Ryhmä 40 000 Testamentti / Grupp 40 000 Testament
Yleistä R40 000:a
Ryhmä 40 000 on Turussa toimivien yo- ja opiskelijakuntien välinen yhteistyöfoorumi.
Ryhmä on perustettu edustamaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita Turussa, jotta
vaikuttamistyöhön saadaan enemmän tehokkuutta.
Ryhmällä toimii ohjausryhmä, joka vetää yhteistyön toimintaa. Jokaisen yo- ja
opiskelijakunnan hallitukset valitsevat edustajat ohjausryhmään. Ohjausryhmä
päättää ja järjestää vuoden ajalle sovitut tavoitteet.
Ryhmä voi myös erikseen sopia erilaisia tempauksia tai ottaa kantaa yhdessä
ajankohtaisiin asioihin.
Ohjausryhmien ulkopuolella on tarkoitus järjestää ainakin kolme tapaamista hallitusten
kesken TYYn, ÅASn ja TUOn puolesta.

Ohjausryhmän kokoukset
Ohjausryhmän kokoukset kutsuu koolle ohjausryhmän puheenjohtajakunta.
Ohjausryhmän kokouksissa käsitellään vuodelle asetettuja tavoitteita, sekä
mahdollisesti esille nousseita asioita.
Puheenjohtajuus:
Puheenjohtajuus on kiertävä isoimpien kuntien (TYY, TUO, ÅAS) kesken.
Puheenjohtajuuden ohella kunnan tulee toimia edustajana CampusSportin ohjausryhmässä.
Puheenjohtajuuden kiertojärjestys:
2021: TYY
2022: TUO
2023: ÅAS
Opiskelijakaupunki Turku:
Opiskelijakaupunki Turku on Turun kaupungin, yo- ja opiskelijakuntien,
korkeakoulujen ja muiden keskeisten yhteistyötahojen yhteinen yhteistyö.
Opiskelijakaupunki Turulla on ohjausryhmä, sekä kolme teemaryhmää. Ohjausryhmä
määrittää tavoitteet jokaiselle teemaryhmälle vuodeksi. Ohjausryhmässä yo- ja
opiskelijakunnista istuu pääasiassa R40K ohjausryhmässä istuvat edustajat.

Ryhmä 40 000 puheenjohtajakunnan tehtävänä on toimia pääasiallisena
yhteydenpitotahona R40K ja Opiskelijakaupunki Turun välillä. Puheenjohtajakunta tuo
myös kaikkien kuntien yhteiset terveiset Opiskelijakaupunki Turun ohjausryhmän
kokoukseen. Ohjausryhmä kokoustaa pääasiallisesti kaksi kertaa vuodessa.
Yleistä jokaiselle vuodelle:
Ryhmä 40 000 -perehdytys
Ryhmä 40 000 -perehdytyksen periaatteena on perehdyttää yo- ja opiskelijakuntien
hallitukset R40K:n toimintaan ja tutustuttaa hallitukset keskenään. Perehdytys on
erittäin tärkeä ja olennainen toiminnan jatkuvuuden, tunnettavuuden, sekä
hallituslaisten toimintaa tukevien eväiden kannalta.
Tarkoituksena on avittaa toimijoita tutustumaan keskenään tehostaaksemme ryhmän
yhteistyötä ja helpottaaksemme toimijoiden toimimista hallitusvuonna.
Kuntapoliittisen vaikuttamisen perehdytys
Kuntapoliittinen perehdytys pidetään kuntavaikuttajien toimesta, jotka kertovat
kuntavaikuttamisesta yleisesti ja opiskelijajärjestön näkökulmasta. Periaatteena on
antaa eväitä vaikuttamiseen hallitusvuonna, sekä myöhemmin elämään.
Tarkoituksena on myös innostaa toimijoita kuntavaikuttamiseen ja lähtemään mukaan
myös muuhun vaikuttamistoimintaan.
Kuntapoliittisen perehdytyksen ovat pitäneet Niina Ratilainen ja Toni Eklund.

Fast laskiainen
Fast laskiaisen järjestämisestä on vastannut ÅAS.

Itsenäisyyspäivän lippukulkue
Itsenäisyyspäivän lippukulkue on TYYn, TUOn ja ÅASn yhteinen perinne. Lippukulkue
järjestetään 6.12. Itsenäisyyspäivänä ja sinne kutsutaan jokaisen kunnan alajärjestöt.

Lippukulkue lähtee Tuomiokirkontorilta ja päättyy Turun hautausmaan
sankarihaudoille. Haudoilla jokainen kunta pitää omat puheet (perinteisesti kuntien
EPJ) ja esiintyy kuoro.

Kulkueen jälkeen on järjestetty bussikyyditys takaisin Tuomiokirkkotorille.
Hallitusten yhteiset tapaamiset:
Tarkoituksena on järjestää vähintään kolme yhteistä tapaamista perehdytyksien
jälkeen. Nämä tapaamiset organisoi vähintäänkin TUO, TYY ja ÅAS. Yhteisille
tapaamisille on nähty tarvetta ja tarkoitus on vuonna 2021 vakiinnuttaa käytäntö.
Vuonna 2021 tapaamiset sijoittuvat huhtikuulle, elokuulle ja marraskuulle. Nämä
sovittu yhdessä vuoden 2021 hallitusten puheenjohtajien kanssa.
Tapaamisten teemat vuonna 2021:
Huhtikuu: Kevään kuulumiset, kuntavaalit ja vappu
Elokuu: Syksyn aloitus
Marraskuu: Vuoden lopetus ja ensi vuoden toiveet(?)
Spesifejä tavoitteita seuraaville vuosille:
Vuosi 2021:
- Kuntavaalit
- Siteiden luominen uusiin päättäjiin ja kuntapoliittisen ohjelman jalkauttaminen
- Yhteisten tapaamisten vakiinnuttaminen
- Ohjausryhmän toiminnan vakiinnuttaminen säännölliseksi
Vuosi 2022:
- Kuntapoliittisten tavoitteiden lobbaaminen valtuustokaudelle
- Kuntapoliittisen ohjelman alustava aikataulu seuraavalle vuodelle
Vuosi 2023:
- Opiskelijakysely
- Uuden kuntapoliittisen ohjelman työstäminen
- Kuntavaalien suunnittelu
Kertaus vuoden 2020 toiminnasta
ÅAS on toiminut puheenjohtajakuntana vuonna 2020.
Ohjausryhmässä on tänä vuonna istunut kunnista seuraavat henkilöt:
●
●
●
●

ÅAS) Matias Martelin ja Miika Alhopuro
TYY) Sofia Engblom ja Mari Van den Berg
TUO) Jade Tähtinen ja Pyry-Petteri Lahtinen
Novium)

● O´Diako) ?
● Humako) Adele Nurmela
Tutustuminen ja perehdytys
Ryhmä 40 000 on vuoden alussa kokoontunut perehdytykseen/tutustumis-iltaan.
Tämän lisäksi olemme tavanneet kahta kuntavaikuttajaa jotka kertoivat paikallisesta
vaikuttamisesta. Molempiin kokoontumisiin osallistui ÅAS, TUO ja TYYn hallituslaisia.
Muita fyysisiä tapaamisia ei järjestetty pandemian takia.
Kokoukset
Ohjausryhmä on kokoustanut viisi kertaa vuoden aikana. Tämän lisäksi on järjestetty
muita tapaamisia joissa ollaan työstetty kuntapoliittista ohjelmaa. Kokouksen
esityslista ja kokouskutsu on lähetetty slackin kautta. Kokousten pöytäkirjat löytyvät
R40K-slackistä.
Kuntapoliittinen ohjelma ja opiskelijakysely
Suurin projekti joka työllisti R40K:a vuonna 2020 oli opiskelijakyselyn laatiminen
Opiskelija Turun kanssa sekä sen vastauksiin pohjautuvan kunnallispoliittisen
ohjelman laatiminen vuosille 2021-2023. Ohjelma julkaistiin 29.10 kuntien
sosiaalisissa medioissa.
Sekä kysely että kuntapoliittinen ohjelma laadittiin kolmella kielellä.

Tapahtumat
Vuonna 2020 R40K on järjestänyt kaksi tapahtumaa, fastlaskiainen ja
itsenäisyyspäivän lippukulkue. Fastlaskiaisen järjestettiin 25. Helmikuuta.
Tapahtuman järjestelyistä vastasi ÅAS joka myös palkkasi tapahtumakoordinaattoriksi
Moa Brunströmin. Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Tapahtumaa rahoitti
opiskelijakaupunki Turku 2000€ eurolla. Sama summa on myös luvattu ensi vuodelle
jos tapahtuman voi järjestää.
Virallinen itsenäisyyspäivän lippukulkue (6.12) jouduttiin perumaan, mutta kulkue
järjestettiin erityisjärjestelyin. Ainoastaan kunnat osallistuivat tapahtumaan, täten
rajoittaen osallistujamäärän suositusten mukaiseksi. Kunnat tekivät pienimuotoisen
lippukulkueen ja kuntien puheenjohtajat/hallitusten puheenjohtaja pitivät puheet ja
laskivat seppeleen sankarihaudoille.

Nettisivut ja Facebook

Nettisivut pyrittiin päivittämään mahdollisimman geneerisiksi, jotta niitä ei ole pakko
päivittää joka vuosi. Sivuilla voi vielä olla joitakin vanhentuneita linkityksiä. Nettisivujen
muokkausoikeudet saa ÅAS:n Mari Saloniemeltä. R40k:n facebook sivu poistettiin,
koska sitä oli viimeksi päivitetty kolme vuotta sitten ja uusia opiskelijoita ei juurikaan
saavuta Facebookin avulla. Uusia viestintäväyliä ja niiden tarvetta voi arvioida.

Vuodelle 2021
Kuinka saada homma käyntiin ja pyörät pyörimään
R40K puheenjohtajakunta (TYY) kutsuu kasaan Ohryn, kun kaikki ovat edustajansa
nimenneet.
Pyrkikää tapaamaan koko hallitusten kanssa, mikäli tilanne sen sallii. Painoarvona
ryhmäytyminen ja tutustuminen. Hyvä tutustuminen on tärkeää tulevan yhteistyön
kannalta ja etenkin jos päätöksenteossa tulee erimielisyyksiä.
On suositeltavaa tutustua hyvin muiden yo/opiskelijakuntien samoista sektoreista
vastaavien kanssa. Tarjoaa hyvän mahdollisuuden pallotella ideoita keskenään. Ei
kannata arastella laittaa viestiä ja käyttäkää Slackiä (r40k.slack.com) aktiivisesti.
Ohjausryhmän (2 edustajaa per kunta) tulee pyrkiä tapaamaan kerran kuussa.
Tapaamiset ei tarvitse aina olla virallisia, esim lounastaminen. Puheenjohtajakunnan
tehtävänä on pitää pöytäkirjaa/muistiota tapaamisista.
Huomioikaa
kuntavaalikampanjaa
järjestäessä kunkin yo/opiskelijakunnan
edustajiston linjaukset kuntavaalivaikuttamisen rajoista.
Mahdollisia asioita tehdä:
- Vaalipaneelit
- Listata opiskelijaehdokkaita yhteen paikkaan?
- Lobata opiskelijoiden vaaliteemoja (katso vaaliohjelma www.ryhma40k.fi )
- (Opiskelijapolitiikka ja puoluepolitiikka voidaan erottaa toisistaan, mutta
niillä on yhtymäpinta. Tämän kanssa tasapainoilu vaatii harkintaa, mutta ei
ole mahdotonta.)
- (Tampereella
toteutettiin
menestyksekkäästi
opiskelijoiden
kuntavaaliohjelmaa. Tuolloin heidän koordinaattorinansa toimi Jaakko
Mustakallio. Hän piti 2020 tähän liittyen workshopin SYL:in seminaarissa.
Jos tahtoo lisätietoa niin häneen voi olla yhteydessä)
Kuntavaalien jälkeinen aika:
- Valittujen valtuutettujen kontaktointi

-

Mahdolliset yhteiset tapaamiset
Opettele tuntemaan päättäjät
Tee yo/opiskelijakuntien toiminta ja toimijat tutuksi päättäjille
Tärkeää pitää yllä vaaliohjelman tavoitteita vaalikauden aikana

Yo-kunnilla edarivaalit syksyllä. Mahdollisia synergiaetuja suunnittelussa? Vertailla
mitä yo-kunnat tekevät samalla tavalla ja eri tavalla.
Pro tips
-

Käykää kaljalla
Hyödyntäkää jo olemassa olevia kontakteja
Whatsapp-ryhmä?
Edarille kannattaa perustella asioita ennen päätöksen tekoa. Useiten edari
ei tiedä kokonaiskuvaa siitä mistä ovat päättämässä.

Lisää vinkkejä antavat:
Miika Alhopuro
malhopur@abo.fi

Mari van den Berg
mbvade@utu.fi

