna 2021 kansainvälisellä sektorilla toimi hallituksen kansainvälisyysvastaava Anna Ryzhova ja
kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi sekä TYYn kansainvälisyyssiipi.
Kansainvälisyyssiiven puheenjohtajana toimi Salla Virtanen. Kansainvälisten asioiden asiantuntija
vaihtui syksyllä 2021 ja toimessa aloitti marraskuussa 2021 Vilma Virtanen.
Saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatio järjestettiin Zoomissa 7.-8. tammikuuta. Turun yliopistoon
saapui noin 145 uutta vaihto-opiskelijaa. Uusille vaihto-opiskelijoille järjestettiin TYYn puheenvuoron
lisäksi infosessio Zoomissa.
4.2. järjestettiin yhdessä yliopiston liikkuvuustiimin kanssa paluuorientaatio vaihdosta saapuneille
opiskelijoille. Vaikka osallistujia oli vain muutamasta vaihtokohteesta, opiskelijat olivat pääosin
tyytyväisiä vaihtokokemuksiin koronasta huolimatta.
Helmikuussa lausuttiin kotoutumisen edistämisen uudistamisesta koskien pääosin korkeakoulutuksen
piirissä olevia maahanmuuttajia.
Maaliskuussa todettiin laaja koronarypäs TYS:n ja Retrodormin kohteissa. Turun kaupunki järjesti
vaihto-opiskelijoille ruoka-apua ja koronatestausta. Tartuntarypäs saatiin varotoimien myötä
hallintaan. Turun yliopisto järjesti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa infosessioita Zoomissa ja TYY
oli mukana oppilaitospappien ja Hyvinvointipalveluiden hyvinvointiseminaarissa. TYYn hallituslaiset
antoivat myös haastatteluja mediaan. Koronatilanteen kriisiyhteistyö yliopiston kanssa oli sujuvaa ja
sai kiitosta. TYY sai kuitenkin yhteydenottoja kansainvälisiltä opiskelijoilta, sillä uutisointi oli
kansainvälisiä opiskelijoita leimaavaa. Asiaan liittyen julkaistiin blogi TYYn nettisivuilla englanniksi ja
suomeksi. Lisäksi kirjoitettiin mielipidekirjoitus Turun Sanomiin. Ryzhova ja Nurmi antoivat lisäksi
haastattelun Åbo Akademien opiskelijoiden tutkimukseen liittyen rasismiin ja korona-pandemiaan.
Tulokset julkistettiin Åbo Akademin Pandemic of Color: Race, Racialization, & Health -seminaarissa
21.5.
Vaihto-opiskelijoiden Retrodorm-majoitus päättyy 2021 keväällä, eikä tilalle ole vielä varmistunut
asumisjärjestelyä. Pidimme asiaa esillä tavatessamme rehtoreita, jotka ovat mukana neuvotteluissa.
Maaliskuussa järjestettiin kansainvälisille opiskelijoille Zoom-sessio liittyen hyvinvointiin ja
työnhakuvinkkeihin. Huhtikuussa järjestettiin ensimmäinen selkosuomenkielinen sessio, jota
mainostettiin Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kautta S2-opiskelijoille. Toukokuussa järjestettiin
Kuntavaaleihin liittyvä infosessio englanniksi.
Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kanssa tavattiin alkuvuodesta ja seuraavan kerran kesäkuussa.
TYYn edustaja oli myös mukana kolmessa opettajarekrypäivässä keväällä.
SYL:n kv-toimijoiden kanssa pidettiin "international coffee" Zoom-sessioita säännöllisesti. Samanlaista
konseptia kokeiltiin Internatonal Councilin kanssa, mutta sessio ei kerännyt osallistujia.
International Council eli järjestöjen kv-vastaavien neuvosto järjestettiin helmikuussa ja huhtikuussa.
Ensimmäisessä tapaamisessa oli 20 osallistujaa ja toisessa 12, eli osallistujamäärä on ollut koronaaikana parempi, kuin ennen koronaa. Helmikuun tapahtuma käsitteli tutustumista, vinkkejä
kaksikielisyyteen ja huhtikuun tapahtuma kansainvälisyysohjelmaa, ajankohtaisia asioita ja syksyn
tulevaa kansainvälisten ohjelmien evaluaatiota. Järjestöfoorumissa koulutettiin järjestöjä
kaksikielisyydestä. International Council kokousti myös joulukuun järjestöfoorumissa, aiheena uusien
toimijoiden perehdytys TYYn ja yliopiston kansainvälisyyteen.

Kansainväliset tuutorit koulutettiin 21.4. Lisäksi TYYn oma tuutorkoulutuspäivä järjestettiin
ensimmäistä kertaa myös englanniksi 7.5. Kansainvälisten tuutoreiden opas päivitettiin ja julkaistiin
kokonaan sähköisesti.
Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät järjestettiin täysin etänä 19.-20.5. Samaan
aikaan järjestettiin myös EC2U-foorumi, jonka sessioissa TYYläisiä oli aktiivisesti mukana.
Kuluneen kevään aikana Nurmi toimi Kansainvälisten ohjelmien kehittämistyöryhmässä,
Apurahatoimikunnassa ja Koulutuksen kv-jaostossa. Lisäksi Nurmi kokousti kansainvälisten tutkintoohjelmien koordinaattoreiden kanssa ja liikkuvuustiimin kanssa kuukausittain. Ryzhova ja Nurmi
olivat mukana Turun yliopiston kansainvälisyysohjelman valmisteluryhmässä. Ohjelma on voimassa
vuoteen 2030 asti ja siinä linjataan Turun yliopiston kansainvälisyyden painopisteet ja tavoitteet.
Loppukeväästä käynnistyi Study and Stay in Turku työllisyystapahtuman suunnittelu. Tapahtuma
järjestettiin marraskuussa. Lisäksi Ryzhova aloitti Opiskelijakaupunki Turku suunnitteluryhmässä,
jonka tarkoituksena on suunnitella kansainvälisille opiskelijoille koronan negatiivisia vaikutuksia
korjaavaa tukitoimintaa.
TYY osallistui elokuussa Turun Eurooppa-foorumiin järjestämällä foorumiin ohjelmaa yhdessä ÅAS:n
ja SYL:n hallituslaisten kanssa. Ohjelma sisälsi kolme 15 minuutin kaksintaistelua eri Eurooppapäättäjien kanssa Euroopan tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hallituksen jäsen
Rautionaho on toiminut foorumin hallituksessa kuluneena vuonna ja edistänyt muun muassa
opiskelijoiden kuulemista ja huomioimista foorumin toteutuksessa.
KV-tuutoreille järjestettiin kaksi tapahtumaa, joiden tavoitteena oli mahdollistaa tuutoreiden
tutustuminen sekä perehdyttää tuutoreita ennen varsinaisen toiminnan alkua.
Syksyn orientaatio uusille opiskelijoille järjestettiin Zoomin kautta 25-27.8. TYY esitteli toimintaansa
yli 300 uudelle kansainväliselle opiskelijalle. Lisäksi kv-sektori järjesti info-session uusille
opiskelijoille osana orientaatiota. Sinne osallistui noin 120 opiskelijaa ja kysymyksiä esitettiin
aktiivisesti.
Welcome Fair saatiin järjestettyä 27.8 Yliopistonmäellä. Tapahtumassa uudet opiskelijat pääsivät
tutustumaan TYYn järjestöihin ja yliopiston henkilökuntaan. Lisäksi elokuussa järjestettiin Wonder me
-verkkotapahtuma, jonka järjestelyissä TYY oli mukana. Tapahtumassa uudet opiskelijat pääsivit
tutustumaan toisiinsa ja eri järjestöihin verkon välityksellä.
TYYn kv-sektori tapasi Kieviä elokuussa ja tapaamisessa keskusteltiin tulevasta lukukaudesta sekä
opiskelijoiden palautteesta.
Paluuorientaatio vaihdosta palaaville opiskelijoille järjestettiin syyskuun 15. Tapahtuma järjestettiin
yhdessä yliopiston kanssa opiskelijakeskus discossa.
International Council tapasi 2.9 sekä 28.10. Syyskuun tapaamisessa keskusteltiin lukukauden
alkamisesta ja siitä, kuinka järjestöt tavoittavat kansainvälisiä opiskelijoita. Lokakuussa puitiin
lähteville vaihto-opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksia sekä keskusteltiin infomarketin järjestämisestä
tammikuussa 2022. Ensimmäinen International Council vuoden 2022 toimijoille järjestettiin
joulukuun järjestöfoorumin yhteydessä.
Vaihto-opiskelijoiden tuutoreita koulutettiin 30.11. yhdessä yliopiston sekä ESN:n kanssa. Saapuville
opiskelijoille järjestettiin Wonder Me -verkkotapahtuma joulukuun puolivälissä, jotta saapuvat
opiskelijat voivat tutustua toisiinsa ennen vaihdon alkua.
Greetings from the board member responsible for international affairs:

Ryzhova was a member of the Student City of Turku’s Friendship programme working group. The first
event of the Friendship Programme was organised on November 1. Local friends and students met
each other during the meeting. They also received certificates to visit a museum in Turku for free. 130
local friends and 171 international students registered for the programme. Everyone could get one or
two friends through the programme.
Ryzhova was a member of the Study and Stay in Turku event planning group. The event was organised
on 10 November in a hybrid format. 269 people signed up for the event, about 50 of these attended the
event venue in BioCity. The event was successful.

Kehitysyhteistyö
Vuonna 2021 kehitysyhteistyösektorilla toimi hallituksen kehitysyhteistyövastaava Anna Ryzhova ja
kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi sekä TYYn kehitysyhteistyösiipi.
Kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajana toimi Mari Puurunen. Syksyllä 2021 tapahtuneen
henkilöstövaihdoksen johdosta Satu Nurmen tilalle rekrytointiin uusi kansainvälisten asioiden
asiantuntija Vilma Virtanen.
Kehitysyhteistyösektoria työllisti uusi hanke Käymäläseura Huussin kanssa. Hankkeesta kerrotaan
tarkemmin toimintasuunnitelmaprojektissa.
Maaliskuussa avattiin haku vuoden 2021 0,7 % -kohteiksi. Hakemuksia tuli yhteensä 12 kappaletta.
Ensimmäiseksi kohteeksi oli jo ennalta esitetty Käymäläseura Huussi ry:n hanketta, joten toinen kohde
päätettiin 12 hakijan joukosta. Valituksi tuli Food and Forest Development Finlandin hanke Nepalissa.
Uusi rahankeräyslupa astui voimaan ja lukuvuoden 2021-2022 kohteeksi valittiin Käymäläseura
Huussi ry:n Sambia-hanke. Lisäksi lupa sisältää TYYn vanhat lahjoituskohteet Zimbabwen Aids orvot
ry ja Suomen Somaliaverkoston. Lupa mahdollistaa myös TYY100 juhlavuosikeräyksen.
Nurmea ja Ryzhovaa haastateltiin TYYn tekemästä kehitysyhteistyöstä ja haastattelu julkaistiin UNDP
Suomen sivuilla.
0,7% lahjoitusmäärä oli 2682 € ja summa lahjoitettiin kahdelle kohteelle: Sambia-hankkeelle sekä
Food and Forest Development Finland -hankkeelle Nepaliin.
Ennen syyslukukauden alkua yhteensä 467 lahjoitusta oli kerätty Sambia-hankkeelle osana
jäsenmaksua. Yhteensä rahaa kertyi 2194,90 €. Lisäksi rahaa kerättiin myymällä haalarimerkkejä sekä
vuosijuhlan yhteydessä järjestöjen tervehdyksinä.
Kestävän kehityksen viikko järjestettiin 4.-8.10 osana SYL Kestävyys kannattaa kannata kestävyyttä hanketta. Hankkeen koordinaattorina toimi Idamaria Laine.

Ympäristö
Vuonna 2021 ympäristösektorilla toimi hallituksen ympäristövastaava Maria Nieminen ja TYYn
ympäristösiipi. Ympäristösiiven puheenjohtajana toimi Mari van den Berg.
Ympäristövastaava toimi TYYn edustajana kestävän kehityksen ohjausryhmässä,
hiilineutraalisuustyöryhmässä, kestävät kampusarjen toiminnot työryhmässä sekä Reilun
korkeakoulun kannatustyöryhmässä. Ympäristövastaava osallistui Reilun korkeakoulun
kannatustyöryhmän kanssa keskusteluun maailman ylikulutuspäivästä sekä Turun YK-yhdistyksen

kanssa vaatevallankumoukseen Instagramissa. Ympäristövastaava piti puheen Fridays for Futuren
kansainvälisessä ilmastolakossa Tuomiokirkolla sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
järjestämässä ympäristöahdistus-aiheisessa erätaukokeskustelussa. Ympäristövastaava osallistui
etäyhteyksin Unifin järjestämään kestävyys ja vastuullisuus seminaariin 4.-5.11.
Ympäristösiipi kokousti noin kerran kuukaudessa ja hallituksen ympäristövastaava osallistui
kokouksiin ehtiessään. Heti vuoden alkuun ympäristösiipi tilasi uusia haalarimerkkejä ja järjesti
tapaamisen Unican kanssa, jolloin keskusteltiin Unican ympäristötavoitteista ja mahdollisista
yhteistyökuvioista. Ympäristösiipi esitteli toimintaansa Turun Wappuradiossa sekä SYL:n kestävän
kehityksen sektoritapaamisessa.
Ympäristösiipi työsti kevään aikana ympäristöopasta, jonka tekstiosuus saatiin hyväksyttyä keväällä.
Ympäristösiipi osallistui sosiaalisessa mediassa Earth Houriin sekä luonnon monimuotoisuuden
päivään. Lisäksi ympäristösiipi järjesti SiistiVappu-kampanjan, jolloin haastettiin opiskelijat
keräämään roskia vapun aikana ja sen jälkeen.
Ympäristösiipi oli mukana järjestämässä kestävän kehityksen viikkoa, roskaretkeä sekä
kirpputoriapproa syksyllä. Ympäristösiipi teki yhdessä ympäristövastaavan kanssa ekskursion
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan järjestämälle kestävän kehityksen viikolle.
Kevään toisessa järjestöfoorumissa 13.4. ympäristövastaava ja ympäristösiipi kouluttivat
järjestötoimijoita ympäristöasioista.

Vapaaehtoiset
Vuonna 2021 vapaaehtoissektorilla toimi hallituksen vapaaehtoisvastaava Maria Nieminen,
hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Suvituuli Lundmark, hallituksen kansainvälisyysvastaava Anna
Ryzhova sekä kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi. Syksyllä 2021 tapahtuneen
henkilöstövaihdoksen johdosta Satu Nurmen tilalle rekrytointiin uusi kansainvälisten asioiden
asiantuntija Vilma Virtanen. Yhdenvertaisuus- ja viestintäasioihin liittyen yhteistyötä on myös tehty
sosiaalipoliittisten asioiden asiantuntijan Ville Ritolan sekä viestintäasiantuntija Frida Pessin kanssa.
Vapaaehtoissektori kokousti aina tarvittaessa ja suunnitteli vapaaehtoisille järjestettäviä tapaamisia ja
koulutuksia. Siipien jäseniä koulutettiin 3.2., 15.9. ja 8.12. Lisäksi siipitoiminnasta kiinnostuneille
järjestettiin siipi-infotilaisuus 14.4., joka myös nauhoitettiin myöhemmin katsottavaksi. Kaikille
siipitoimijoille yhteisiä lounashetkiä ryhdyttiin järjestämään kerran kuukaudessa aina kuun
viimeisenä torstaina. Siivet järjestivät yhdessä ohjelmaa Turun Wappuradioon 26.4. Siipien
puheenjohtajat kutsuttiin hallituksen päiväkouluun kertomaan toiminnastaan 19.5.
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus -dokumentti päivitettiin keväällä vähemmän byrokraattiseksi
ja ajantasaiseksi.
Siipien kevään haussa hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä, syksyn haussa viisitoista uutta jäsentä.
Kymmenen vanhaa jäsentä ilmoitti halustaan jatkaa vielä keväällä 2022. Vuonna 2021 siivissä toimivat
seuraavat henkilöt on lueteltu kohdassa Ylioppilaskunnan hallinto.
Uusien jäsenten koulutuksen yhteydessä 8.12. järjestettiin myös pikkujoulut kiitosiltana kaikille
siipitoimijoille.

Järjestöt

Vuonna 2021 järjestösektorilla toimi hallituksen järjestövastaava Samuli Tähtinen ja
järjestöasiantuntija Lauri Lahoniitty.
Kevään järjestöfoorumit järjestettiin 9.2. ja 13.4., ja syyslukukauden järjestöfoorumit 14.9. ja 9.12.
Koulutusten aiheina olivat TYYn avustukset, yhdenvertaisempi järjestötoiminta, hallinnon
opiskelijaedustajana toimiminen, TYY International Council, ajankohtaista koulutuspolitiikassa, uusien
opiskelijoiden vastaanottaminen, someviestintä ja kaksikielinen viestintä, ympäristöasiat järjestöissä,
Mielen päällä -tukiopiskelijatoiminta, yritysyhteistyö ja opiskelijaedustajatoiminta. Lisäksi pidettiin
perinteiset koulutukset aloittaville järjestötoimijoille.
Projekti- ja erillisavustushakemuksia saapui vuoden ensimmäisessä haussa normaalia vähemmän,
vain kaksi kappaletta. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseksi vaikeina aikoina
projektiavustusten kriteereitä lievennettiin tilapäisesti hallituksen päätöksellä niin, että niitä voi
vuoden 2021 ajan hakea ja saada myös toistuvaan toimintaan. Kevään toiseen hakuun hakumäärä
palasi lähemmäs normaalia, mutta syksyllä hakumäärät jälleen laskivat hieman.
Järjestöluettelo vahvistettiin tammikuun lopussa ja syyskuun alussa. Tammikuussa luettelosta
poistettiin kuulemisajan jälkeen Kammio ry, joka ei ollut tehnyt järjestöilmoitusta. Syksyllä Kammio ry
haki uudelleen järjestöasemaa, mikä sille myönnettiin. Muita syksyllä järjestöaseman saaneita
yhdistyksiä olivat Akateemiset Kansalliset Nuoret ry, Black Swans - Futures Studies Students of Turku
ry, humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavien järjestö JUNecto ry sekä teknillisen tiedekunnan
tiedekuntajärjestö Technica ry.
Puheenjohtajien neuvosto kokoontui kevätlukukaudella 5 kertaa, aiheina mm. koronasta
palautuminen syksyllä, yksinäisyys ja yhteisöllisyys, Mielen päällä -hankkeen esittely ja yhdistyksen
kevätkokouksen järjestäminen.
Avustustoimikunta määritteli kriteeristön ja tarkastamisperiaatteet toiminta-avustusten
myöntämiselle, mitkä hallitus hyväksyi. Avustustoimikunta kokoontui kevätlukukaudella useamman
kerran etänä ja käsitteli järjestöjen toiminta-avustushakemukset huhti-toukokuun aikana.

Opiskelijakulttuuri
Vuonna 2021 opiskelijakulttuurisektorilla toimi hallituksen opiskelijakulttuurivastaava Maria
Nieminen ja tapahtumatuottaja Laura Forsman, Forsmanin jäädessä opintovapaalle marraskuussa
hänen sijaisekseen valittiin Hanna Kiiskilä. Sektori kokousti vuoden aikana säännöllisesti kerran
viikossa ja tarpeen vaatiessa useammin.
Helmikuussa järjestettiin TYYn ja TuKY:n hallituksen kanssa tapaaminen ylioppilaskuntien
yhdistymisen vuosipäivän (18.2.) kunniaksi. Tapaamisessa sovittiin, että jatkossa yhdistymisen
vuosipäivää juhlitaan suuremmin aina viiden vuoden välein ja pienimuotoisemmin välivuosina. Tänä
vuonna yhdistymisestä tuli kuluneeksi 11 vuotta.
TYYlikäs vappu 2021 sijoittui aikavälille 26.4.-1.5. Vappua juhlittiin vuonna 2021 pitkälti TYYn
sosiaalisissa medioissa. Kulttuurisektorin tavoitteena oli kantaa TYYn vapun perinteet poikkeusajan
yli toteuttaen vuosittaisia ohjelmanumeroita sosiaalisen median välityksellä. Kulttuurisektori julkaisi
vappuviikolla blogitekstin liittyen korona-ajan haasteisiin sekä opiskelijakulttuurin tulevaisuuteen.
Hallituksen puheenjohtajan vappupuhe, ylioppilaiden lakitus ja Liljan sekä Paavo Nurmen patsaiden
lakitukset kuvattiin yhteistyössä Lounais-Suomen YLEn kanssa. Lisäksi vappuaattona julkaistiin
livelähetys, jossa nähtiin ennalta kuvattu lippukulkue ja esitykset Sohon Torwilta ja yliopiston
kuorolta.

Vapun suhteen tehtiin yhteistyötä Suomen muiden ylioppilaskuntien kanssa. Yhteistyössä toteutettiin
yhteinen vappuvideo ja vuonna 2020 suosiota niittänyt #haalarihaaste. Myös TYYn järjestöiltä
kysyttiin mielipiteitä TYYlikkäästä vapusta kyselyn ja järjestöjen tapahtumavastaaville pidetyn
vappuneuvoston avulla. Ensimmäistä kertaa järjestetystä neuvostosta saatiin paljon positiivista
palautetta!
Avajaiskarnevaalit järjestettiin yhteistyössä yliopiston kanssa 8.9. Karnevaalit järjestettiin koronan
sallimilla rajoituksilla. Paikalla oli paljon järjestöjä esittelemässä toimintaansa sekä yliopiston
tukipalveluita ja yhteistyökumppaneita. Lavalla pidettiin puheita ja haastateltiin eri järjestöjen
edustajia.
Porthanin päivän kulkue järjestettiin perinteisesti 9.11. Kulkueen jälkeen järjestettiin edustajiston
juhlakokous.
99. vuosijuhlat järjestettiin Raumalla 13.11. Bussit kuljettivat juhlavieraat Rauman kampukselle
cocktail-tilaisuuteen, pääjuhla ja jatkot vietettiin Rauman Juhlahovissa. Vuosijuhlissa esiintyivät Turun
yliopiston kuoro sekä Sohon torwet. Seuraavan aamun silliaamiainen järjestettiin Turussa Unican
ravintola Kulmassa.
Perinteinen opiskelijoiden itsenäisyyspäivän kulkue järjestettiin 6.12. Tuomiokirkolla ja
sankarihaudoilla.
Tapahtumasektorin viestinnässä keskityttiin saavutettavuuteen kaksikielisyyden kautta.
Yhdenvertaisuusasioita edistettiin kokoustamalla yhdenvertaisuustarkkailijoista sekä tapahtumien
saavutettavuus- ja esteettömyysmerkinnöistä. Tapahtumasektori otti huomioon kestävyyden
valitessaan tapahtumiin tarjoiltavia ja välttämällä esimerkiksi kertakäyttöastioiden käyttöä.
Yrityssuhdesektorin ja kulttuurisektorin yhteistyötä on edelleen tiivistetty, ja on saatu hyviä tuloksia
toiminnan koordinoinnin toteutuksessa.

Yrityssuhteet
Vuonna 2021 yrityssuhdesektorilla toimi hallituksen yrityssuhdevastaava Jenna Rautionaho ja
tapahtumatuottaja Laura Forsman. Forsmanin jäädessä opintovapaalle, sijaisena on toiminut Hanna
Kiiskilä. Mainosviestinnässä ja materiaalien käytännön hyödyntämisen tukena on ollut vahvasti
viestintäasiantuntija Frida Pessi.
Alkuvuoden painopiste oli kesken olevien sopimusneuvotteluiden loppuun saattaminen sekä
yhteistyökumppanien tapaaminen sikäli kuin se oli mahdollista. Kaikki yhteistyökumppanit on ehditty
tavoittaa. Alkuvuodesta on uusittu sopimuksia, mutta myös käyty neuvotteluita mahdollisten uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Sektori on kokoustanut kerran kuukaudessa.
Koronan myötä sopimuksien mukaista vappunäkyvyyttä ei voitu tarjota, ja
yritysyhteistyökumppaneita lähestyttiin mahdollisuudella lähettää terveisensä TYYn vappu liveen.
Kevään aikana TYYn yritysyhteistyön tavoitteita, linjoja ja periaatteita on selkeytetty. Toimiston
sisäisessä toiminnassa on käyty paljon keskustelua mihin suuntaan yritysyhteistyötä halutaan viedä ja
kartoitettu mahdollisia rajoittavia tekijöitä. Keskustelun myötä päivitettiin TYYn yritysyhteistyön
linjat -dokumenttia edustajiston huhtikuun kokouksessa. Päivityksessä selkeytettiin ja korjattiin
vastaamaan nykyistä tilannetta. Mutta myös jotta voitaisiin tarjota opiskelijoille tosiasiallisesti
relevantteja palveluita yritysyhteistyön kautta.

Loppukeväästä saatettiin yhteistyöneuvottelut Taxidatan kanssa loppuun ja TYYlle saatiin vuodeksi
uusi yhteistyökumppani. Yhteistyötä on toteutettu sopimuksen mukaisesti kuluneena vuonna.
Yritysyhteistyövastaavalle on annettu Later-tunnukset ja koulutettu sovelluksen käytössä.
Sovelluksesta saatavaa dataa on pyritty seuraamaan, jotta se olisi hyödynnettävissä tulevaisuudessa.
Keväällä on kerätty tietoa ja pohjustettu nettisivu-uudistusta ja yritysyhteistyönmahdollisuuksia
uusilla sivuilla. Myös mainosmyynninhinnastoa on kartoitettu ja kehitetty.
Alkusyksystä muotoiltiin yhteistyöpakettien sisältöä ja uudistettiin hinnastoa. Muotoilussa on pyritty
huomioimaan helpommat lähtökohdat sopimusneuvotteluille ja yhdenmukaiset sisällöt
pääyhteistyökumppanien sopimuksissa. Avajaiskarnevaaleilla tarjosimme yhteistyökumppaneille
mahdollisuuden pitää esittelypistettä.
Loppuvuodesta painopiste oli sopimusten uusimisessa. Uusimisessa huomioitiin keväällä ja
alkusyksystä muotoiluja periaatteita, ja yhdenmukaistettu sisältöjä. Yhteensä vuoden aikana saatiin
uusittua 5 sopimusta. Vuodelle 2022 TYYllä on voimassa 9 kappaletta pääyhteistyösopimuksia.

Viestintä
Vuonna 2021 viestintäsektorilla toimi hallituksen viestintävastaavat Jenna Rautionaho ja Sofia
Saarinen sekä viestintäasiantuntija Frida Pessi.
Korona-aika vaikutti edelleen TYYn viestintään, muun muassa tiiviinä yhteistyönä yliopiston,
kaupungin ja Opiskelijakaupunki Turun kanssa. Koronaviestinnässä korostuivat etenkin erilaiset
tilannekatsaukset, joiden avulla haluttiin pitää huoli, että opiskelijat tietäisivät mahdollisimman paljon
vallitsevasta tilanteesta, mutta osaisivat myös ennakoida tulevaa. Vaihto-opiskelijoiden keväisen
koronarypään myötä teimme myös kriisiviestintää Turun yliopiston kanssa.
Etävapun ja EC2U-seminaarin myötä TYYn viestinnän kevättä värittivät myös poikkeuksellisen
aktiivinen videotuotanto. Toimistolle hankittiin myös parempaa laitteistoa videoiden tekoon.
Kevään kuntavaalit olivat näkyvä teema viestinnän arjessa. Samalla valmistauduttiin tulevien
edustajistovaalien viestintään.
TYYn 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä viestinnässä alettiin suunnitella TYYn uutta visuaalista
identiteettiä sekä verkkosivu-uudistusta. Molemmat uudistukset jalkautettiin toimistolle erilaisten
workshopien myötä. Verkkosivu-uudistuksen tekijäksi valittiin turkulainen Drontti.
Viestinnän pääasialliseksi somekanavaksi muotoutui kevään aikana Instagram ja Facebookin käyttöä
alettiin ajaa hiljalleen alas. Näkyvyyden kannalta siirtyminen voimakkaammin Instagramiin on ollut
oikea valinta.

Yhdenvertaisuus
Vuosi 2021 oli päivitetyn nelivuotisen yhdenvertaisuusohjelman ensimmäinen toimivuosi ja
yhdenvertaisuussektorilla toteutettiin lukuisia ohjelman tavoitteita edistäviä toimenpiteitä.
Alkuvuodesta laadittiin toimiston yhteiset pelisäännöt ja sosiaalipoliittinen asiantuntija koulutti
toimistoa yhdenvertaisuusteemoista. Helmikuussa koulutettiin järjestöjä yhdenvertaisuudesta ja
epäasiallisten tilanteiden ja häirinnän kohtaamisesta ja tilanteiden käsittelystä järjestöjen arjessa.
Alkukesästä toteutettiin yhdenvertaisuusohjelman toteutumisen puolivuotistarkastelu.

Kuluneen vuoden aikana sektorilla mm. osallistuttiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta
käsitteleviin kampanjoihin ja liityttiin Olen antirasisti -kampanjaan, josta koulutettiin toimistoa ja
järjestöjä joulukuussa. Vuoden aikana aloitettiin prosessi tapahtumamerkintöjen käyttöönotosta, jossa
esteettömyysmerkintöjen lisäksi otetaan käyttöön mm. perheystävällisen tapahtuman symboli.
Mielen päällä -hankkeen avulla rakennettiin opiskelijoiden mielenterveydestä puhumisen kulttuuria ja
vertaistukimallia ja hanke sekä yhdenvertaisuus- että mielenterveysteemat näkyivät myös
tuutorikoulutuksessa ja tapahtumissa ympäri toimintavuotta.

Turun ylioppilaslehti
Vuonna 2021 Turun ylioppilaslehden päätoimittajina toimi Teemu Perhiö. Kevään ajan lehteä tekivät
lisäksi toimitusharjoittelijat Samuli Tikkanen ja Jasmin Vahtera. Heinäkuussa siviilipalvelushenkilönä
aloitti Reeti Jalasmäki ja elokuussa toimitusharjoittelijana Ida-Maria Manninen. Perhiö irtisanoutui
tehtävästään marraskuussa ja hänen viimeinen työpäivänsä oli 14.12. TYYn hallitus valitsi Anni
Savolaisen väliaikaiseksi päätoimittajaksi aikavälille 3.1.-1.4.2022.
Lehden tekemiseen osallistui noin kolmekymmentä avustajaa, heistä noin viisi säännöllisesti.
Joukkoon kuului kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, joista suuri osa on opiskellut Turun yliopistossa.
Elokuussa lehdessä oli myös päivän ajan TET-harjoittelija Eina Mäkelä; kyse oli yhteistyökampanjasta
Suomen lukiolaisten liiton kanssa.
Turun ylioppilaslehti ilmestyi vuoden 2021 aikana kuusi kertaa, joko 36-, 40- tai 44-sivuisena
aikakauslehtenä. Lehden normaalinumeroiden painosmäärä oli noin 7 000 kpl ja laskennallinen
levikki 11 000 lukijaa. Vuoden aikana ilmestyi kaksi abinumeroa, joiden painos oli noin 8 000 kpl ja
jotka jaettiin normaalijakelun lisäksi Varsinais-Suomen lukioihin. Suurin painos oli kevään
kaupunkijakelunumerolla (10 000 kappaletta). Kaupunkijakelussa opiskelijat jalkautuivat keskustaan
jakamaan lehteä turkulaisille kädestä käteen.
Koronatilanne aiheutti keväällä haasteita. Toisen printtinumeron julkaisua siirrettiin Ylioppilaskylän
korona-aallon vuoksi ja kolmannen numeron julkaisua kuntavaalien siirtämisen vuoksi.
Lehden johtokunnan valitsemat Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alaiset järjestöt hoitivat
lehden jakelua. Lehti jaettiin suoraan suureen osaan Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) opiskelijaasunnoista, yhteensä noin 4 500 asuntoon. Lisäksi lehdellä oli noin 30 jakopistettä ympäri
yliopistoaluetta ja Turun keskustaa: esimerkiksi pääkirjastossa, rautatieasemalla sekä useissa
baareissa, kahviloissa ja liikkeissä. Lehdellä oli vuoden lopussa 310 tilaajaa, joista 186
opiskelijatilaajaa.
Paperilehden lisäksi Tylkkäri ilmestyi verkossa, jossa julkaistiin näköislehden lisäksi verkkouutisia
sekä monimediallisia versioita lehdessä ilmestyneistä jutuista.
Keväällä 2021 julkaistiin Viestintäluotsin tekemä Ylioppilaslehdet 2020 -selvitys, johon myös Tylkkäri
osallistui. Selvityksen mukaan ylioppilaskuntien pitäisi panostaa lisää lehtien digitalisointiin, mutta
printin lakkauttaminen ei ole kestävä säästökeino. Syksyllä edustajisto päätti myöntää Tylkkärille
12 500 euron lisärahoituksen digitaalisen julkaisutoiminnan kehittämiseen vuonna 2022.
Lehden verkkosivuilla (www.tylkkari.fi) oli vuoden aikana noin 123 000 artikkelin katselukertaa (8,1% verrattuna vuoteen 2020). Sosiaalisessa mediassa Tylkkäri vaikutti Facebookin (2 568
seuraajaa) lisäksi Twitterissä (1 512 seuraajaa) ja Instagramissa (1 598 seuraajaa). Instagramissa ja
Facebookissa Tylkkäri oli Suomen ylioppilaslehdistä toisiksi seuratuin, Twitterissä kolmanneksi
seuratuin.
Turun ylioppilaslehti jatkoi painosopimustaan Kokkolassa toimivan Botnia Printin kanssa.
Lehden mainosmyyntiä hoiti Pirunnyrkki. Ilmoitustulot olivat 21 017 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että
ilmoitustulot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 25,2 %. Verkkosivuille myytiin muutama mainos.
Mainosmyynti parani edellisvuoteen verrattuna. Turun ylioppilaslehden budjetti alittui 400,01
eurolla.

Elokuvakerho Kinokopla
1. Yleistä
Turun yliopiston ylioppilaskunnan elokuvatoimikunnan eli elokuvakerho Kinokoplan
hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Axel Ojala, varapuheenjohtajana Tuomo
Marttila sekä sihteerinä Oona Honkanen. Muina hallituksen jäseninä toimivat Mimosa Jaskari,
Elina Järvinen, Konsta Kauranen, Nora Khelif, Ville Kukkonen, Julia Laukkanen, Sandra
Marjamäki, Oskari Pekonen sekä Saana Vaissalo. Kinokoplan hallituksen ulkojäseninä
Kinokoplaa vuonna 2021 avustivat Fredrika Lahdenranta ja Tiina Peltonen.
2. Esitystoiminta
Kinokoplan toiminnan kivijalkoina ovat perinteisesti toimineet keväällä ja syksyllä Logomon
KINO-salissa järjestetyt elokuvasarjat. Peräkkäin jo toinen koronapandemian varjostama vuosi
aiheutti toiminnalle kuitenkin hyvin suuria haasteita ja rajoitteita, ja kaiken kaikkiaan vuosi oli
Kinokoplan toiminnan kannalta jopa edellisvuottakin vaikeampi. Historiallisesti keväällä 2021 ei
pystytty järjestämään lainkaan elokuvasarjaa.
Korona-aika tuottikin edellisvuoden tavoin pahimmillaan täysin ylitsepääsemättömiä rajoitteita
Kinokoplan perustoiminnalle, ja näin ollen Kinokoplan toiminta oli kevään ja kesän 2021
käytännössä olematonta, sillä mikään ei pysty korvaamaan aitoa valkokankaan lumoa ja suurten
yleisöjen yhdessä jakamaa katsomiskokemusta elävän kuvan ihmeen edessä. Myöskään
minkäänlaisia avajaisjuhlia ei vuonna 2021 järjestetty.
Syyssarja koostui vuonna 2021 vain seitsemästä elokuvasta. Näytössarjan toteuttaminen
tapahtui tuttuun tapaan yhteistyössä Varsinais-Suomen elokuvakeskuksen (VSEK) kanssa.
Sarjassa esitetyt elokuvat tilattiin näytettäviksi elokuvakeskuksen alaisen elokuvakerhopalvelun
kautta DCP-kopioina.
Kinokoplan vuosi 2021 oli pandemiasta ja yleisötapahtumia – ja erityisesti juuri
elokuvateattereita – koskevista rajoituksista johtuen poikkeuksellisen tapahtumaköyhä. Scene
Turku joutui perumaan 15.4.2021 järjestettäväksi tarkoitetun perinteisen Elokuvapäivän, mutta
muutamilta Turun kulttuuritoimijoilta pyydettiin suosituksia tällöin kotona katsottavista
elokuvista. Kinokoplan suosituksina Elokuvapäivän omilla nettisivuilla julkaistiin Kinokoplan eri
vuosikymmeninä valkokankaalta esittämät elokuvat Kaksi puoliaikaa helvetissä (Két félidö a
pokolban, 1961), Toisen kerroksen lauluja (Sånger från andra våningen, 2000) sekä Kosketuksissa
(Teströl és lélekröl, 2017). Kaikki kolme elokuvaa olivat katsottavissa Yle Areenasta.
Osaksi Kinokoplan jokavuotisia perinteitä on vakiintunut yhteistyönä Turun Kirjakahvilan
kanssa elokuussa järjestettävä maksuton Taiteiden yön ulkoilmanäytös Brinkkalan sisäpihalla.
Kirjakahvilan kanssa jo pitkälle suunniteltu yhteistyönäytös elokuussa 2021 peruuntui kuitenkin
viime hetkellä voimaan tulleiden anniskelu- ja yleisörajoitusten vuoksi.
Syksyn sarjan päätteeksi sunnuntaina 5.12.2021 Kinokopla järjesti ilmaisen kiitosnäytöksen
Zaida Bergrothin ohjaamasta elokuvasta Tove (2020). Kinokopla onnistui saamaan paikalle
näytökseen erikoisvieraaksi elokuvan käsikirjoittajan ja näyttelijän Eeva Putron, joka kertoi
elokuvan tekemisestä ja vastaili yleisön kysymyksiin. Vierasnäytös oli onnistunut päätös
poikkeukselliselle elokuvavuodelle.

3. Sarjassa esitetyt elokuvat
Kaikki sarjanäytökset pidettiin Logomon KINO-salissa sunnuntaisin klo 17 ja 20.
Syyssarja 2021:

17.10. Zhao: Nomadland (Yhdysvallat, 2020)
24.10. Andersson: Kohti ääretöntä (Ruotsi, 2019)*
31.10. Bong: Memories of Murder (Etelä-Korea, 2003)
7.11. Marder: Sound of Metal (Yhdysvallat, 2019)
14.11. Vinterberg: Yhdet vielä (Tanska, 2020)
21.11. Petzold: Aallotar (Saksa, 2020)
28.11. Fennell: Lupaava nuori nainen (Yhdysvallat, 2020)
*Teknisen vian vuoksi aiempi klo 17 näytös jouduttiin viime hetkellä kokonaan perumaan, ja Kohti
ääretöntä -elokuvasta järjestettiin korvaava näytös 5.12.2021. Myöhempi klo 20 näytös kuitenkin
onnistui suunnitellusti, kun elokuvateatterilaitteiston saatiin ennen sitä korjattua esityskuntoon.
4. Kinokoplan myynnit 2021
Sarjakorttien hinnat olivat syksyllä 28 euroa ja 23 euroa opiskelijoilta. Yksittäislippu oli kuuden euron
hintainen. Sarjakortteja myytiin aikaisempien vuosien tapaan ennakkoon TYYn kansliassa,
Kirjakahvilassa ja Bar Kukassa.
Syksyn sarja onnistui taloudellisesti odotuksiin nähden hyvin, vaikka mihinkään korona-aikaa
edeltäviin katsoja- ja myyntilukuihin ei päästykään.

5. Tiedotus
Sarjan elokuvista painatettiin julisteiden ohella pöytäkolmioita ruokalamainoksiksi sekä lentolehtisiä,
joita jaettiin TYYn avajaiskarnevaaleilla sekä sarjan aikana. Sarjoja mainostettiin myös
sähköpostilistojen, Facebookin, Twitterin, Instagramin sekä TYY:n kotisivujen kautta sekä myös
Kinokoplan omilla nettisivuilla. Sosiaaliseen mediaan tuotettiin myös muuta elokuva-aiheista sisältöä,
erityisesti korvaamaan tapahtumien puutetta. Tiedot Kinokoplan tapahtumista lähetettiin
tiedotusvälineille, tapahtumakalentereihin ja Logomon internetsivuille. Syksyn alussa Kinokopla
osallistui TYYn avajaiskarnevaaleille, jossa esiteltiin toimintaa erityisesti uusille opiskelijoille.

6. Muuta
Näytöksissä oli tarjolla käsidesiä ja tiedotuksessa korostettiin suositusta käyttää näytöksissä
kasvomaskia. Koronapassi jouduttiin epidemiatilanteen huononnuttua ja rajoitusten kiristyttyä
ottamaan Kinokoplan näytöksissä käyttöön 21.11.2021 alkaen. Näytökset sujuivat kuitenkin kaikesta
huolimatta varsin mutkattomasti.
Kinokoplan hallitus päätti syksyllä 2021 ehdottaa Konstalle, Tiinalle ja Sandralle TYYn kuntanauhoja, ja
ehdotukset menivät läpi. Kinokoplan hallituksen poikkeuksellisen ansioituneelle varapuheenjohtaja
Tuomolle ehdottama TYYn ansiomerkki ja vuosia puheenjohtajana toimineelle Axelille ehdottama TYYn
kuntamerkki eivät kuitenkaan menneet läpi.

Taloudellinen toiminta
Talousarvion toteutuminen
Edustajisto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 25.11.2020.
Jäsenmaksut 2020–2021: perustutkinto-opiskelija 81,50 (sis. YTHS 28,50 TYYn osuus 53,00)
Jäsenmaksut 2021–2022: perustutkinto-opiskelija 53,00
Vapaaehtoinen jatko-opiskelijan jäsenmaksu 2021–2022: 37,00 (2020–2021: 37,00)
Varsinaiseen toimintaan budjetoiduista menoista jäi käyttämättä noin 8 120 euroa:
kalenterin myyntitulot
kansliapalvelut
starttipakettitulot
yritysyhteistyö
henkilöstömenot
luottamustoimipalkkiot
toimistomenot
huoneistomenot
julkaisumenot
sektorivarat
järjestötoimintamenot
kulttuuritoiminta
järjestöavustukset
Turun ylioppilaslehti

+250
+1 570
+780
-3 640
+11 975
+425
-790
-19 325
+780
+1 765
+12 430
-3 930
+4 255
+1 575

TYYn keskimääräinen jäsenmäärä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kevään jäsenmaksun
maksoi n. 13 800 perustutkinto-opiskelijaa (2020: 13 870) ja syksyllä maksuja kertyi n. 14 400 (2020:
14 060). Vapaaehtoisen jatko-opiskelijoiden jäsenmaksun maksoi keskimäärin 340 opiskelijaa (2020:
320). Jäsenmaksuja kertyi n. 3 500 euroa budjetoitua enemmän, joten järjestötoiminnan tulos ennen
sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja oli budjettiin nähden n. 11 620 euroa suurempi.
Järjestötoiminnan kulut ja tuotot tilikaudella
Järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaiskulut olivat tilikaudella
n. 890 000 euroa (2020: 848 000 euroa). Järjestötoiminnan kulut voidaan jakaa käytön perusteella
seuraavasti:
Prosentteina kaikista menoista

2021

2020

 henkilöstön palkat (pl. ylioppilaslehti, starttipaketti, sauna, Q-talo)
 hallinnon kulut
 kattojärjestöjen jäsenmaksut
Toimintakulut yhteensä

40,7 %
15,7 %
10,1 %
66,5 %

39,8 %
15,5 %
10,4 %
65,7 %

 järjestöjen vuokra- ja toiminta-avustukset
 ylioppilaslehti
 kulttuuri- ja harrastusavustukset
 järjestetyt tilaisuudet
 jäsenpalvelut (kalenteri, nettisivut, Kinokopla)
Avustuskulut ja jäsenedut yhteensä

9,9 %
8,8 %
0,7 %
1,7 %
1,4 %
22,5 %

10,2 %
9,4 %
1,0 %
1,1 %
0,3 %
22,0 %

Huoneistomenot

11,0 %
100 %

12,3 %
100 %

Prosentteina kaikista menoista
Jäsenmaksutulot
Muut tulot (kalenteri, taloudenhoito,
yritysyhteistyö, vuokrat, korot)



kanslia,

2021

2020

85,43 %

88,81 %

starttipaketit,
11,75 % 11,59 %
97,18 % 100,40 %

yli-/alijäämä (tuotot/kulut)

-2,82 %

0,40 %

Tilinpäätös
Virallinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat toimintakertomuksen liitteenä.
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain
TYYn talousarvio rakennetaan järjestötoiminnan tuloslaskelman pohjalle. Turun ylioppilaslehti saa
osan rahoituksestaan ilmoitusmyynnistä, Q-talo ja TYYn sauna vuokraustuloista ja Kinokopla
lipputuloista. Starttipakettitoiminnan kustannuksiin osallistuvat osittain myös muut palvelussa
mukana olevat yhteistyötahot. Mielen päällä –hanke on rahoitettu kokonaisuudessaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella. Virallisessa tilinpäätöksessä kaikkien
kustannuspaikkojen tulot ja menot on esitetty yhdisteltyinä. Seuraavassa on esitetty tuloslaskelmat
eriteltyinä eri kustannuspaikkojen osalta.
JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vuokratulot
Taloudenhoitotulot
Muut vars.toiminnan tulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Luottamustoimen menot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Julkaisumenot
Sektorivarat
Toimintamenot
Kulttuuritoiminta
Avustustoiminta
Turun ylioppilaslehti
Vars. toiminnan menot yhteensä
Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Varainhankinnan tuotot yhteensä
Menot

2021

vuosibudj.

ero

2020

1 250
42 748
8 250
38 707
90 956

1 000
42 750
8 250
40 000
92 000

250
-2
0
-1 293
-1 044

2 072
42 621
8 000
34 292
86 985

362 514
70 674
4 626
22 793
97 453
11 221
18 232
23 568
16 682
93 743
78 423
799 929

374 490
71 099
4 625
22 000
78 130
12 000
20 000
36 000
12 750
98 000
80 000
809 094

11 976
425
-1
-793
-19 323
779
1 768
12 432
-3 932
4 257
1 577
9 165

337 328
69 099
4 662
21 618
103 354
1 427
14 624
21 373
11 145
94 562
80 096
759 285

-708 973

-717 094

8 121

-672 301

760 597
760 597

757 075
757 075

3 522
3 522

752 957
752 957

Jäsenmaksuun perustuvat menot
Muut kulut
Varainhankinnan menot yhteensä

90 343
0
90 343

90 317
0
90 317

-26
0
-26

88 561
0
88 561

Varainhankinta yhteensä

670 254

666 758

3 496

664 397

Tuotto-/kulujäämä

-38 719

-50 336

11 617

-7 904

13 672

11 050

2 622

11 352

39

50

-11

54

13 633

11 000

2 633

11 298

-25 086

-39 336

14 250

3 394

2021

vuosibudj.

ero

2020

24 664
24 664

25 500
25 500

-836
-836

20 257
20 257

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

74 018
13
492
27 675
890
103 087

75 500
13
500
27 787
1 700
105 500

1 482
0
8
112
810
2 413

73 797
17
623
24 083
1 833
100 352

Tuotto-/kulujäämä

-78 423

-80 000

1 577

-80 096

2021

vuosibudj.

ero

2020

33 329

43 000

-9 671

22 744

1 850
375
58 900
104
61 229

3 100
500
60 000
200
63 800

1 250
125
1 100
96
2 571

1 735
441
53 967
6
56 149

18
0

0
0

18
0

10
47

-27 882

-20 800

-7 082

-33 442

2021

vuosibudj.

ero

2020

21 560

39 000

-17 441

22 408

2 776
1 350
139
13 987

4 650
1 350
200
16 000

1 874
0
61
2 013

2 676
1 350
131
12 302

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Korko- ja rahoitustuotot
Kulut
Menot ja arvonalentumiset
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.
Tilikauden yli-/alijäämä
TURUN YLIOPPILASLEHTI
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

Q-TALO
Vuokratulot
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Muut toimintamenot
Muut tuotot
Muut kulut/perintäkulut
Tuotto-/kulujäämä
TYYN SAUNA
Vuokratulot
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot

Muut toimintamenot
Muut tuotot
Tuotto-/kulujäämä
Vuokrattavat tilat yhteensä

671
18 922

500
22 700

-171
3 778

1 056
17 515

119

0

119

0

2 757

16 300

-13 543

4 893

-25 125

-4 500

-20 625

-28 549

KINOKOPLA
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Luottamustoimen menot
Huoneistomenot
Toimintamenot
Elokuvien vuokrat

500
1 980
994
2 486

Tuotto-/kulujäämä
STARTTIPAKETTITOIMINTA
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Toimintamenot

8 037
1 941

Tuotto-/kulujäämä

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

4 518

9 462

5 960

500
4 200
1 256
4 905

10 861

-1 442

-1 399

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

11 757

13 083

9 978

11 035
2 033

13 069

1 779

15

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

RAHASTOT
Kehitysyhteistyörahasto
Tulot
Keräystulot tilikaudella

2 820

2 820

5 139

5 139

Kulut
Keräystulojen tilitys

2 820

2 820

5 139

5 139

Tilikauden yli-/alijäämä/rahastosiirto
Julkaisurahasto
Tulot
Julkaisutulot
Menot
Tilikauden yli-/alijäämä/rahastosiirto
MIELEN PÄÄLLÄ -HANKE
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Toimistokulut
Markkinointi- ja viestintämenot
Muut toimintamenot

0

0

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

12

12

0

0

12

12

2021

vuosibudj.

ero

33 899
1 474
4 806
6 607

41 340
1 500
2 000
10 960

7 441
26
-2 806
4 353

Muut tuotot/hanketuki
Muut kulut/hanketuen palautettava osuus
Tuotto-/kulujäämä

46 786

55 800

9 014

55 800
9 014

55 800
0

0
9 014

0

0

0

Ylioppilaskunnan hallinto
Edustajisto
Vuosi 2021 oli edustajiston kauden toinen vuosi. Edustajiston puheenjohtajana toimi Saana Ylikruuvi
(Vihreä lista) ja varapuheenjohtajana Noel Niskanen (Soihdunkantajat). Edustajisto käsitteli vuoden
2021 aikana yhteensä 118 asiakohtaa.
Edustajiston jäseninä vähintään yhdessä kokouksessa kutsuttuna ja paikalla olleet sekä varaedustajina
kokouksessa olleet henkilöt:
Edustajistoryhmä
Eduxi (1 paikka)
Humanistilista (1 paikka)
Hybridiaani (7 paikkaa)

Oikeat / Kokoomus / Ryhmä
Kokoomus (1 paikka)
Ryhmä Lex (4 paikkaa)

Soihdunkantajat (3 paikkaa)

TSE-lista (8 paikkaa)

Malin Milla
Isohanni Heidi
Norblad Otso
Haka Ville
Laaksoaho Olli
Luomala Niklas
Mäkinen Emma
Nyyssönen Jeremi
Pekkanen Antti
Peltotalo Miika
Pietilä Jarkko
Ristioja Fanni
Toivola Sini
Leppänen Riku
Juhakoski Katariina
Köseoglu Sami
Nikkanen Aleksi
Peltonen Antti
Rautiainen Aleksi
Hakala Iida
Hildén Vilma
Niskanen Noel
Toijala Niklas
van den Berg Mari
Ylä-Peräinen Tiia
Ahonen suvi
Elomäki Otto
Haapalainen Joona
Hiltunen Ville
Isolauri Sofia
Jaakola Antti
Lehojärvi Aku
Merla Patrik
Mishin Alex
Pigg Tuomas
Pitkäranta Juho
Rouhelo Kiia
Salonen Jami
Saranpää Sandra
Snygg Noel
Ström Christian
Säynäslahti Eemil
Tapio Alvar
Tiitta Aleksi

TYY Terveeksi (7 paikkaa)

Vihreä lista (4 paikkaa)

Vihreä Vasemmisto (5
paikkaa)

Toivonen Noora
Venäläinen Anton
Anttila Santeri
Kokkonen Aleksi
Kuvaja Vilma
Laitinen Viivi
Nurminen Rasmus
Nuuttila Simo
Pohjonen Johanna
Rantala Jani
Räty Valtteri
Sajakorpi Suvi
Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Sjövall Carl
Suomi Rebecca
Terävä Antti
Valkama Eero
Aholainen Iiris
Helenius Teemu
Levänen Sara
Luotonen Sara
Nyman Sara
Paasivirta Olli-Pekka
Taalikka Jenni
Hiivola Emmi
Holopainen Aleksi (Selmi)
Jormalainen Joonas
Jyrkinewsky Pauli
Kankus Karo
Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm
Minkkinen Arttu
Rinne Leena
Santamäki Dan
Tikkanen Siiri
Vannemaa Pipsa

Taloustoimikunta
Lauri Toivola, puheenjohtaja
Otto Elomäki
Joona Keski-Luoma
Aleksi Kokkonen
Paula Pättikangas
Sini Toivola
Anton Venäläinen
Turun ylioppilaslehden johtokunta
Elisa Hyvärinen, puheenjohtaja
Teemu Helenius
Ilmari Immonen
Olli Laaksoaho
Otso Norblad
Aaro Tarviainen
Arvi Tolvanen

Ansiolautakunta
Essi Karvonen, puheenjohtaja
Tero Ahlgren
Juha Laurila
Miika Tiainen
Matti Vähä-Heikkilä
Olli Välke
Historiatoimikunta
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Rauli Elenius
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Petra Peltonen, pääsihteeri, sihteeri
Avustustoimikunta
Samuli Tähtinen (puheenjohtaja)
Sara Heino
Lauri Heinonen
Katariina Juhakoski
Suvi Kilpijärvi
Katri Kiurujoki
Tiina Nokelainen
Jeremi Nyyssönen
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Henkilöstö
Tero Ahlgren, tilavastaava ja starttipakettivaraston apulainen
Mosharraf Akhand, starttipakettivaraston hoitaja
Rauli Elenius, pääsihteeri (7.4. asti, opintovapaalla 9.10.2019 alkaen)
Laura Forsman, tapahtumatuottaja (opintovapaalla 15.11.2021 alkaen)
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottajan sijainen (22.11.2021 alkaen)
Jenni Laaksonen, Rauman opiskelijasihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija (31.10.2021 asti)
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, pääsihteerin sijainen (1.9.2019 alkaen), pääsihteeri
15.7.2021 alkaen
Teemu Perhiö, päätoimittaja (14.12. asti)
Ville Ritola, sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen, sosiaalipoliittinen asiantuntija 8.10.2021 alkaen
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Petteri Sihvonen, neuvontalakimies
Jenni Taalikka, Rauman opiskelijasihteeri (19.11.2021 alkaen)
Taneli Veistinen, IT-tukihenkilö
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija (29.11.2021 alkaen)
Tilapäiset työntekijät
Kaisa-Riitta Aho, Mielen päällä -projektityöntekijä (1.3.2021 alkaen)

Reeti Jalasmäki, siviilipalvelushenkilö (syksy)
Idamaria Laine, kestävän kehityksen paikalliskoordinaattori
Johanna Latva, projektityöntekijä
Ida-Maria Manninen, toimitusharjoittelija (syksy)
Minna Takku, tulkki
Samuli Tikkanen, toimitusharjoittelija (kevät)
Jasmin Vahtera, toimitusharjoittelija (kevät)
Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers-tilintarkastusyhteisö
Siivet (vuoden aikana toimineet jäsenet)
Kansainvälisyyssiipi:










Salla Virtanen, Puheenjohtaja, kevätlukukausi 2021
Karo Kankus, kalenterivuosi 2021, Puheenjohtaja syyslukukausi 2021
Oona Jakonen kevätlukukausi 2021
Anna-Maria Orjala, kalenterivuosi 2021
Liisa Oranta, lukuvuosi 2020–2021
Silja Ahonen, lukuvuosi 2020–2021
Nguyen Ta, syyslukukausi 2021
Romy Bläse, syyslukukausi 2021
Victor Kathan Sarker, lukuvuosi 2021-–2022

Kehitysyhteistyösiipi:









Mari Puurunen, Puheenjohtaja, kalenterivuosi 2021
Paavo Jordman kalenterivuosi 2021
Julianna Reunanen kevätlukukausi 2021
Luukas Salonen kalenterivuosi 2021
Liina Nurmi kevätlukukausi 2021
Jaana Rinne, koko lukuvuosi 2020–2021
Henni Pajunen, lukuvuosi 2021–2022
Elli Peltonen, lukuvuosi 2021–2022

Ympäristösiipi:













Mari van den Berg, Puheenjohtaja, kalenterivuosi 2021
Camilla Koljonen kevätlukukausi 2021
Nella Tanninen kevätlukukausi 2021
Hilja Ingerö kalenterivuosi 2021
Eeva Karvonen kalenterivuosi 2021
Sara Kivelä kevätlukukausi 2021
Jalmari Salaterä, koko lukuvuosi 2020–2021
Pyry Toivonen, koko lukuvuosi 2020–2021
Ilona Merikallio, koko lukuvuosi 2020–2021
Lauri Friberg, lukuvuosi 2021–2022
Sini Kähärä, lukuvuosi 2021–2021
Eeva-Maria Vaajamo, syylukukausi 2021

Yhdenvertaisuussiipi:







Semi Laine, Puheenjohtaja, kalenterivuosi 2021
Henna Garrandt kalenterivuosi 2021
Edla Lahtinen, koko lukuvuosi 2020–2021
Sara Vatanen, koko lukuvuosi 2020–2021
Hanna Korhonen, lukuvuosi 2021–2022

Hallinnon opiskelijaedustajien tiedekuntakohtaiset koordinaattorit
Humanistinen tiedekunta: Mikko Kiippa (KKTL) ja Anni Ollila (HKTL)
Kasvatustieteiden tiedekunta: Mari van den Berg (Annette Kuligin)
Lääketieteellinen tiedekunta: Rosanne Lahti (Laura Tallgren)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Ida Mäkinen (Amanda Myntti)
Teknillinen tiedekunta: Miika Peltotalo (Samuli Pyytövaara)
Oikeustieteellinen tiedekunta: Katariina Juhakoski (Emma Suur-Hamari)
Turun kauppakorkeakoulu: Wili Wrangell (Satu Hynninen)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Anniina Laine (Maria Haataja)
Elokuvatoimikunta
Oona Honkanen
Mimosa Jaskari
Elina Järvinen
Konsta Kauranen
Nora Khelif
Ville Kukkonen
Julia Laukkanen
Sandra Marjamäki
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Oskari Pekonen
Saana Vaissalo

Myönnetyt huomionosoitukset
Kunnianauha
Rauli Elenius
Ansionauha
Nelli Mäkitalo
Satu Nurmi
Jeremi Nyyssönen
Pöytästandaari
Compass Group Finland
Oy
Turun yliopiston Peppitiimi
Ansiomerkki
Jenni Jäntti
Tiina Nokelainen
Otso Norblad
Simo Nuuttila
Johanna Pohjonen
Eemil Säynäslahti
Samuli Tähtinen
Aliisa Wahlsten
Kuntamerkki
Juuso Arkkila
Mikko Jaskari
Kalle Kahanpää
Juhani Kalske
Mikko Kiippa
Sanni Koskinen
Anniina Laine
Aku Lehojärvi
Teppo Lindberg
Milla Malin
Amanda Myntti
Karoliina Nurmio
Rita Ojaniemi
Jarkko Pietilä
Samuli Pyytövaara
Vilja Salomäki
Sara Seppälä
Merimari Seppänen
Rebecca Suomi
Sara Takala
Lauri Toivola
Mari Van den Berg
Aleksi Vehmasaho
Vilja Välimäki
Hallituksen merkki
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Noel Niskanen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen
Saana Ylikruuvi

Kuntanauha
Susanna Ahteensuu
Sari Siukonen
Hannu Rahnasto
Aleksi Aalto
Siiri Aalto
Merena Aaltonen
Sanna Aaltonen
Laura-Tuulia Aarnio
Elli Abrahamsson
Sofia Alanen
Saara Alanen
Santeri Anttila
Jenni Autere
Enni Eerikäinen
Eemeli Eronen
Aleksi Eskola
Anna-Kaisa Hacklin
Tommi Harju
Waltteri Hatulainen
Sara Heino
Niina Heinonen
Salli Heiskanen
Anna Hollo
Arttu Huttunen
Ria Huukkala
Pauliina Hyvärinen
Matilda Hyytiäinen
Suvi Ikonen
Hilja Ingerö
Viola Inkinen
Oona Jakonen
Elina Jalo
Anna-Sofia Jalonen
Maria Jokinen
Paavo Jordman
Inka Jouhikainen
Matias Juola
Aino Kairinen
Niko Kalliomaa
Salla Kalliorinne
Anna Kankaanpää
Vesa-Matti Karjalainen
Eeva Karvonen
Konsta Kauranen
Sara Keskilohko
Hanna Kiiskilä
Janica Kilpi
Anni Kortetjärvi
Krister Koskela
Inka Koskenkorva
Wenla Koski
Anton Kultanen
Siiri Kuokkanen
Evelina Kuurne
Aleksi Laakso
Ville Lahtinen
Kia Laiho
Laura Laihonen

Kiira Laine
Semi Laine
Laura Laino
Matias Lappalainen
Vehka Liimatainen
Reetta Lindberg
Jutta Lindfors
Matti Loimaranta
Ville Lyytikkä
Oskari Läntinen
Sandra Marjamäki
Maija Matikainen
Sini Mattila
Tiia Maukonen
Matias Meri
Ilona Merikallio
Niklas Mettälä
Havu Miikonen
Venla Monto
Essi Mäkipelto
Veera Mäkitalo
Henna Mäntylä
Klaus Niemi
Julia Niinistö
Katja Niittysalo
Alina Nikula
Ellen Nissinen
Amanda Nousiainen
Liina Nurmi
Sami Nuutinen
Anton Nykänen
Veera Oksa
Anni Ollila
Julia Pajunen
Eeva Pasanen
Tiina Peltonen
Ida-Maria Peltoniemi
Maria Perkkola
Juho Perttula
Irina Piiroinen
Jutta Pirttijärvi
Kimmo Pyyhtiä
Nea Pälä
Liisa Pösö
Riku Ranta
Sini Rantanen
Aleksi Rautiainen
Lauri Rautiainen
Julianna Reunanen
Martyn Richards
Janne Rissanen
Siiri Rokkanen
Alvar Rosenqvist
Jalmari Salaterä
Jussi Salminen
Julia Saloranta
Anna Sand
Rasmus Sarkanen
Simon Sarmaja

Topi Savolainen
Petro Silenius
Joonas Sillanpää
Matilda Sipilä
Mirjami Sipilä
Kaisa Sjögren
Daniel Sundholm
Julia Suojärvi
Alina Suomalainen
Joel Suontama
Nea Talja
Juho Taskinen
Anni-Emilia Tastula
Anni Teppo
Alex Toiviainen
Jenni Torkkel
Aura Tuohisto-Kokko
Miko Vahekoski
Aleksi Varho
Roosa Varjonen
Anna Veijalainen
Miia Vesalainen
Sanni Vettenranta
Amanda Viitanen
Juulia Virta
Milja Virtanen
Salla Virtanen
Perttu Vuorio
Kaisa Vuoristo
Toni Wessman
Papu Wiik
Wili Wrangell
Iida Yliniskala
Topias Yrjölä
Tuomas Yrjölä
Cecilia Österlund
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TYYn edustajat Turun yliopiston hallinnossa
Turun yliopiston yliopistokollegio (opiskelijoiden toimikausi 31.12.2021 asti)
Miika Tiainen 11.6. asti, Otto Elomäki 11.6. alkaen (Otto Elomäki 11.6. asti, Satu Hynninen 11.6.
alkaen)
Mikko Jaskari (Sofia Saarinen)
Simo Nuuttila, kollegion vpj (Johanna Pohjonen)
Siiri Kaarisalo 1.10. asti, Mikko Kiippa 1.10. alkaen (Jeremi Nyyssönen 11.6. asti, Mikko Kiippa
11.6. alkaen, Santeri Pessi 1.10. alkaen)
Diana Põldma (Marko Mäkinen)
Joni Järvinen (Otso Norblad)
Tiia Ylä-Peräinen 25.2. asti, Eveliina Kunttu 25.2. alkaen (Eveliina Kunttu 25.2. asti, Aleksi
Kokkonen 25.2. alkaen)
Veera Semi (Paula Pättikangas)
Roosa Toivonen (Sofia Engblom 11.6. asti, Jonne Talonen 11.6. alkaen)
Onni-Pekka Simola (Axel Ojala)
Turun yliopiston hallitus
Rauli Elenius 30.6. asti, Jeremi Nyyssönen 1.7. alkaen
Riina Lumme
Turun yliopiston tutkintolautakunta
Paula Pättikangas (Jenni Mäkisalo)
Lauri Heinonen 29.11. asti, Camilla Saarinen 29.11. alkaen (Camilla Saarinen 29.11. asti, Axel
Ojala 29.11. alkaen)
Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta
31.8.2021 asti
Mikael Dahlström (Roosa Toivonen)
Jenni Jäntti (Magdalena Hyttinen)
1.9.2021 alkaen
Elena Rintamäki (Taru Puustjärvi)
Sonja Juntunen (määräaikaisesti hallituksen jäsen Jenna Rautionaho)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta
Marko Mäkinen (Jukka Väisänen)
Tiedekuntien johtokunnat
Humanistinen tiedekunta
Joni Järvinen (Katri Sohlman)
Otso Norblad (Taru Savolainen)
Jenni Jäntti (Axel Ojala)
Paula Pättikangas (Veera Semi)
Tanja Laimi 25.2. asti, Karoliina Nurmio 25.2. alkaen (Vilppu Kuusipalo 25.2. asti)
Teemu Helenius (Karoliina Nurmio 25.2. asti, Mikko Kiippa 25.2. alkaen)
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Kasvatustieteiden tiedekunta
Erika Järvinen (Suvi Reini)
Eero Koski-Lammi (Riku Manninen)
Milla Malin (Saara Marttila)
Diana Põldma (Sofia Saarinen)
Santeri Hietala (Tomas Armanto)
Lääketieteellinen tiedekunta
Ali Benkherouf 11.10. asti, Onni-Pekka Simola 11.10. alkaen (Viivi Laitinen 11.10. asti, Ali
Benkherouf 11.10. alkaen)
Katariina Kökkö 11.10. asti, Mikael Eklund 11.10. alkaen (Mikael Eklund 11.10. asti)
Juuso Arkkila (Onni-Pekka Simola 11.10. asti)
Simo Nuuttila (Rebecca Suomi)
Rebekka Laitinen 11.10. asti, Juha Sunikka 11.10. alkaen (Juha Sunikka 11.10. asti)
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta
Annina Ruokonen (Roosa Hietalahti)
Aliisa Wahlsten (Amanda Myntti)
Roope Ruohonen (Sini Toivola)
Mikko Jaskari 10.9. asti, Eemeli Eronen 10.9. alkaen (Eemeli Eronen 10.9. asti, Siiri Koskinen
10.9. alkaen)
Veera Pajunen (Noora Anttila 25.2. alkaen)
Matias Kari (Lauri Heinonen 10.9. asti, Roosa Ruokonen 10.9. alkaen)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Mikael Dahlström (Antti Peltonen)
Sami Köseoglu (Elina Soininen)
Siiri Kaarisalo (Venla Ristola)
Sini Lilja (Roosa Toivonen)
Teknillisen tiedekunnan johtokunta
Miika Peltotalo (Edla Lahtinen)
Kimmo Pyyhtiä (Osmo Jalonen)
Jutta Lindfors (Rita Ojaniemi)
Tiina Nokelainen (Samuli Pyytövaara)
Turun kauppakorkeakoulu
Sandra Saranpää 10.9. asti, Samuli Tähtinen 10.9. alkaen (Samuli Tähtinen 10.9. asti, Sofia
Isolauri 10.9. alkaen)
Elina Järvinen (Aliisa Mäkinen)
Otto Elomäki (Kalle Kahanpää)
Mikael Dahlström (Ida Leppänen 10.9. asti, Heidi Kuusinen 10.9. alkaen)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Perttu Laitila (Camilla Saarinen)
Tiia Ylä-Peräinen (Olli Saarinen)
Eveliina Kunttu (Jenni Mäkisalo)
TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä
Turun yliopiston johtoryhmä
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Aliisa Wahlsten
Turun yliopiston koulutusneuvosto
Joni Kajander (Sofia Saarinen)
Koulutusneuvoston hyvinvointijaosto
Ville Ritola, puheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Koulutusneuvoston jatkuvan oppimisen jaosto
Jenna Rautionaho (Joni Kajander)
Koulutusneuvoston kansainvälisten ohjelmien kehittämisjaosto
Satu Nurmi (Anna Ryzhova)
Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikunta
Satu Nurmi (Jenna Rautionaho)
Turun yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikunta
Joni Kajander (Ville Ritola)
Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä
Jenna Rautionaho (Joni Kajander)
Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä
Petra Peltonen
UTUPEDA-ryhmä
Sofia Saarinen (Joni Kajander)
Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen organisoinnin valmisteluryhmä, ryhmä
työskentely loppui alkukeväästä 2021
Joni Kajander (Camilla Saarinen)
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmä
Sofia Saarinen
Turun yliopiston opintotietojärjestelmä Pepin ohjausryhmä
Joni Kajander (Sofia Saarinen)
Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta
Elisa Pirinen (Marko Mäkinen)
Läsnäolo-oikeutettu TYYn edustaja 2021: Suvituuli Lundmark (Ville Ritola)
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (ei kokoontunut)
Ville Ritola
Turun yliopiston henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmä
Anita Hartikainen
Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat
Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun
kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta
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Axel Ojala (-)
Jukka Väisänen (-)
Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta
Frida-Maria Pessi (Jennifer Stanger)
Luonnontieteiden ja tekniikan ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta
Liisa Maanpää

TYYn edustajat yliopiston koulutuksen toimialan sisäisissä työryhmissä
Opintohallinnon ohjausryhmä
Joni Kajander
Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi
Joni Kajander
Opiskelijapalautetiimi
Sofia Saarinen
Harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tuki -tiimi
Jenna Rautionaho
Opetussuunnitelmatyön tiimi
Jenna Rautionaho (Sofia Saarinen)
Alumnitiimi
Petra Peltonen (Joni Kajander)

Muut edustukset
European Campus of City-Universities -yliopistoallianssin johtoryhmä (executive
committee)
Joni Kajander
Kestävän kehityksen ohjausryhmä
Maria Nieminen (Sofia Saarinen)
Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto
Satu Nurmi (Anna Ryzhova)
Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmä
Satu Nurmi
Anna Ryzhova
Kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisryhmä
Sofia Saarinen (Maria Nieminen)
Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävä työryhmä
Maria Nieminen
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Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmä
Maria Nieminen
Reilun kaupan kannatusryhmä
Maria Nieminen
Sote-akatemian koulutusryhmä
Zhu Qing Ren (Sara Heino)
Paula Keinonen (Toni Rajala)
Suomen yliopistokiinteistöjen kampuskohtainen sisäilmaohjausryhmä
Ville Ritola
Esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä
Ville Ritola
Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmä
Lauri Lahoniitty (Frida Pessi)
Opiskelija kaupunki Turun Sujuva arki -työryhmää
Suvituuli Lundmark
Ville Ritola
Yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmä
Lauri Lahoniitty (Frida Pessi)
Yliopiston vaalilautakunta, äänivallaton jäsen
Joni Kajander (Lauri Lahoniitty)
Turun yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saavien hankkeiden
yhteinen ohjausryhmä
Ville Ritolan vpj. (Suvituuli Lundmark)
Samuli Tähtisen (Maria Niemisen)
Yliopiston saavutettavuustyöryhmä
Ville Ritola (Suvituuli Lundmark)
Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmä
Jenna Rautionahon (Joni Kajander)
Yliopiston digiohjelman valmisteluryhmä
Sofia Saarinen (Joni Kajander)
Yliopiston Digivisio-työryhmä
Sofia Saarinen (Jenna Rautionaho)
Maakunnallinen ilmastovastuujaosto
Jasmin Luomavuori
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TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja lähiyhtiöiden hallituksissa
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS hallitus
Rauli Elenius
Jesse Huovinen
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS valtuuskunta
Aliisa Wahlsten (varalla)
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön Läntisen alueen johtokunta
Ville Ritola sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun terveystyöryhmä
Suvituuli Lundmark, hallituksen jäsen
Ville Ritola, sosiaalipoliittisen asiantuntija
Universtas Oy:n hallitus
Lajunen Matti, puheenjohtaja
Elenius Rauli, varapuheenjohtaja
Lagerstedt Pauliina
Nieminen Marko
Merivuori-Marisa Tuulia
Ossa Jaakko
Unica Oy:n hallitus
Matti Lajunen (Rauli Elenius)
Toni Eklund (Olli Järvelä)
Jarmo Rasimäki (Markku Lampi) (6/2021 asti)
UniGe Oy:n hallitus
Toni Eklund, puheenjohtaja
Matti Lajunen
KOy Kupittaan Asemanpuisto
Toni Eklund, puheenjohtaja
Rauli Elenius
Matti Lajunen
Jaakko Ossa
Aleksandra Lumpeen opiskelijoiden vuokratukisäätiö
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Petra Peltonen, pääsihteeri
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto
Lauri Lahoniitty
SYL:n liittokokousedustajat 19.–20.11.2021
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jami Salonen
Matilda Hyytiäinen

Samuli Tähtinen
Jenna Rautionaho
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Juho Pitkäranta
Aliisa Wahlsten
Maria Nieminen
Olli Laaksoaho
Selmi Holopainen
Suvituuli Lundmark
Saana Ylikruuvi
Sofia Saarinen
Minna Vuolteenaho
Eveliina Kunnari
Ilmari Immonen
Johanna Pohjonen
Jenni Korteniemi

Anna Ryzhova
Sini Toivola
Fanni Ristioja
Jeremi Nyyssönen
Siiri Tikkanen
Arttu Minkkinen
Sara Levänen
Mari van den Berg
Emil Männistö
Jonne Talonen
Milla Malin
Laura Norri

sekä tarkkailija Petra Peltonen
OLL:n liittokokouksen edustajat 10.–11.11.
Joonas Jormalainen (3 ääntä)
Suvituuli Lundmark (3 ääntä)
Ville Lahtinen (2 ääntä)
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Hallituksen kokousten ilmoitusasiat 2021
Tammikuu
7.1.
11.1.
11.1.
12.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
18.1.

18.1.
20.1.
20.1.
21.1.
25.1.
26.1.
26.1.
27.1.
28.1.

29.1.
29.1.

Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Kajander avoimen yliopiston organisoinnin valmisteluryhmässä
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa hallituksen kokouksessa
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan ohjelman valmisteluryhmän
kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nurmi Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen
järjestämässä Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa -työpajassa
Hallitus ja asiantuntijoita yliopiston johdon etätapaamisessa
Kajander koulutusneuvostossa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmän Peppi-tietojärjestelmän prosessien
suunnittelutyöpajassa
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmän kokouksessa
Hallitus r40k-tapaamisessa
Ritola Tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova tapaamassa Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtoa
Saarinen HAJ-ohjausryhmän kokouksessa
Kajander ja Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Nieminen Hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Ritola ja Lundmark YTHS:n Terveystyöryhmässä
Ritola ja Lundmark Hyvinvointijaoston kokouksessa
Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nieminen Reilun kaupan korkeakoulujen kannatustyöryhmien yhteisessä
kokouksessa
Ritola Sisäympäristön ohjausryhmän kokouksessa
Kajander tutustumassa Peppi-opintotietojärjestelmän prosessikaavioihin
Nurmi kansainvälisen liikkuvuuden kokouksessa
Wahlsten SYLn puheenjohtajien päivässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt täysimääräisenä Turun yliopiston
ylioppilaskunnalle ja Turun yliopistolle valtionavustuksen käytettäväksi Terve mieli -toiminnan
laajentamiseksi koko Turun yliopistoon.
Helmikuu
1.2.
1.2.
2.2.

Kajander, Lahoniitty, Nieminen, Ritola ja Tähtinen Terve mieli -hankkeen
käynnistyskokouksessa yliopiston kanssa
Kajander SYL:n edustajana avoimen oppimisen linjaustyöryhmässä
Ritola CampusSportin ohjausryhmässä
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2.2.
3.2.
3.2.
4.2.
5.2.
5.2.
8.2.
8.2.
9.2.
10.2.
10.2.

11.2.
11.–12.2.
15.2.
16.2.
18.2.

18.2.
19.2.
19.2.

22.2.
23.2.
23.2. –3.3.
24.2.

25.2.
25.–26.2.

Kajander ja Lahoniitty tapaamassa yliopiston lakiasiainpäällikköä
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmän kokouksessa
Nieminen, Nurmi, Ritola, Ryzhova ja Wahlsten siipien koulutuspäivässä
Ritola, Lahoniitty, Tähtinen ja Kajander opintoneuvojien ohjausryhmässä
Nurmi ja Ryzhova Paluuorientaatiossa
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkinen tuki -ryhmän tapaamisessa
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
Kajander avoimen yliopiston organisoinnin valmisteluryhmässä
Nieminen Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Saarinen tapaamassa kasvatustieteiden tiedekunnan halloped-koordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
halloped-koordinaattoreita
Forsman ja Nieminen tapahtumajärjestäjien infoiltapäivässä
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa kauppakorkeakoulun hallopedkoordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Saarinen tapaamassa teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreita
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Hallitus ja asiantuntijat SYL:n avausseminaarissa
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
Wahlsten SEKSMYY puheenjohtajien tapaamisessa
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa humanistisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmässä
Hallitus tapaamassa yliopiston viestintää
Hallitus tapaamassa korkeakoulupappeja
Wahlsten keskustelemassa Kohtauspaikka-lähetyksessä
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaania
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
Kajander avoimen yliopiston organisoinnin valmisteluryhmän viimeisessä
kokouksessa
Saarinen
ja
Rautionaho
tapaamassa
matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan halloped-koordinaattoreita
Rautionaho, Saarinen ja Kajander tapaamisessa Rekryn kanssa
Tähtinen Opiskelijoiden hyvinvointi etäaikana -kampanjointitapaamisessa
Koponeuvosto
Nieminen ja Forsman Raumalla
Kajander, Nieminen ja Forsman EC2U-foorumin suunnittelupalaverissa
Kajander Peppi-tietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Peltonen lomalla
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Hallitus lounastaa vapaaehtoisten kanssa
Hallitus SHS 112-v. etävuosijuhlilla
Hallituksen ja Pointer ry:n tapaaminen
Ritola ja Kajander tapaamassa Mieli ry:n edustajaa Terve mieli -projektista
Hallitus talvilomalla
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Maaliskuu
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 26.2. antamallaan päätöksellä kieltänyt VarsinaisSuomessa kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Hallituksen jäsenet
kokouksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta osallistuvat hallituksen kokouksiin etäyhteydellä
kokoontumisrajoitusten voimassaolon ajan.
1.3.
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.

4.3.
5.3.
6.3.
8.3.

9.3.

11.3.
11.–12.3.
15.3.
16.3.
17.3.
23.3.
24.3.
25.3.
25.3.

Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän työpajassa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Rautionaho laatutyön ohjausryhmässä
Lundmark ja Ritola soponeuvoston tapaamisessa
Rautionaho tapaamassa Rekryä
Lahoniitty tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
Peltonen ja Wahlsten TYYn alumnien etätapaamisessa
Lundmark ja Ritola mukana Opiskelijakaupunki Turku Arjen palvelut työryhmässä
Hallitus OLL-kummitapaamisessa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n ohjausryhmän tapaamisessa
Saarinen ja Wahlsten r40k ohjausryhmän tapaamisessa
Hallitus OLL:n kummitapaamisessa
Nurmi kansainvälisen liikkuvuuden kokouksessa
Kajander laatutyön ohjausryhmässä
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Rautionaho, Saarinen ja Kajander Rekryn tapaamisessa
Nieminen Hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Nieminen Reilun korkeakoulun kannatustyöryhmän kokouksessa
Wahlsten Future Forum -tilaisuudessa kommentoimassa Vanhankaupungin
suunnitelmaa
Kajander, Rautionaho ja Saarinen SYL:n koposektorin tapaamisessa
Lundmark Asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa
Nieminen ja Forsman ylioppilaskuntien yhteisessä vapputapaamisessa
Lahoniitty tapaamassa teknillisen tiedekunnan opiskelijoita tiedekuntajärjestön
perustamisesta
Lundmark tapaamisessa Campussportin kanssa
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n kuntavaalitapaamisessa
Peltonen ja Wahlsten SYL:n johdonseminaarissa
Hallitus ja asiantuntijat rehtorinlounaalla
Forsman, Kajander, Nieminen ja Saarinen EC2U-foorumin suunnittelupalaverissa
Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa hallituksen kokouksessa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n ohjausryhmän tapaamisessa
Forsman ja Nieminen ylioppilaskuntien vapputapaamisessa
Forsman ja Nieminen tapahtumajärjestäjien infoiltapäivässä
Kajander Peppi-opintotietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Kajander EC2U-yliopistoallianssin johtoryhmän kokouksessa
Kajander tapaamassa Corkin yliopiston edustajia yliopiston tulevan auditoinnin
vertaisoppimiskohteesta
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Rautionaho Apurahatoimikunnan kokouksessa
Wahlsten ELY-keskuksen webinaarissa etäopiskelun onnistumisista ja haasteista
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25.-26.3.
26.3.
26.3.
29.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Rautionaho ja Pessi SYL viestinnän sektoritapaamisessa
Ritola tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Kajander, Peltonen, Rautionaho, Saarinen ja Wahlsten tapaamassa yliopiston ITpalveluja
TYYn tapaaminen yliopiston IT-palveluiden kanssa
Kajander, Rautionaho ja Saarinen pitämässä koponeuvostoa
Lundmark tapaamassa Campus Mowen työntekijää
Lundmark ja Ritola CampusLivessä Porin opiskelijoille
Kajander, Nurmi ja Ritola tapaavat OpintoVartu-yhteyshenkiöitä
Henkilökunnan puolipäiväinen virkistyspäivä

Huhtikuu
1.4.
1.4.
1.–9.4.
6.4.
6.4.
6.4.
7.4.
7.4.
8.4.
8.4.
8.4.
9.4.
12.4.
13.4.
13.4.
14.4.

15.4.

15.4.
16.4.

19.4.

Peltonen, Rautionaho, ja Wahlsten tapaamassa yliopiston kirjastoa
Saarinen ja Wahlsten Ryhmä 40 000 ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi lomalla
Nieminen ja Forsman pitämässä järjestöille vapputapaamista
Kajander koulutuksen toimialan johtoryhmässä kuultavana koulutuksen
laadunvarmistuksesta
Saarinen kestävän kehityksen työryhmän tapaamisessa
Nieminen ja Tähtinen SYL järjestö- ja kulttuurisektorin sektoritapaamisessa
Ritola yliopiston Yhdessä/Together -kampanjan tapaamisessa
Kajander, Rautionaho, Saarinen ja Pessi tapaamassa yliopiston hakijapalveluiden
päällikköä
Saarinen ja Wahlsten Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Lundmark ja Ritola soponeuvostossa
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkinen tuki -ryhmän tapaamisessa
Kajander Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimassa avoimen
oppimisen linjaustyöryhmässä SYL:n edustajana
TYYn ja yliopiston koulutuksen toimialan tapaaminen
Hallitus Koton tapaamisessa
Lundmark ja Ritola YTHS:n webinaarissa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Wahlsten Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa
ja tapaamassa ministeri Saarikkoa
Peltonen ylioppilaskuntien pääsihteereiden ja toiminnanjohtajien tapaamisessa
Nieminen ja Nurmi siipien infotilaisuudessa
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi, Rautionaho ja Kajander OKM:n EUROSTUDENT VII -tutkimusartikkeleiden
julkaisutilaisuudessa
Nieminen ja Kajander kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Aho, Nieminen, Ritola ja Tähtinen tuutorien koulutuspäivässä
Ritola yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
TYYn ja yliopiston työelämäpalveluiden tapaaminen
Nieminen, Rautionaho, Saarinen ja Wahlsten tapaamassa Unfair advantageyritystä
Nieminen SYLin tuutorilivessä
Saarinen SYL:n kuntavaalitapaamisessa
Aho, Ritola ja Tähtinen yliopiston OKM-hankkeiden ohjausryhmässä
Saarinen ja Wahlsten r40k ja Study in Turku -yhteistapaamisessa
Rautionaho jatkuvan oppimisen jaostossa
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20.4.
21.4.
21.4.
22.4.
22.–30.4.
23.4.
23.4.
26.4.
27.4.
29.4.

30.4.

Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Hallitus Eurooppafoorumin tavoitekeskustelussa
Forsman ja Nieminen tapahtumajärjestäjien infoiltapäivässä
Lundmark ja Ritola YTHS:n terveystyöryhmässä
Lundmark ja Ritola YTHS:n Turun terveystyöryhmän järjestäytymiskokouksessa
Hallitus SEKSMYY-tapaamisessa
Peltonen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston kokouksessa
Saarni lomalla
Rautionaho, Saarinen ja Wahlsten tapaamassa TEK:n edustajaa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Lundmark tasa-arvotoimikunnassa
Nieminen Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmässä
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Hallitus pitämässä ohjelmaa Wappuradiossa yhdessä vararehtoreiden kanssa
Ritola SYL:n ja Kelan tapaamisessa
Rautionaho ja Saarinen mukana OKM:n Autonomiakeskustelutilaisuudessa

Toukokuu
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.

7.5.
10.5.
10.5.
11.5.
12.5.
12.5.
17.5.

18.5.

18.5.
19.–20.5.

Saarinen Hyvän akateemisen johtamisen ohjausryhmässä
Kajander, Rautionaho ja Saarinen tapaamassa Turun yliopiston tieteentekijöitä
Lundmark ja Ritola Arjen palvelut työryhmässä
Nieminen, Nurmi ja Ryzhova SYL:n keke-sektoritapaamisessa
Lundmark ja Ritola tapaavat CampusMowen työntekijää
Wahlsten keskustelemassa Kohtauspaikka-lähetyksessä
Kajander, Saarinen ja Rautionaho tapaamassa halloped-koordinaattoreita
Rautionaho Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmän
kokouksessa
Aho, Nieminen, Nurmi ja Ritola tuutorikoulutuksessa
Hallitus ja asiantuntijoita yliopiston johdon etätapaamisessa
Saarinen
ja
Rautionaho
tapaamassa
matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan dekaania
Ryzhova ja Nurmi Study and Stay in Turku -tapahtuman suunnittelukokouksessa
Ryzhova ja Nurmi Opiskelijakaupunki Turku -tapaamisessa
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa teknillisen tiedekunnan dekaania
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Hallitus ja asiantuntijat tapaamassa TYS:n johtoa
Ritola ylioppilaskuntien ja Otus sr:n toimeentuloselvitystapaamisessa
Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan avointen oppimisja opetuskäytäntöjen linjausryhmässä
Hallitus TYYn vaalitorilla
Rautionaho tapaamassa Euroopan parlamentin Suomen-toimiston edustajaa
SYL:n ja ÅAS:n edustajien kanssa
Kajander Peppi-opintotietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Hallituksen jäseniä Ylioppilaslehdet 2020 -selvityksen tuloksia esittelevässä
webinaarissa
Peltonen ja Wahlsten SYL:n johdon seminaarissa
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19.5.
19.–20.5.
19.-21.5.
20.5.
21.5.
24.5.
25.5.
25.5.
25.5.
26.5.
26.5.
27.5.
27.–28.5.
28.5.
31.5.
31.5.

Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä
Nurmi ja Ryzhova Kansainvälisillä kevätpäivillä
TYYn edustajia EC2U-foorumissa
Ritola opintohallinnon ohjausryhmässä
Peltonen ja Wahlsten Universtaan strategiapäivässä
Ritola YHTS:n ja SYL:n tapaamisessa
Wahlsten Turun yliopiston kirjaston 100-v. paneelissa keskustelemassa
Hallitus TYYn vaalipaneelissa
Rautionaho ja Saarinen SYL:n, OAJ:n ja SAMOK:n workshopissa koulutuksen
tulevaisuudesta
Nieminen SYL:n kulttuurilivessä
Peltonen yliopiston YVV-neuvoston kokouksessa
Nieminen hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Ritola OLL:n jäsentyöryhmässä
Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa kevätkokouksessa
Ritola
opiskelijajärjestöjen
palaverissa
YTHS:n
läntisen
alueen
johtokuntapaikoista
Ryzhova SYL:n kv-sektoritapaamisessa
Nurmi Kansainvälisten palveluiden liikkuvuuspalaverissa
Kajander koulutusneuvostossa
Ryzhova Opiskelijakaupunki Turku -tapaamisessa

Kesäkuu
1.6.

2.6.
3.6.
7.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
18.6.

Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Kajander, Rautionaho ja Ritola tapaamassa Humanitas ry:tä
Ritola yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
Wahlsten Yliopiston johtoryhmässä
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkisen tuen ryhmän tapaamisessa
Ritola YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Ritola CampusSportin ohjausryhmän kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoimen
oppimisen avoimen opetuksen ja opetusmateriaalien linjausryhmässä
Henkilökunnan ja hallituksen virkistyspäivä
Ritola ylioppilaskuntien ja Otus sr:n toimeentuloselvitystapaamisessa
TYYn 90-luvun alumneja vierailulla toimistolla
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa

Peltonen poissa 1.7., 5.–25.7., 28.–29.7., 2.–3.8. ja 9.–10.8.
15.6.–15.8.

Hallituksen kesälomakausi, jolloin hallituksen jäsenet eivät seuraa aktiivisesti
sähköpostia. Kesälomien ajan kiireellisissä asioissa kannattaa olla yhteydessä
hallituksen puheenjohtaja Wahlsteniin.

Elokuu
1.–2.8.
9.8.
10.8.
12.8.
13.8.

Peltonen TYS:n hallituksen työseminaarissa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Wahlsten johtoryhmän kokouksessa
Peltonen ja Wahlsten Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa
Wahlsten Turun yliopiston hallituksen kokouksessa esittelemässä TYY100 vuotta
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16.8.
16.–17.8.
18.8.
19.8.
19.–20.8.
20.8.
23.8.

24.8.

25.8.
26.8.

25.–27.8.
27.8.

30.8.

31.8.

Tähtinen esittelemässä TYYtä lääketieteen opiskelijoille
Hallitus ja asiantuntijat syksyn aloitusmökillä
Nurmi ja Ryzhova kansainvälisten tuutoreiden tapaamisissa
Lundmark Terveystyöryhmän kokouksessa
Peltonen ja Wahlsten Johdon seminaarissa
Lundmark yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -toimikunnan kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova saapuvien vaihto-opiskelijoiden Wonder.me-tapahtumassa
Tähtinen ja Wahlsten esittelemässä TYYtä TSE-opiskelijoille (Turku ja Pori)
Saarinen ja Wahlsten r40k-tapaamisessa
Forsman ja Nieminen yliopiston avajaispäivän kokouksessa
Lundmark ja Ritola tapaamassa Opekasta ja Pointeria
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Saarinen ja Wahlsten esittelemässä TYYtä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
uusille opiskelijoille
Nieminen ja Wahlsten esittelemässä TYYtä matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan uusille opiskelijoille
Kajander, Nurmi ja Ritola tapaamassa Hyvinvointipalveluja
Hallitus edustamassa rastikierroksilla (Lex)
Lundmark ja Ritola tapaamassa CampusMoWea
Nurmi ja Ryzhova kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa ja QA-sessiossa
Hallitus edustamassa TYYtä Study in Turku -messuilla
Wahlsten MEP Miapetra Kumpula-Natrin järjestämässä keskustelutilaisuudessa
Hallitus edustamassa rastikierroksilla (Teekkarit ja TuKY)
Nieminen hiilineutraaliustyöryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Rautionaho Eurooppafoorumilla
Hallitus ja Peltonen Eurooppafoorumilla
Laaksonen, Lundmark ja Wahlsten esittelemässä TYYtä Opekkaan uusille
opiskelijoille
Nurmi ja Ryzhova kansainvälisten opiskelijoiden Welcome Fairissa
Nurmi ja Ryzhova saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja järjestöjen Wonder.metapahtumassa
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Wahlsten, Saarinen, Rautionaho ja Kajander tapaamassa yliopiston kirjastoa
Wahlsten Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustapaamisessa
Hallitus verkostoitumassa ÅASn hallituksen kanssa
Nurmi ja Ryzhova tapaamassa Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtoa

Syyskuu
1.9.
2.9.
2.9.
3.9.
6.9.
7.9.
7.9.
6.9.
8.9.

Saarinen TY:n Digivision yhteyshenkilöiden tapaamisessa
TYY International Council
Wahlsten esittelemässä TYYtä hoitotieteen opiskelijoille
TYY Campus tour in English
Peltonen Unican strategiapäivässä
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Nieminen kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander, Rautionaho ja Saarinen halloped-koordinaattoreiden tapaamisessa
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Hallitus ja Forsman TYYn ja yliopiston avajaiskarnevaaleilla
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9.9.
10.9.
13.9.
14.9.
15.9.
15.9.
16.9.
16.–17.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
28.9.
29.9.
30.9.
30.9.–1.10.

Rautionaho, Tähtinen ja Wahlsten Raumalla tapaamassa Opekkaan uusia
opiskelijoita
Lundmark OLL-jäsenyystyöryhmässä
Saarinen Hyvä akateeminen johtajuus työryhmän tapaamisessa
Toimiston väkeä rehtorilounaalla
Hallitus tapaamassa OLL:n kummia
Rautionaho ja Wahlsten Porissa tapaamassa Pointerin uusia opiskelijoita
Nurmi ja Ryzhova Paluuorientaatossa
Lundmark, Nieminen, Nurmi ja Ryzhova siipien aloitustapaamisessa
Peltonen,
Ritola,
Tähtinen
ja
Wahlsten
OKM-erityisavustushaun
valmistelupalaverissa
Nieminen Turun yliopiston hiilineutraaliustyöryhmässä
Hallitus ja asiantuntijat SYL:n syysseminaarissa
Kajander koulutusneuvostossa
Kajander teknillisen tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmässä
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnon ohjausryhmässä
Lundmark ja Ritola Hyvinvointijaoston kokouksessa
Kajander puhumassa yliopiston opetussuunnitelmatyön ja siihen liittyvän
webinaarisarjan avauksessa
Lundmark ja Ritola soponeuvostossa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander yliopiston vaalilautakunnan kokouksessa
Kajander EC2U-yliopistoallianssin johtoryhmässä
Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana oppimisen avoimuuden kansallisessa linjausryhmässä
Rautionaho OPS-tiimin tapaamisessa
Ritola CampusSportin ohjausryhmässä
Hallitus Tampereella SEKSMYY-tapaamisessa

Lokakuu
1.10.
2.10.
4.10.
4.–10.10.
5.10.

6.10.

7.10.
8.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
13.10.

Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Rautionaho ja Saarinen edustamassa AYY:n vuosijuhlilla
Kajander yliopiston digiohjelman valmistelukokouksessa
TYYn Kestävän kehityksen viikko
Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän riskityöpajassa
Kajander yliopiston laatutyön ohjausryhmässä
Nieminen keskustelemassa yliopiston hiilineutraaliustyöryhmän kanssa
Lundmark ja Ritola Opiskelijakaupunki Turku -palvelumuotoilutyöpajassa
Yliopistokollegio
Saarinen, Kajander ja Rautionaho halloped-koordinaattoreiden tapaamisessa
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostossa
Lundmark Space4People paikallisen työryhmän tapaamisessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nieminen Reilun korkeakoulun kannatustyöryhmässä
TYYn toimisto ja vuoden 2020 toimijat päätösjuhlassa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattorien kokouksessa
Nieminen, Ritola ja Tähtinen tuutorneuvostossa
Nieminen Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Rautionaho Turun Eurooppa-foorumin hallituksen kokouksessa
Lundmark liikuntavastaavien tapaamisessa
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14.–15.10.
14.–15.10.
19.–27.10.
19.10.
22.10.
23.10.
25.10.
26.10.
26.10.
28.10.
28.10.

Wahlsten SYL:n johdon seminaarissa
Hallitus ja Peltonen syyslomalla
Nurmi TES-vapailla
Lundmark yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Ritola YTHS:n läntisen alueen johtokunnassa
Hallitus Turun KY:n vuosijuhlilla
Rautionaho ja Wahlsten JYYn vuosijuhlilla
Nieminen Turun yliopiston hiilineutraaliustyöryhmän kokouksessa
Rautionaho jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Peltonen turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Koponeuvosto
KV-neuvosto
Lundmark ja Ritola tapasivat Opekasta ja Pointeria Satakunnan liikunta-asioissa

Marraskuu
1.11.
2.11.
2.11.
3.11.
4.11.
9.11.
10.11
10.–11.11.
11.11.
10.11.
13.11.
15.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.–20.11.
22.11.
23.11.
24.11.
24.11.
25.11.
26.11.
26.11.
27.11.
29.11.
29.11.
30.11.

Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimassa
oppimisen avoimuuden linjaustyöryhmässä
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä
Nieminen SYL:n kulttuurilivessä
Saarinen, Rautionaho ja Kajander halloped-koordinaattoreiden tapaamisessa
Saarinen opiskelijapalautetiimin tapaamisessa
Kajander yliopiston vaalilautakunnan kokouksessa
Lundmark ja Ritola Terveystyöryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Saarinen Hyvä akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
Ryzhova Study and Stay in Turku -tapahtumassa
Lundmark, Lahtinen ja Jormalainen OLL liittokokouksessa
Kajander yliopiston vaalilautakunnan kokouksessa
Wahlsten ja Peltonen tapaamassa apulaispormestari Ville Valkosta
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän tapaamisessa
Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
Hallitus ja asiantuntijat rehtorinlounaalla
Puheenjohtajien sitsit
Mielen päällä -seminaari
Kajander opintoasiain ohjausryhmässä
Hallitus ja Peltonen SYL:n liittokokouksessa
Kiiskilä ja Rautionaho tapaamassa Osuuspankin edustajaa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
Saarinen ja Wahlsten R40k-ohjausryhmän tapaamisessa
Kajander ja Ritola ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöiden tapaamisessa
Nieminen kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander European Campus of City-Universities -yliopistoallianssin (EC2U)
johtoryhmässä
Työntekijöiden puolen päivän virkistyspäivä
Lundmark, Rautionaho ja Ryzhova HYYn vuosijuhlilla
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
TYY International Little Christmas tapahtuma
Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Ryzhova kouluttamassa uusia kv-tuutoreita
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Joulukuu
1.12.
1.12.
2.12.
7.12.
7.12.
8.12.
9.12.

9.12.
13.12.
14.12.
15.12.

16.12.
17.12.

20.12.

Wahlsten Pointerin joulugaalassa
Kajander, Pessi ja Ritola sosiaalisen median mittarit -koulutuksessa
Rautionaho, Saarinen ja Kajander tapaamassa yliopiston työelämäpalveluita
Nieminen hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Kajander sisäisen koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander koulutusneuvostossa
Ritola YTHS:n läntisen alueen johtokunnassa
Ritola Mielen päällä -hankkeen työntekijöiden kiitosillallisella
Nieminen kouluttamassa uusia siipien jäseniä
Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan oppimisen
avoimuuden linjausryhmässä
1. Järjestöfoorumi
Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Wahlsten SYL:n johdonseminaarissa ja SYL:n glögeillä
Nieminen Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmässä
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
Ritola CampusSportin johtoryhmän ja tiimin viisivuotisarviointikeskustelussa
Lundmark ja Ritola Turun korkeakoulujen saavutettavuusverkoston kokouksessa
Rautionaho Tapaamassa LähiTapiolan edustajaa
Wahlsten yliopiston johtoryhmässä
Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa vuosikokouksessa
Rautionaho Euroopan suunta -seminaarissa
Ritola
Opiskelijakaupunki
Turku
-palvelumuotoiluprojektin
tulosten
esittelytilaisuudessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander European Campus of City-Universities (EC2U) -yliopistoallianssin
johtoryhmässä
Ritola Opiskelijakaupunki Turku -arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Kajander laatutyön ohjausryhmässä
Rautionaho Laatutyön ohjausryhmässä
Peltonen Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa

