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Toimintasuunnitelma 2017
LUONNOS: Hallituksen pohja lähetekeskusteluun 26.10.2016
Tässä luonnoksessa on kuvattu ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit seuraavalle vuodelle.
Projektien kuvaukset kirjoitetaan auki ja tavoitteet niiden sisällä priorisoidaan
tarkemmin lähetekeskustelun perusteella.
1. Joustavan opiskelun mahdollisuudet

Ympärivuotinen opiskelu: Avoimen yliopiston opetustarjonta kesäksi ilmaiseksi
perustutkinto-opiskelijoiden käyttöön, keskusteluun tukikuukausien rajallisuus
suhteessa kesäopintojen suorittamiseen
Digitalisaatio ja harjoittelut: Oppimisympäristöjen modernisointi,
yliopistopedagogiikan ja opetuksen laadun kehittäminen osana OKM:n
digihanketta; koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääminen
harjoittelukäytänteitä kehittämällä.
Yliopiston hyvinvointityö: Opiskelijakyvyn edistäminen tdk-kohtaisissa ryhmissä,
joiden opiskelijaedustajia tuetaan; erityinen painoarvo OpintoVartuun eli varhaisen
tukemisen malliin.
Opiskelukyvyn tukeminen: Kehitetään opiskelukykyä tukevia digitaalisia palveluja
(esim. Opiskelijan Kompassi)yhdessä opintopsykologien kanssa.
Suomen kielen opetus kv-maisteriohjelmissa: Käytäntöjen yhdenmukaistaminen
alk. 2018; kannustetaan opintoihin ja kielen käyttämiseen sekä muutetaan
asenneympäristöä esimerkiksi viestintäkampanjalla.
2. Järjestöjen TYY

Toiminta-avustuskriteeristön päivittäminen: Prosessi ja kriteerit
läpinäkyvämmiksi ja selkeiksi, ohjesääntö uusitaan syksyllä 2017.
Puheenjohtajien neuvosto: Konsepti saavutettavammaksi, motivoivammaksi ja
osallistavammaksi.
Oppaat järjestöille: yhdenvertaisuusopas, ympäristöopas, kansainvälisyys,
alkoholiton toiminta; kriteerit ja ohjeet näiden seuraamiseen avustuksia varten.
Liikuntatoiminnan tukeminen: OLL-yhteistyön ja tiedotuksen kehittäminen,
järjestöjen liikuntaedunvalvonta CampusSportin suuntaan.
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3. Edunvalvonta ja palvelut tunnetuksi

Edunvalvontaviestintä: Tehdään käytännön edunvalvonta näkyvämmäksi,
kannustetaan mukaan TYYn toimintaan. Palvelu- ja edunvalvontakartoitus eri
ryhmille, esim. filiaalit ja jatko-opiskelijat.
Jatko-opiskelijoiden verkosto: Tuetaan jatko-opiskelijoiden oman järjestön
perustamista ja vertaistukitoiminnan järjestämistä.
Tiedotus rakennemuutoksista: Systemaattinen ja ajantasainen viestintä
muutoksista mm. opiskelijan toimeentulosta; yhteistyötä SYL:n ja Kelan kanssa.
4. Opiskelijat osana kaupunkia ja maakuntaa

Opiskelijoiden yhteinen kuntavaalikampanja Turussa: Aktivoidaan opiskelijat
äänestämään ja vaikutetaan sisältöihin; valmistelu yhdessä Ryhmä 40 000 kanssa.
Kuntavaalivaikuttaminen filiaaleissa: Järjestöjen tukeminen suunnittelutyössä,
toimenpiteiden tarvekartoitus vaalien jälkeiselle ajalle.
Maakuntavaalit 2018: Yhteyksien luominen maakuntahallintoon, aktiivinen
maakunta- ja sote-uudistuksen seuranta, vaalikampanjan suunnittelu, YTHSvaikuttaminen.
Palveluiden saavutettavuus kv-opiskelijoille: Kartoitetaan kv-opiskelijoille
auttamisverkostoa yli korkeakoulurajojen ja kootaan tietopaketti viranomais-,
vapaa-ajan ja urapalveluiden löytämiseksi.
Kontakti turkulaiseen elinkeinoelämään: Kv-opiskelijoiden yritysvierailut osaksi
jatkuvaa toimintaa, järjestöjen kannustaminen vastaavaan toimintaan kaikille
opiskelijoille.
Liikuntatilojen lisääminen: Vaikuttaminen ja tukeminen CampusSportin lyhyen ja
pitkän aikavälin tilaratkaisujen löytämisessä.

