TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2015—2017
Vaikuttaminen
ja
osallistuminen

Opiskelun
edellytykset

2015
Vuorovaikutteisuus on
keskustelussa
yliopistoyhteisön jäsenten
välillä laajalla kentällä.

2016
Yliopiston päätöksenteko
perustuu julkiseen
keskusteluun.

2017

Uusien hallinnon
rakenteiden ja kulttuurin
luominen yliopistolla alkaa.

Päätöksenteon instrumentit
ovat ennakoitavia,
ymmärrettäviä ja
oikeudenmukaisia.

Opiskelijajärjestöjä
kannustetaan järjestämään
liikuntatoimintaa.

Liikuntaa harrastavien
opiskelijoiden määrä on
tuplaantunut.

Opiskelijat ovat tietoisia
liikuntamahdollisuuksista
ja -palveluista. Liikunta on
merkittävä osa
opiskelijoiden enemmistön
arkea.

Opiskelijajärjestöjen
toimintakulttuuria
muutetaan opiskelukykyä
tukevaksi.

Opiskelijoiden
elämänhallintaa
parannetaan.

Opiskelukyky nähdään
sekä opiskelijoiden että
yliopiston keskuudessa
työkykyyn verrattavana ja
siihen panostetaan
riittävästi.

Opiskelijaruokailun
saavutettavuutta
parannetaan.
Seurataan ohjeistusten
toteutumista ja
tarkastellaan opiskeluun
palaavien vastaanottoa ja
ohjausta.
TYY muodostaa omat
linjansa opiskelijaterveydenhuollon
tulevaisuudesta kiinnittäen
erityisesti huomiota
mielenterveyspalveluiden
laatuun ja
saavutettavuuteen.

TYY on vahva vaikuttaja
opiskelijaterveydenhuollosta käytävässä
keskustelussa.

TYY seuraa opintotuen
kaksiportaisuuden
vaikutuksia ja viestii
muutoksista selkeästi
opiskelijoille,
alayhdistyksille ja
yliopiston henkilökunnalle.

Vaikutetaan siihen, että
Turun yliopiston
koulutuksen ja ohjauksen
rakenteisiin, jotta ne
tukevat opiskelua uudessa
kaksiportaisen opintotuen
mallissa.

Turun yliopiston rakenteet
joustavat ja mahdollistavat
mielekkään opiskelun
uudessa
opintotukimallissa.

Tilakysymykset
ja remontti

Kaupunki- ja
yhteiskuntavaikuttaminen

Yritysyhteistyö

Kansainväliset
opiskelijat

TYY muodostaa omat
kantansa yliopistokoulutuksen rakenteiden
tulevaisuudesta.

Vaikutetaan yliopiston
visioon koulutuksen
rakenteiden kehittämisestä.

Huolehditaan, että
remontin aikaiset
ylioppilaskunnan
väliaikaistilat ovat riittävät
toiminnan ylläpitämiseen.

TYYn toimisto on
saavutettava ja hyvä
työympäristö.

Selvitetään pitkäaikaisten
tilaratkaisujen
mahdollisuuksia
opiskelijajärjestöjen juhlaja harrastetilojen osalta.
Keskeisten poliittisten
tavoitteiden ajaminen ja
vaikuttavuuden seuranta,
eduskuntavaalit.

Tehdään pysyvät ratkaisut
opiskelijoiden käytössä
olevista tiloista.

Vakiinnutetaan toimivat
konseptit osaksi omaa ja
yhteistyökumppaneiden
toimintaa.

Toimiva yhteistyö parantaa
opiskelijoiden asemaa
kaupungissa.

Muodostetaan kannat ja
tavoitteet yritysyhteistyölle,
kasvatetaan
yritysyhteistyön merkitystä
toiminnassa.
Selvitetään kansainvälisten
opiskelijoiden suurimmat
tarpeet ja puutteet
asumisen suhteen.

Yritysyhteistyö laajenee ja
kumppanuuksien määrä
kasvaa.

Perustetaan
yritysyhteistyötoimikunta
hoitamaan TYYn
yritysyhteistyötä.

Vaikutetaan
kansainvälisten
opiskelijoiden
asumistilanteeseen ja
selvitetään
työllistymistilannetta.

Vaikutetaan
kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksiin.

TYYn mielipidettä kysytään
kaupungin
päätöksenteossa.
Kunnallisvaaleihin
valmistautuminen.

Läpileikkaavat teemat:
Verkostot (ylioppilaskuntayhteisö sekä ulkoiset verkostot)
Kansainvälisyys

Muodostetaan yhteinen
kanta yliopiston kanssa
tulevaisuuden rakenteista.

Kunnallisvaalit, keskeisten
poliittisten tavoitteiden
määritteleminen.

