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Hakemukset TYYn Pöytämainosten jakajiksi vuodelle 2018
Kaikilla hakijoilla on hakukriteereissä vaadittu Y-tunnus käytössään.

HAKIJA 1.
Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry
Koko hallituksemme sekä useat aktiivijäsenemme ovat valmiita sitoutumaan tehtävään.
Monilla toimijoistamme on kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä sekä SKO:n että
muiden järjestöjen riveistä. Käytössämme on myöskin (useampikin) auto, joten pystymme
hoitamaan julisteiden ja pöytämainosten jaon sujuvasti.
Palkkion suuntaisimme järjestötilamme vuokrakuluihin, jotka muodostavat järjestömme
suurimman menoerän. Kaikki hallituslaisemme ja aktiivitoimijamme ponnistelevat
tilamme säilyttämisen eteen, ja ovat siten motivoituneita tekemään tämän kaltaisia
tehtäviä osakunnan puolesta. Tulojen hankkiminen kulujen kattamiseksi on nykyään
meille haastavaa, joten tällaiset tehtävät ovat meille taloudellisesti merkittäviä.

HAKIJA 2.
In Vitro Aboensis IVA ry
Kysyttyäni hallitukselta muiden hallituksen jäsenten kiinnostusta hakemisesta, kaikki
kahdeksan jäsentä olivat innoissaan mukana ja vakuuttivat ottavansa osaa mainosten
jakamiseen. Kaikki hallituksen jäsenemme ja toimihenkilömme ovat erittäin aktiivisia ja
velvollisuudentuntoisia. Uudistunut hallitus puhkuu energiaa nyt uudella hallituskaudella
eikä malta pitäytyä vain ns. perinteisissä hommissa. Tämä onkin syynä hakemiseen, sillä
vuosijuhlavuotena, täyttäessämme 20 vuotta, yritämme näkyä suuremmalle yleisölle
enemmän kuin ennen - suunnitelmissa on vuosijuhlien lisäksi myös jonkinlainen
yleisöluento tai -luentosarja biolääketieteeseen liittyvästä aiheesta. Nuori ainejärjestömme
ja alamme on suhteellisen tuntematon suuremmalle yleisölle tai edes muille yliopiston
opiskelijoille, jonka vuoksi haluaisimmekin tuoda biolääketiedettä esille enemmän kuin
aiemmin juuri yleisötapahtuman merkeissä. Koska myös tiedekuntamme viettää
juhlavuottaan, olisi juhlaviikon yhteydessä oivallinen tilaisuus esitellä myös
biolääketiedettä. Mainostenjakelusta saatava tuotto käytettäisi siis lokakuulle ajoittuvissa
biolääketieteen koulutusohjelman juhlallisuuksissa, erityisesti yleisöluennon
suunnitteluun, mainostukseen ja toteutukseen yhdessä laitoksen henkilökunnan ja
vuosijuhlatoimikunnan kanssa.
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HAKIJA 3.
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta (SHO)
Tällä hetkellä aktiivisia toimijoita hallituksessamme on 9 ja sen lisäksi vielä muiden
toimihenkilöiden määrä on runsas joten varmasti tekijöitä kyseiseen projektiin
järjestöstämme löytyy. SHO:lla on myös toimijoiden henkilöautoja käytettävissä.
SHO:n toiminnalle erilaiset TYY:n talkoourakat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toiminnassa
tilavuokria ja jäsentenhankintaan liittyviä kuluja katetaan talkootyöllä. Varainhankinnassa
1100 euroa tulee erinäisistä urakoista vuosittain. SHO on tehnyt aikaisemmin TYY:n ja
Turun yliopiston kirjaston tarjoamia urakoita mm. Juslenian muuton vuonna 2014 ja
Starttipakettivaraston kokoamisen vuonna 2015 ja ed.mainitut urakat on hoidettu hyvin ja
aikataulussa. SHO:lla on siis vankka kokemus erilaisista urakoista ja niiden tehokkaasta
loppuunsaattamisesta.
TYY:n urakoiden lisäksi SHO hoitaa S-Osakunnat ry:n kautta Yo-talo B:n yhteistilojen
siivouksia, joiden osuus on pienenemässä urakan jakamisen vuoksi vuonna 2018. Tämän
vuoksi järjestöllämme on tarvetta, aikaa ja toimijoita muihin urakoihin keväällä 2018.

HAKIJA 4.
Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry
Olemme KKOY eli Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijat ry, ja
olisimme kiinnostuneita vapaana olevasta paikasta jossa jaetaan pöytämainoksia sekä
julisteita Turun yliopiston kampuksella vuoden 2018 aikana. Järjestämme kansainvälisestä
liiketoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille kaikenlaista toimintaa, joiden tarkoituksena
on näyttää millaisia vaihtoehtoja opiskelijoilla on opiskeluaikana sekä työelämässä.
Järjestämme myös useita yritysvierailuja sekä opintomatkoja, joten tästä työstä saatava
palkkio menisi näiden kaltaisten toimien rahoittamiseen. Meidän järjestössä on hyvin
tunnollisia opiskelijoita, jotka pitävät huolen siitä että työt hoidetaan aina ajallaan ja hyvin!
Järjestimme juuri Turun Kauppakorkeakoululla ContactExpo rekrytointimessut, joiden
markkinointiin käytimme muun muassa pöytäkolmioita sekä julisteita joita levitimme
kampuksella, joten tämänkaltainen homma on meille jo ennestään tuttua. Toivottavasti
kiinnostuitte meistä, ja olisi hienoa jos voisimme työstä saatavan palkkion avulla rahoittaa
toimintaamme ja samalla pitää huolen, että voimme myös jatkossa järjestää opiskelijoille
mielenkiintoisia tapahtumia!
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HAKIJA 5.
EGEA Turku ry
Järjestömme tavoitteena on edistää maantieteen opiskelijoiden ja maantieteestä
kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa Euroopassa. Tätä varten
olemme järjestämässä 2018 syyskuussa pyöräilyvaelluksen noin 20 EGEA Europen
jäsenelle Ahvenanmaalla tai Turun saaristossa. Emme ole järjestönä rahallisesti kovin iso
tekijä, joten tarvitsemme projektiin apua. Tällä hetkellä jakeluun on varmasti sitoutunut
tapahtumaa järjestävät 7 henkilöä ja apua saamme muulta jäsenistöltämme tarvittaessa.
Meillä ei ole koskaan aiemminkaan ollut mitään vaikeuksia erilaisten työtehtävien ja
projektien toteuttamisessa, joten uskon, että jakelu onnistuisi hyvin.

HAKIJA 6.
Anglica ry
Olemme perustamassa vielä tämän kuun aikana toimikuntaa keväällä 2019 järjestettävän
National Meeting of English Students -tapahtuman järjestelyjä hoitamaan. Kyseinen
tapahtuma on vuosittain eri kaupungissa järjestettävä viikonlopun mittainen kaikki
Suomen englannin opiskelijat yhteenkokoava verkostoitumis- ja hauskanpitotapahtuma.
Keväällä 2019 kunnia järjestämisestä on siis meillä Turun englannin opiskelijoilla. Tästä
työstä saamamme palkkion ohjaisimme NMES-tapahtuman järjestämisen
varainkeruuseen. Aktiivisen 11-henkisen hallituksen lisäksi työhön osallistuvat kohta
perustettavan toimikunnan jäsenet. Meillä on myös kokemusta vastaavanlaisten töiden
suorittamisesta, sillä olemme mm. syksyllä 2017 vuosijuhlatoimikuntamme kanssa
hoitaneet Tylkkärin asuntokohteisiin jakoa.

HAKIJA 7.
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
Olemme erittäin kiinnostuneita jakamaan pöytämainoksia sekä julisteita Unican
toimipisteisiin. Pelkästään hallituksemme on 11 henkinen, joten sopivat henkilöt tehtäviin
löytyisi varmasti jo hallituksesta. Tämän lisäksi meillä on 15 virallista toimihenkilöä. Myös
muusta jäsenistöstämme löytyy aktiivisia henkilöitä tarpeen tullen.
Biokemian ja kemian laitokset ovat muuttamassa erilleen lähitulevaisuudessa. Tämän
vuoksi hankimme viime vuonna toimiston, joka on sekä biokemian että kemian
opiskelijoille "uutta maaperää", jotta ainejärjestömme pysyisi myös jatkossa koossa.
Toimiston vuokra tuo meille lisäkustannuksia lähes kolme tuhatta euroa vuodessa. Nämä
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kulut kattaaksemme olemme joutuneet tekemään joitakin budjettileikkauksia, joten kaikki
lisätulo on tervetullutta.
Lisäksi järjestämme helmikuussa koko Suomen kemian ja biokemian opiskelijoille
suunnatun kolmepäiväisen tapahtuman "Kemiat kohtaa", joka tulee syömään
budjettiamme suuresti. Odotamme tapahtumaan osallistuvan noin 150 henkilöä.
Ulkopaikkakuntalaisille järjestetään majoitus, lisäksi tapahtuma pitää sisällään ainakin
seminaari- ja sitsipäivän sekä seuraavan päivän silliaamiaisen. Tapahtuma järjestetään
vuosittain eri kemian alan kaupungeissa, ja ensi vuonna on Turun vuoro toimia
järjestäjänä.

HAKIJA 8.
Taloustieteen Klubi ry
Taloustieteen Klubi ry olisi kiinnostunut osallistumaan mainosten ja julisteiden
jakotehtäviin. T-Klubin vuosijuhlat pidetään keväällä 2019 keväällä ja jakamisesta saatava
palkkio olisi osa juhlajärjestelyjen rahankeruuta. T-Klubin hallituksen lisäksi jakamiseen
osallistuisi myös vuosijuhlien suunnitteluun perustettu toimikunta. T-Klubin tavoitteena
on parhaat mahdolliset vuosijuhlat, eli olemme sitoutuneet kaikkiin mahdollisiin
varainkeruuhankkeisiin saavuttaaksemme tämän tavoitteen.

HAKIJA 9.
Korkkivika ry
Korkkivika ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan poikkitieteellinen maisteluseura.
Meillä on vuonna 2018 suuri ja innokas hallitus, jossa suurin osa on uusia jäseniä. Näin
ollen uskon, että mainosten jakaminen ei tule tuottamaan meille ongelmia.
Olemme suhteellisen pieni yhdistys. Vuoden 2017 vahvistamattomat tulot olivat 3057,55 €.
400:n euron lisäys tähän olisi merkittävä etu. Saatavat lisätulot käytettäisiin uusiin
materiaalihankintoihin sekä tapahtumien kustannuksiin, jotta järjestämämme tapahtumat
olisivat opiskelijabudjettiin sopivia ja mahdollisimman monen yliopistolaisen
saavutettavissa.

