TYYE Loka2015, L5:Ryhmäpuheenvuorot/ ToSu 28.10.2015
Sivu 1 / 17

Koonti Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoryhmien
ryhmäpuheenvuoroista vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta
Edustajiston kokous 28.10.2015
Sisältö

Ryhmä Oikeat .................................................................................................................................... 2
Ryhmä Lex .......................................................................................................................................... 3
Vihreä lista ......................................................................................................................................... 5
Demariopiskelijat – TOSY ............................................................................................................... 7
Soihdunkantajat ................................................................................................................................ 9
Humanoidi-rengas (Hybridiaani, Eduxi, Humanistilista) ........................................................ 10
TuKY-lista ......................................................................................................................................... 12
TYY Terveeksi .................................................................................................................................. 14
Vihreä vasemmisto .......................................................................................................................... 16

TYYE Loka2015, L5:Ryhmäpuheenvuorot/ ToSu 28.10.2015
Sivu 2 / 17

Ryhmä Oikeat
Mielestämme hallituksen luonnostelemaa vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa tulee kiittää siitä,
että siinä on huomioitu jo ajoissa yliopistoon vaikuttavat valtioneuvoston menoleikkaukset. Ryhmä
Oikeat pitää opiskelijaedustajien perehdyttämistä sopeutustoimien vaikutuksiin hyvänä.
Opetussuunnitelmatyön osalta ryhmä Oikeat haluaa korostaa ympärivuotisen opiskelun
mahdollisuuden luomisen korostamista TYY:n toiminnassa. Ryhmä Oikeat haluaa TYY:n
korostavan kesäopintojen lisäämisen vaikutusta opiskelijoiden valmistumistahtiin. Ryhmä
Oikeiden mielestä TYY:n tavoite kesästä 2017 on realistinen. Ryhmä Oikein mielestä
ympärivuotisuuden lisäksi tulisi kehittää etäopiskelumahdollisuuksia, jotta opintoja voisi suorittaa
esimerkiksi myös toiselta paikkakunnalta käsin. Tähän liittyen voisi selvittää mahdollisuutta
suorittaa tenttejä myös toisten yliopistojen tenttiakvaarioissa.
Ryhmä Oikeat pitää riveillä 90–95 esiteltyä Turun korkeakoulujen liikuntapalveluiden
yhdistämisen
selvitystyötä
edistysaskeleena
opiskelijoiden
liikuntamahdollisuuksien
monipuolistamiseen. Ryhmä Oikeiden mukaan selvitystyön ja sen pohjalta tehtävän esityksen
tavoitteena tulee olla TYY:n osalta liikuntapalveluiden yhdistäminen, erityisesti liikuntatilojen
osalta. Selvitystyössä tulee huolehtia, että Turun yliopiston opiskelijoiden liikuntapalvelut
paranevat nykyisestä.
Toimintaohjelman kuudes eli kunnallispoliittinen osa saa kiitosta ryhmä Oikeilta. Mielestämme
kunnallispoliittista vaikuttamista tulee pitää tärkeänä, sillä iso osa opiskelijoita koskevista
päätöksistä tehdään kaupungin eri elimissä. Tästä syystä mielestämme vaikuttamistyöhön
kunnallisella tasolla tulee satsata resursseja.
Kehitysyhteisyön muutokset osiosta ryhmä Oikeat haluaa lausua muutosehdotuksensa. Ryhmä
Oikeiden mielestä TYY:n seuraava kehitysyhteistyöhanke tulisi suunnitella toteutettavaksi niin,
että TYY osallistuisi ylioppilaskuntien yhteiseen kehitysyhteistyöhankkeeseen.
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Ryhmä Lex
Arvon edustajisto,
Ryhmä Lex kiittää hallitusta toimintasuunnitelman valmistelusta. Yleisesti ottaen toivomme, että
toiminta-suunnitelmassa olevat projektit olisivat konkreettisia ja niissä olisi havaittavissa selvät
toimenpiteet ja tavoitteet, jolloin ne palvelisivat entistä paremmin ensi vuoden toimijoita.
Suhtaudumme varauksella projektien suureen määrään, sillä ryhmämme mielestä
toimintasuunnitelmaprojektin määrän sijaan pitäisi keskittyä ennemmin laatuun. Ryhmä Lex
kiinnitti kuitenkin huomiota, että muutamat projektit olivat tällaisella kirjauksella sisällöltään
melko kevyitä.
Yksittäisistä projekteista haluamme lausua seuraavaa:
1. Yliopiston sopeutustoimet
Sopeutustoimet ovat tärkeä ja laajasti niin yliopiston henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin koskeva
aihe. On tärkeää, että niiden osalta ollaan hereillä ja tehdään vaikutustyötä.
Toimitussuunnitelmaprojektina sopeutus-toimiin vaikuttaminen on kuitenkin tällä hetkellä
jäämässä hyvin abstraktille tasolle. On toki totta, ettei vielä ole selvillä, mihin kaikkeen
sopeutustoimet osuvat, mutta kaipaisimme kuitenkin projektilta enemmän konkretiaa kuin
”vaikutetaan ja minimoidaan haitat” – se kun lienee jo itsestään selvä lähtökohta.
2. Opetussuunnitelmatyö
Opetussuunnitelmatyöhön vaikuttaminen on ylioppilaskunnan jatkuvaa toimintaa, vaikka se
pääasiassa tapahtuukin aina kahden vuoden välein. Jotta opetussuunnitelmatyö voi lunastaa
paikkansa toimintasuunnitelma-projektina, pitää sillä olla kunnon kärki. Ympärivuotisen
opiskelun ja monimuotoisten oppimisympäristöjen edistäminen on hyvä sellainen, mutta tarvitsee
tuekseen lisää konkretiaa. Miten näitä edistetään opetussuunnitelmatyössä? Mitkä ovat sellaisia
seikkoja, joilla haluamme näitä edistää kautta yliopiston? Mitä seikkoja pitää ottaa huomioon
tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti? Mitä on vaikuttamistyön tukemiseksi tuotettava materiaali ja
”tiedontäyteiset tuokiot”?
Huomautamme myös siitä, ettei pelkästään ainejärjestöjen valmiuksien tukeminen ole tässä
kohdin riittävää. Tiedekunta ja oppiainetasolla hallopedeillä on opiskelusuunnitelmatyössä
merkittävä rooli, eivätkä samat toimijat välttämättä toimi hallopedeinä ja ainejärjestöissä.
Opetussuunnitelmatyössä on tärkeää huomioida hallopedien ja opiskelijajärjestöjen yhteistyö ja
sen edistäminen.
3. Kansainvälisten maisteriohjelmien tehokkaampi edunvalvonta
Kansainvälisten maisteriohjelmien edunvalvonnan kehittämisen kannalta olennaisten
toimijaryhmien kartoittaminen on hyvä avaus saattaa TYY tilanteen tasalle. Toivomme kuitenkin jo
tässä selvitysvaiheessa parannettavan myös tiedekunta- ja ainejärjestöjen sekä hallopedien
tietoisuutta
kv-maisteriohjelmista
ja
näiden
edunvalvontatarpeista
–
esimerkiksi
oikeustieteellisessä
tiedekunnassa
LIS-maisteriohjelmiin
liittyvät
linjaukset
tehdään
peruskoulutustoimikunnassa.

4. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija

Kiitämme erityisesti liikuntapalveluiden yhdistämistä koskevan selvitystyön ottamisesta
toimintasuunnitelmaan. Liikuntapalveluiden parantaminen on se, mitä monet riviopiskelijatkin
kaipaavat. Liikuntapalveluita koskevassa selvitystyössä on myös ansiokkaasti asetettu kyseiselle
osaprojektille tavoite, johon pyritään.
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Projekti sisältää kokonaisuudessaan monta erilaista osaprojektia, mutta toimintasuunnitelman
otsikoinnin huomioiden ne sopivat hyvin yhdeksi kokonaisuudeksi.

5. Ministeri kukkarossa

Kiitämme tämän projektin ansiokkaasta otsikoinnista. Tämän projektin osalta Ryhmä Lexillä ei ole
mitään yksittäisiä kommentteja, vaan projekti sisältää hyvin tavoitteet, joihin projektilla pyritään.

6. Opiskelijat kunnallispolitiikan keskiöön
Ryhmä Lexin mielestä tämä projekti sisälsi yleisesti ottaen hyviä toimenpiteitä opiskelijoiden
nostamisesta keskiöön. Kunnallispoliittisen kyselyn toteuttaminen on enemmän kuin
kannustettavaa ja jäsenistö saa mahdollisuuden vaikuttaa TYYn linjoihin - etenkin, kun kyselyn
pohjalta muotoutuu kunnallispoliittinen ohjelma.
Tämä vain pitäisi viestiä niin TYYn oman viestinnän kuin järjestöjen kautta mahdollisimman
tehokkaasti.

7. Yhtenäinen viestinnällinen ilme ja vaikuttavaa viestintää kansainvälisille
opiskelijoille
Tämä projekti oli mielestämme hyvä kokonaisuus ja se sisälsi hyviä tavoitteita sekä konkretiaa.
Viestinnällisen ilmeen luominen on merkityksellistä. Toimintasuunnitelmakuvauksessa ainoastaan
ensimmäinen kappale tuntuu hieman olevan toistoa siitä, mitä nyt on jo ehditty toteuttamaan
ylioppilaskunnassa viestinnän saralla.

8. Remontti, tilakysymys ja saavutettava vapaaehtoistoimijoiden toimisto
Ylioppilastalo
A:n
remontilla
sekä
tilakysymyksellä
on
oikeutettu
paikkansa
toimintasuunnitelmassa, sillä remontti vaikuttaa merkittävästi ensi vuoden toimintaan ja poikkeaa
ylioppilaskuntamme jatkuvasta toiminnasta.
Tilatyöryhmän osalta olisimme toivoneet toimintasuunnitelmaan vielä hieman napakampaa
kirjausta siitä, että tilatyöryhmä tuo selvitystyön tulokset nimenomaan ensi vuoden aikana
edustajistolle, nyt aikatavoite on luettavissa rivien välistä.

9. Juhlavuodet

Ryhmä Lex pitää tärkeänä, että juhlavuosien valmistelu ja toteutus aloitetaan hyvissä ajoin, mutta
pohdimme, onko pelkkä toimikunnan perustaminen toimintasuunnitelmatason projekti.

10. Kehitysyhteistyön muutokset
Ryhmä Lex ihmettelee projektin sisältöä nimenomaisesti osana toimintasuunnitelmaa. On tietysti
tärkeää, että käynnissä oleva hanke viedään kunnialla päätökseen, mutta emme koe, että jonkin
projektin päättäminen on toimintasuunnitelmatason kirjauksen arvoinen. Toivoisimmekin, että
tätä projektia kehitettäisiin ja sitä lähestyttäisiin jokin muu kärki edellä kuin nykyisen hankkeen
päättäminen.
Ryhmä Lexin mielestä tämän projektin osalta olisi huomioitava paremmin mahdollisuus
ylioppilaskuntien yhteiseen kehyhankkeeseen, jos rahoituspohja omalle hankkeelle on epävarma.
Kunnioittaen
Ryhmä Lex
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Vihreä lista
Yleiset kommentit:
Vihreä lista on huolissaan toimintasuunnitelman laajuudesta. Projektit toki ovat erikokoisia ja eri
sektoreilla, mutta siitä huolimatta kaikkia projekteja ei voida toteuttaa jatkuvan toiminnan
rinnalla. Toisaalta osa esitetyistä projekteista kuvaa itse asiassa enemmän jatkuvaa toimintaa.
Hallituksen kuormittuminen on jatkuva ongelma ylioppilaskunnassa. On ennemmin sääntö kuin
poikkeus, että puolipäiväisesti palkatut luottamushenkilöt tekevät täyttä päivää. Jos edustajisto
haluaa toteuttaa toimintasuunnitelman tässä laajuudessaan, se on huomioitava talousarviossa
budjetoimalla kahdeksanteen hallituslaiseen.
Toimintasuunnitelman laajuudessa on kyse myös edustajiston ohjauksen toteutumisesta. Jos
edustajisto jättää hallitukselle enemmän projekteja kuin on mahdollista toteuttaa, hallitus joutuu
karsimaan projekteista vuoden aikana. Tällöin edustajisto ei pääse käyttämään valtaansa päättää
toiminnan fokuksesta.

Projektikohtaiset kommentit:
1. Sopeutustoimiin kohdistuva projekti on ajankohtainen ja tärkeä. Toimintasuunnitelmassa tulisi
kuitenkin määritellä vielä tarkemmin TYYn tavoitteet leikkauksista selviämiseksi. Hallinnolliset
leikkaukset tulevat joka tapauksessa näkymään välillisesti opetus- ja tutkimushenkilökunnan
menetetyssä työajassa. Suomihan on ainoa maa, jossa professorin palkalla kopioidaan papereita.
Sopeutuskeskustelun rinnalla yliopistossa käydään hiljaisempaa profilaatiokeskustelua, johon
ainejärjestöt tarvitsevat TYYn tukea. Toimintasuunnitelmassa tulisi ottaa kantaa myös
profilaatioprosessiin osallistumiseen.
2. Opetussuunnitelmatyö on erittäin tärkeä asia, mutta sen paikka ei ole toimintasuunnitelmassa.
OPS-työ on osa koulutuspoliittisen sektorin jatkuvaa toimintaa.
3. Opiskelijademokratian toteutuminen kv-maisteriohjelmissa on ollut pitkään huonoissa
kantimissa, joten projekti on paikallaan. Koulutuksen laatua ei voida kehittää ilman toimivaa
yhteistyötä maisteriohjelmien opiskelijoiden kanssa.
4. Yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen on ajankohtaista. Yhteinen korkeakoululiikunta on
hyvä tavoite, ja hanke vaikuttaa lupaavalta. Muu projektissa kuvattu tuntuu olevan osa jatkuvaa
toimintaa.
5. Ensimmäinen kappale opintotukivaikuttamisesta ja -tiedottamisesta on vakiintunutta toimintaa.
Sen sijaan toimeentulokeskustelu Turun alueella on erittäin ajankohtaista ja siihen tulisi keskittyä
ensi vuoden toiminnassa. Tämän osion voi yhdistää seuraavaan projektiin 6.
6. Kunnallispoliittinen projekti on lähes identtinen viime vuoden kunnallispoliittisen projektin
kanssa. TYYn kunnallispoliittinen vaikuttaminen on kuitenkin alkanut vakiintua. Näkyvyys
turkulaisissa medioissa, Kupo-kysely ja kaupunkisuhteiden luominen voidaan jo nähdä osana
kunnallispoliittisen
sektorin
jatkuvaa
toimintaa.
Sen
sijaan
kunnallispoliittinen
toimeentulovaikuttaminen on vielä alkutaipaleella. Projekti tulisikin yhdistää projektiin 5, ja
nostaa toimeentuloasiat TYYn kunnallispoliittisen vaikuttamisen keskiöön. Kunnallisvaaleihin on
syytä kiinnittää huomiota jo vuonna 2016.
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7. Viestintä on siirtynyt hallituslaiselta työntekijälle, jotta hallitus voisi käyttää aikaansa
edunvalvontaan. Viestintästrategioiden kehittämiseen ja graafisen ilmeen uudistamiseen meillä on
ammattitaitoinen henkilö, ja nämä menevät osaksi toimiston jatkuvaa kehittämistoimintaa.
8. Remontti tulee kuormittamaan koko toimistoa. Väistötiloihin siirtyminen on hyvä paikka TYYlle
kehittää etätyökäytäntöjään, jotka ovat jäljessä nykyisen työelämän kehityksestä. Remontin
yhteydessä tulee parantaa TYYn tilojen energiatehokkuutta ja tehdä toimistosta
ympäristöystävällisempi. Hankinnoissa on huomioitava hinnan lisäksi ympäristökuormitus. Uuden
toimiston saavutettavuus ja avoimuus ovat hyviä tavoitteita,
kunhan varmistetaan työntekijöiden ja hallituksen työrauha.
9. Juhlavuodet ovat TYYlle merkittävä näkyvyyden paikka niin jäsenistölle, järjestöille kuin
sidosryhmillekin. Juhlavuodet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kehittää TYYn alumnisuhteita.
Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua juhlavuosiin, ja kalliiden vuosijuhlien lisäksi tuleekin
järjestää monipuolisia juhlallisuuksia.
10. Hallituksen leikkaukset pakottavat pohtimaan TYYn kehitysyhteistyötä uudelleen.
Yhteishankkeita muiden ylioppilaskuntien tai SYL:n kanssa voidaan harkita. Meksiko-hankkeen
loppuun vieminen kunnialla on tärkeää.

TYYE Loka2015, L5:Ryhmäpuheenvuorot/ ToSu 28.10.2015
Sivu 7 / 17

Demariopiskelijat – TOSY
1. Yliopiston sopeutustoimet

* Rivi 32: “Opiskelun edellytysten tulee olla edelleen hyvällä tasolla” tulisi mielestämme olla
“Opiskelun edellytysten tulee olla edelleen vähintään samalla tasolla kuin ennen leikkauksia”.
Opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan tulee valvoa, että leikkaukset kohdistuvat sellaisiin kohteisiin,
jotka eivät aiheuta välitöntä haittaa opiskelijoille tai opiskelun edellytyksille.

2. Opetussuunnitelmatyö

* Rivi 42–43: “Tavoitteena on, että kesällä 2017 opiskelijoilla on merkittävästi enemmän
mahdollisuuksia edistää opintojaan”, muutetaan muotoon “Tavoitteena on, että kesään 2017
mennessä kurssien sisältöjä on tarkistettu ja suoritustapoja joustavoitettu siten, että opintoja on
mahdollista edistää ympärivuotisesti, että suoritusten tekeminen ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai
paikkaan ja että anonyymi suoritustapa on tarvittaessa helppo ottaa käyttöön.”

3. Kansainvälisten maisteriohjelmien tehokkaampi edunvalvonta

* Kohdassa “3. Kansainvälisten maisteriohjelmien tehokkaampi edunvalvonta” riveillä 61 ja 62
mainitaan “kansainvälisten maisteriohjelmien omat ja lähiainejärjestöt”, mutta myöhemmin
riveillä 63 ja 64 kouluttamisen yhteydessä puhutaan ainejärjestöistä, joiden kanssa toimii
rinnakkain kansainvälisiä maisteriohjelmia. Kirjaus saattaisi vaatia tarkennusta termien
monimuotoisuuden johdosta: mille ainejärjestöille koulutusta annetaan? Onko kyseessä sama
ryhmä kuin lähiainejärjestöt?

4. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija

* Rivi 97–100: Yhdenvertaisuusohjelman sisältöjä voitaisiin tuoda myös yliopiston tietoon ja
pyrkiä saamaan sitä myös yliopistolle keskeiseksi työkaluksi.

5. Ministeri kukkarossa
* Rivit 107–109: “...pyrkii turvaamaan opintorahapainotteisen opintotuen omasta puolestaan sekä
tekemään vaikutustyötä asian kannalta relevantteihin tahoihin, kuten Suomen ylioppilaskuntien
liiton ja opetusministeriön suuntaan.”

6. Opiskelijat kunnallispolitiikan keskiöön
* ei kommentteja, tämä on kokonaisuudessaan kannatettava ja tärkeä tosu-projekti

7. Yhtenäinen viestinnällinen ilme ja vaikuttavaa viestintää kansainvälisille
opiskelijoille
* Ihan perusteltu ja hyvä projekti

8. Remontti, tilakysymys ja saavutettava vapaaehtoistoimijoiden toimisto

* Mitä tarkoitetaan “vapaaehtoistoimijoiden toimistolla”? Onko TYYllä tarkoituksena eriyttää
luottamustoimijoiden ja vakituisten työtekijöiden työtilat toimiston remontin yhteydessä? Tätä
voisi avata edustajistolle.
* Kappale 203–207: Voisi lisätä lauseen muodossa jonkinlaisen tahtotilan ilmauksen, että TYYn
laina- tai vuokratavaroiden saatavuutta parannetaan kanslian aukioloaikojenkin ulkopuolella
tekemällä innovatiivisia ratkaisuja hankkimalla esim. jonkinlaisia lukollisia kaappeja tms.
Tavaroiden hakeminen ja palauttaminen ei pitäisi olla kiinni luottamushenkilöiden tai palkatun
henkilökunnan läsnäolosta toimistolla.

TYYE Loka2015, L5:Ryhmäpuheenvuorot/ ToSu 28.10.2015
Sivu 8 / 17

* Rivit 209–210: Lisätään lause: Työryhmän kokoonpano tarkistetaan/vahvistetaan uudelleen
2016 alussa, jotta voidaan varmistaa, että työryhmä nauttii uudenkin edustajiston täysimääräistä
luottamusta. Pidämme tätä demokratian toteutumisen kannalta tärkeänä periaatteellisena
lisäyksenä.

9. Juhlavuodet
* 220–221: “laaditaan uusi, kommentoitu painos Ylioppilaan laulukirjasta vuoden 1999 painoksen
pohjalta.” Tämä kirjaus on mielestämme tarpeellinen, ettei tulevilla hallituksilla synny
väärinkäsityksiä laulukirjan sopivasta luonteesta. Vuoden 1999 laulukirja on useilta
ominaisuuksiltaan edelleen erittäin käyttökelpoinen ainejärjestöjen laulukirjoihin verrattuna, eikä
TYYn tule kilpailla tavallisten “sitsilaulukirjojen” markkinoilla järjestöjensä kanssa vaan tuoda
pöytään
käyttötarkoitukseltaan erilainen tuote. TYYn tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että
laulukirjan sisällön yhteydessä tuodaan esille tiettyjen laulujen jonkun mielestä mahdollisesti
epäsovinnainen sisältö ja historiallinen konteksti.
* 228–229: Lisätään loppuun lause: Tapahtumien saavutettavuuteen panostetaan niin, että
mahdollisimman moni ylioppilaskunnan jäsen pystyy osallistumaan varallisuudestaan tai muusta
ominaisuudestaan huolimatta.

10. Kehitysyhteistyön muutokset

* Kannatamme sinänsä uuden oman kehy-hankkeen hankkimista TYYlle, mutta mikäli
valtakunnallisen tason poliittiset ja taloudelliset realiteetit eivät sitä salli, niin vaihtoehtojen
harkinta lienee paikallaan. Kehy itsessään on ok.
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Soihdunkantajat
Ryhmä Soihdunkantajat haluavat kiittää toimintasuunnitelman valmistelusta. Mietimme tosussa
erityisesti projektien määrää. Projektien idea on toimia muun vaikuttamistyön ohella. Siksi
pitääkin miettiä onko järkevää luoda projekteja, jotka limittyvät jatkuvan toiminnan kanssa
päällekkäin. Projektien pitäisi tarjota uusia mahdollisuuksia. Mikäli resursseja tarvitaan lisää
jatkuvan toiminnan tekemiseen, niin emme ole varmoja onko järkevää saada niitä luomalla uusia
projekteja, joilla pitäisi olla selkeät ja rajatut tavoitteet. Parempi keino voisi olla antaa
hallituslaiselle lisää resursseja jatkuvan toiminnan toteuttamiseksi. Näin ollen hän voisi itse
suunnitella vuodelle tavoitteitaan ja aikataulut, ilman jatkuvaa painetta yksittäisen projektin
tavoitteiden saavuttamisesta.
Ensimmäinen projekti on meille tärkeä. Vaikka on epävarmaa siitä miten sopeutukset tulevat
vaikuttamaan ja mihin, niin silti TYY voisi yrittää pohtia aktiivisesti hyviä ratkaisuja, jotta
sopeutusten takia opetus ja opiskeluyhteisö ja opiskelijat voisivat mahdollisimman hyvin. Tämän
ollessa omana projektinaan olisi hyvä saada selkeät tavoitteet sen onnistumiselle, vaikka se on toki
haastavaa.
Toisessakin projektissa puuttuu täsmällisesti se mitä keinoja ympärivuotisen opiskelun
edellytyksiin, monimuotoisiin oppimisympäristöihin ja opiskelujen työelämärelevanssiin kuuluu.
Vaikuttaminen tuskin onnistuu, jos meillä ei ole omia ideoita miten nämä tavoitteet saavutetaan
konkreettisesti. Myös projektin onnistumisen arviointi on hankalaa, jos meillä ei ole selkeitä
tavoitteita.
Viimeisessä projektissa onkin tärkeää miettiä rahoituksen kapenemisen johdosta isompia
hankkeita yhteistyössä muiden yo-kuntien, SYL:n tai muiden toimijoiden kanssa.
Loput projektit ovat hyviä kokonaisuuksia, mutta tärkeää olisi miettiä projektien kokonaismäärää
ja sitä onko jatkuvan toiminnan kanssa päällekkäin meneviä (tai osittain) projekteja järkeä tehdä.
Työmäärän kannalta voisi olla hyvä, että ei haukata aivan liian isoa palaa kakusta ja keskitytään
projekteissa nimenomaan uusiin avauksiin ja mietitään niiden kautta tulevaa työmäärää ja tämän
jälkeen pohdittaisiin tarvitaanko tälle projektille vielä uusia tavoitteita ja kuinka paljon resursseja
meillä vielä sen jälkeen olisi jäljellä.
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Humanoidi-rengas (Hybridiaani, Eduxi, Humanistilista)
Kiitokset hallitukselle valmistelusta ja mahdollisuudesta lausua toimintasuunnitelmasta
mietteitämme. Käsittelemme toimintasuunnitelman numerojärjestyksessä.
Ensimmäinen projekti on koulutuspoliittisesta näkökulmasta olennainen ja itsestään selvä lisä
TYYn ensi vuoden toimintaan. Opiskelijoiden etu luonnollisesti välittyy parhaiten työryhmissä ja
hallinnon opiskelijaedustajat ovat avainasemassa vaikuttamassa sopeutustoimiin ja niiden
vaikutuksiin eturintamassa. On kuitenkin muistettava, että työryhmiä ja hallopedeja on
tiedekunnissa, laitoksissa ja oppiaineissa lukuisia muitakin, kuin TYYn nimittämät johtokunnan
edustajat. Toimintasuunnitelmaan tulisikin lisätä myös hallopedien perehdyttämisen ja
neuvomisen lisäksi tiedekuntajärjestöt ja ainejärjestöt aktiivisen tukemisen ja tiedottamisen piiriin.
Pohdimme myös olisiko tämä ennemmin osa jotakin muuta projektia tai TYYn jatkuvaa toimintaa.
Projektin sisältö on siis muihin toimintasuunnitelman projekteihin verrattuna vähän laiha.
Opetussuunnitelmatyön projekti (2.) on erittäin hyvä sellaisenaan ja on tärkeää, että painopiste on
hallinnon opiskelijaedustajissa, sekä ainejärjestöissä. Kun käsitellään “uusia oppimisympäristöjä”,
TYYn on huolehdittava, että digitaalisia oppimisympäristöjä tuodaan opetukseen vain uusina
keinoina eikä itsetarkoituksellisesti. Digitalisaatio ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto
tulee aina perustella pedagogiikka, ei talous edellä. Digitalisaatiolla tarkoitamme esimerkiksi
uusien oppimismenetelmien ja -ympäristöjen soveltamista opetuksessa. Esimerkkinä
peruskursseja voitaisiin opettaa yhteistyönä useamman yliopiston voimin, jolloin massaluennot
voidaan toteuttaa verkkoluennointina.
Tällöin opetusresursseja vapautuu laadukkaampaan lähiopetukseen.
Ainejärjestöt ovat myös kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnassa (3.) suuressa roolissa ja on
hyvä perehdyttää myös lähiainejärjestöjen toimijat kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaan.
Tässä projektissa tulisi huomioida myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden
lukukausimaksujen vaikutukset edunvalvontaan.
Neljäs projektikuvaus vaatii tiivistystä ja selkeytystä. Nykyisellään se muistuttaa enemmän
muodoltaan linjapaperia. Asiasisältö on oivaa, mutta hyvinvointikuvauksesta olisi selkeytettävä
muun muassa termejä palvelupaketti (rivi 85), hoitopolku (rivi 88) ja poikkisektoraalinen työkalu
(rivi 98).
Projektien 5. ja 6. sisältöihin emme ehdota muutoksia tai korjauksia. Sisältö on oikein hyvää ja
asiallisesti muotoiltua. Kunnallisvaikuttamiseen haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että
aikaisemmista kampanjointivirheistä opittuna, kaiken ylioppilaskuntamme kampanjoinnin on
noudatettava mahdollisimman sitoutumatonta ja tasapuolista linjaa eri puolueiden kanssa
keskusteltaessa. Myös yhtenäisen ja vahvan viestinnän nostaminen kunnallisvaalien työkaluksi on
arvokasta.
Viestintä on muuttunut selkeämmäksi ja jatkossa sen vahvistaminen omana projektinaan (7.) on
lähes itsestään selvää. Suunnitelmat viestinnälle ovat myös konkreettisia ja hyviä, joita seuratessa
saamme varmasti seuraavan vuoden kuluessa viestinnästämme entistä
parempaa. Remonttiaikataulun ja tilavaikuttamisen projekti (8.) on myös kirjattu hyvin ja nyt
perustettavan tilatyöryhmän säilyttäminen tuleville vuosille on äärimmäisen tärkeää.
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Juhlavuosiin varustautuminen on aloitettu hyvällä ajalla (9.), eikä siitä ole sen kummempaa
mainittavaa.
Suunnitelmat
kehitysyhteistyön
varalle
näyttävät
hyviltä.
Kuten
toimintasuunnitelmassa on mainittu, Meksiko-hankkeen saama rahoitus oli muutenkin myönnetty
kaudelle 2014-2016, ja projekti tulee viedä asiallisesti päätökseen. Mitä tulee TYYn linjapaperin
mukaiseen seuraavaan hankkeeseen, rahoituspohjan selvittäminen on ensisijaisen tärkeää. Koska
ulkoministeriön tukea vastaavaa rahoitusta voi olla melko vaikea järjestää ja uudestakaan
hanketuen hakukierroksesta ei ole mitään varmuutta, on SYL:n ehdotus kehitysyhteistyön
uudelleen organisoinnista järkevä ja TYYn tulee pohtia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä SYL:n,
ylioppilaskuntien tai muiden järjestöjen kanssa.
(10.) Haluamme ehdottomasti, että TYY95juhlat vedetään teemalla “Nevö forget”
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TuKY-lista
Toimintasuunnitelma sisältää useita erittäin onnistuneita kirjauksia, kuten kv-edunvalvontaan ja
YO-talo A:n remonttiin liittyvät kirjaukset. Haluaisimme kuitenkin yksitellen käydä läpi projektit,
jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman laadukas ja toteuttamiskelpoinen. Lisäksi haluaisimme
jälleen kerran muistuttaa oikeasta terminologiasta: Turun yliopistossa on kuusi tiedekuntaa ja
kauppakorkeakoulu.

Yksittäisistä toimintasuunnitelmaprojekteista TuKY-lista haluaa sanoa
seuraavaa:

On sanomattakin selvää, että kirjaus liittyen yliopiston sopeutustoimiin on ehdottoman tärkeä.
TuKY-lista pitää tärkeänä, että opiskelija-edustajia koulutetaan TYYn toimesta vaikuttamistyötä
varten. Erityisesti kielten opetuksen järjestämiseen kohdistuvat mahdolliset uudistukset
huolettavat. On varmasti totta, että joitakin taloudellisia säästöjä on mahdollista saavuttaa
sopeutusten kautta, mutta pelkäämme sen tapahtuvan tutkintojen laadun kustannuksella.
Säästötoimenpiteitä tulisi ensisijaisesti suunnata paljon puhuttujen hallinnon rakenteiden
kehittämiseen, sekä esimerkiksi digitalisaation mahdollistamien uusien oppimismenetelmien
avulla luoda joustavia ja taloudellisesti tehokkaampia tapoja suorittaa kurssikokonaisuuksia.
Opetussuunnitelmatyö-kirjaus ei TuKY-listan mielestä ainakaan sellaisenaan ole tosu-projekti,
vaan jatkuvaa toimintaa. Voisikohan kirjauksen kääntää ympäri? TYY ajaisi tosu-projektina
ympärivuotista opiskelua sekä monimuotoisia oppimisympäristöjä konkreettisilla tavoitteilla ja
opetussuunnitelmatyö olisi yksi työkalu näiden aikaisemmin mainittujen tavoitteiden
edistämiseen. Lisäksi TuKY-lista haluaa muistuttaa, että ympärivuotisesta opiskelusta ei saa tehdä
“pakollista”, vaan opiskelijoilla tulee olla edelleen mahdollista hankkia ammatillisen kehittymisen
kannalta tärkeää työkokemusta kesäisin.
Kansainvälisten maisteriohjelmien edunvalvontaan liittyvä kirjaus on erinomainen ja erittäin
tervetullut, siitä kiitos!
Sopo-kirjaus hyvinvoivasta opiskelijasta sisältää mielestämme hyviä nostoja, mutta yhden
projektin alle on ahdettu melko paljon asiaa. Kirjaus vaikuttaa olevan vailla fokusta. Koemme, että
sisällöllisesti etenkin selvitystyö liikuntapalveluiden yhdistämiseksi on hyvä ja haluaisimme nähdä
sen osana sopo-sektorin tosu-projektia. TuKY-lista on huolissaan kunnollisten, opiskelijoille
suunnattujen liikuntatilojen riittävyydestä ja laadukkuudesta, etenkin Iskerin remontin aikana.
Opiskelijoiden toimeentuloon liittyvässä kirjauksessa korvaamme särähtää rivillä 107 oleva “omaaloitteisuus”. TuKY-listan mielestä TYYn tulee keskittyä tekemään vaikutustyötä opiskelijoiden
toimeentuloon liittyen nimenomaan SYL:ssä ja SYL:n kautta. Lisäksi ihmettelemme kirjauksen
viimeistä kappaletta, jossa puhutaan kunnallispolitiikasta. Tarvitseeko tätä mainita, kun
kunnallispolitiikalle on olemassa kokonaan oma kirjaus?
Mitä tulee seuraavaan tosuprojekti-kirjaukseen, TuKY-lista kokee, että kunnallisvaalien lähestyessä
kunnallispoliittinen
vaikuttaminen
on
ajankohtainen
asia.
Turun
kaupunki
on
kaupunkistrategiassaan nostanut Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki -kirjauksessa
opiskelijat ja opiskelun Turussa keskiöön ja tämä nosto antaa ylioppilaskunnalle mahdollisuuden
ajaa jäsenilleen tärkeitä aiheita kunnallisella tasolla. On kuitenkin erityisen tärkeää, että
kunnallispoliittista vaikuttamista ei tehdä muun opiskelija- ja yliopistovaikuttamisen
kustannuksella.
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Viestinnällinen ilme ja kv-viestintä ovat tervetulleita asioita TYYn viestintäsektorille. On hienoa
nähdä, että TYY panostaa tosissaan viestintänsä kehittämiseen, sillä ylioppilaskunnan viestintä on
toisinaan saanut paljonkin kritiikkiä osakseen. Pohdimme kuitenkin, voisiko synergiaetuja saada
KV-opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvän kirjauksen ja tämän kanssa, vai onko
tarkoituksenmukaista, että kv-edunvalvonta ja kv-viestintä ovat erillään?
Remonttiin ja tilakysymykseen liittyvä kirjaus on mielestämme hyvä ja tärkeä!
TYYn 95-vuotisjuhlat ja 100-vuotisjuhlat ovat ehdottomasti merkittäviä tapahtumia. TuKY-lista
haluaa varmistaa, että juhlallisuuksissa ja etenkin historiateoksessa otetaan huomioon Turun
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ja sen historia. Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Turun
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta yhdistyivät vuonna 2010 tasavertaisina ylioppilaskuntina ja
TYYn tulee valmistella historiikki, joka ottaa huomioon molempien historiat ja nivoo ne yhteen
uuden TYYn historiaksi.
Kehy-kirjaus on mielestämme hyvä. Haluaisimme kuitenkin TYYn arvioivan uudestaan
linjapaperissa olevaa kirjausta liittyen omaan kehy-hankkeeseen. Kannattaako TYYn sitoa väkisin
kätensä omaan hankkeeseen, kun rahoituspohja on muuttunut ja vaihtoehtona olisi olla paremmin
mukana SYL:n kehy-hankkeessa?
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TYY Terveeksi
TYY
Terveeksi
kiittää
toimintasuunnitelmasta.

hallitusta

mahdollisuudesta

lausua

vuoden

2016

1. Yliopiston sopeutustoimet
Riveillä 26–27 kirjaus ”Mahdolliset hyödyt sopeuttamisesta tulee saavuttaa ja
opiskelijoihin kohdistuvat haitat tulee minimoida.”
Tämä kirjaus on vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä meidän on vaikea nähdä
supistamisesta tulevia hyötyjä. Mielellään haluaisimme kuulla mitä nämä oletetut hyödyt
voisivat olla tai sitten kirjausta voisi miettiä uudestaan.
2. Opetussuunnitelmatyö
Todella hyvin ja kompaktisti muotoiltu kirjaus, tästä kiitosta. Tosin kirjauksesta löytyvä
”tiedontäyteisillä tuokioilla” kuulostaa leirikoulu sanastolta, tähän korjaus kiitos.
3. Kansainvälisten maisteriohjelmien tehokkaampi edunvalvonta
Hallitus avasi tämän kysymyksen tarpeellisuutta kiitettävästi iltakoulussa. Kiitosta
aktiivisesta ja perikseantamattomasta otteesta asian suhteen.
4. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Hyviä kirjauksia, mutta YTHS-maksun korottaminen vaihtoehtona sopeutustoimille pitäisi
tuoda myös pöydälle. Liikuntatiloja koskevassa kirjauksessa kohta ”ja vähintäänkin
nykyisen palvelupaketin säilymiseen.” on todella kunniahimotonta tekstiä suhteessa
siihen, että jo nykytilanne erittäin surkeana. Kirjauksen tulisi ohjata tavoitteita täysin
toiseen suuntaan.
5. Ministeri kukkarossa
Heikko taloudellinen tilanne auttamatta vie kognitiivista kapasiteettia. Tietotyöläiselle
mahdoton yhtälö pitkällä aikavälillä. Tiukkaa tekstiä puolustaen opiskelijoiden asemaa,
päästään asettumaan heikommassa asemassa olevan nahkoihin. Hyvä.
6. Opiskelijat kunnallispolitiikan keskiöön
Riveillä 130-132 oleva kirjaus ”Opiskelijat ovat kiinteä osa kaupunkia ja kaupunki kiinteä
osa opiskelijoiden elämää. Monet kaupungin päätökset vaikuttavat suoraan opiskelijoihin,
joten opiskelijoiden on tärkeää olla aktiivisia ja aloitteellisia kunnallisessa
vaikuttamisessa.” on maalaileva, kaikki liittyy kaikkeen ja punainen lanka katoaa helposti.
Onneksi myöhemmin tarkennetaan että nimenomaisesti opiskelijoita koskevat tavoitteet
pitää määritellä. Keskitytään olennaiseen.
7. Yhtenäinen viestinnällinen ilme ja vaikuttavaa viestintää kansainvälisille
opiskelijoille
Kohde minkä eteen tehty jo hienosti työtä ja tärkeää että sitä myös jatketaan aktiivisesti.
8. Remontti, tilakysymys ja saavutettava vapaaehtoistoimijoiden toimisto
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Riveillä 203–204 oleva kirjaus ”Remontin ja takaisin muuton yhteydessä kiinnitetään
erityistä huomiota toimiston saavutettavuuteen ja avoimuuteen kaikille ylioppilaskunnan
toimintaan
osallistuville.” on opiskelijan kannalta olennaisin kohta. TYY näkyväksi ja helposti
lähestyttäväksi riviaktiiveille ja sitä kautta koko jäsenistölle. Pohjapiirrustukseen olisi hyvä
saada nykyistä TYYn toimiston aulaa tilavampi rento ajanviettotila. Hyvin otettu koppi
kehitysehdotuksista.
9. Juhlavuodet
Vähiten tärkeä kohta mielestämme, mutta hyvä että tartutaan asiaan ajoissa. Perinteet
kunniaan.
10. Kehitysyhteistyön muutokset
Tähän jo suunniteltu muutos yhteisen kehyprojektin suhteen on tervetullut uudistus
leikkauksien alla linjapaperin kirjauksista huolimatta.
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Vihreä vasemmisto
Sopeutukset
On nurinkurista sanoa, että TYY osallistuisi aktiivisesti sopeutustoimien toteuttamiseen - aivan
kuin olisimme innolla leikkaamassa ja tämä olisi tavoitteemme. Tavoitteemme pitäisi sen sijaan
kirjoittaa selvemmin siten, että huolehdimme aktiivisesti, ettei sopeutustoimien haitat ole
kohtuuttomia, vaaranna opetuksen ja tutkimuksen laatua ja kohtelevat tiedekuntia tasavertaisesti.
Samalla katsomme, että sopeutustoimien niin sanotut hyödyt kohdentuvat oikein. Esityksessä tulee
myös olla jonkinasteisia benchmarkeja onnistumisesta.
Projektiin pitäisi lisätä myös valtakunnallinen näkökulma koulutusleikkauksien vastustamisesta.
Tämä hallituskausi on jo näyttänyt, ettei koulutuslupauksia pidetä juuri minään, ja
opiskelijaliikkeellä on paljon tehtävää. Valtakunnallista vaikuttamista koordinoi SYL, mutta se
vaatii aina omalta ylioppilaskunnaltammekin ponnistuksia.
Opetussuunnitelmatyö
Esitysen ymmärrys koulutuspolitiikasta on liian suppea. Opetussuunnitelmatyössä tulee ottaa
huomioon opintopolut 2. asteelta ja valmistuneiden mahdollisuudet kehittää ja ylläpitää omaa
työllistyvyyttään täydennyskoulutuksella, minkä kehittämisen tulee olla ylioppilaskunnan
koulutuspolitiikan keskeinen tavoite. Pelkästään yliopistolla vietettävään aikaan pohjautuva
koulutuspolitiikka ei palvele opiskelijoiden etua.
Osaamispohjaisuuden kevyt maininta on riittämätöntä. Projektissa täytyy olla selvät maininnat
siitä, millä metodeilla tutkintojen tuottaamaa geneeristä osaamista arvioidaan, millä metodeilla
selvitetään tutkintojen osaamiskuiluja suhteessa työllistymiseen ja miten tutkintojen kehittäminen
implementoidaan. Osaamispohjaisuuden täytyy perustua opiskelijoiden mahdollisuuteen kehittää
omaa timantinkovaa erityisosaamistaan ja sen pohjalta kehittää omaa työllistyvyyttään.
Esityksessä myöskin ohitetaan professio- ja generalistitutkintojen laadulliset erot osaamisen
kehittämisessä ja työllistymisalueen laajuudessa.
Opintosuunnitelmien kehittämistyö on alkanut jo tänäsyksynä, joten toimintasuunnitelma
projektina vähän hankala ja myöhässä. Kuitenkin voi toimia, jos selvitysvaiheeseen laitetaan
kunnolla resursseja.
Kv-maisteri edunvalvonta
Hyvä ja perusteltu näkemys.
Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Filiaalien palvelutarjonnan kehittäminen tulee ottaa paremmin huomioo sopeutustoiminnasta
keskusteltaessa. Jo nykyisellääkin filiaalien palvelutaso on huomattavan heikkoa eikä
sopeuttaminen saa heikentää sitä entuudestaan.
Erityisesti liikuntapalveluita uudistettaessa tulee ottaa huomioon filiaalien mahdollisuudet.
Esimerkiksi Raumalla liikuntapalvelut toimivat pelkästään opiskelijoiden oman aktiivisuuden
pohjalta liikuntapalveluiden subventiolla eikä heillä ole edes kuntosalia. Liikuntapalveluiden
kehittämisessä ei tule pelkästään etsiä tehokkuushyötyjä ja säästöjä. Haluamme tähdätä entistä
laadukkaampiin liikuntapalveluihin ja kehittää lajivalikoimaa entisestään. Yhdenvertaisuus ja
esteettömyys tulee ottaa huomioon kehitystyössä.
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Ministeri kukkarossa
Vihreä vasemmisto pitää hyvänä projektina.
Opiskelijat kunnallispolitiikan keskiöön
Kunnallispoliittisen ohjelman kirjoittamisen lisäksi projektiin voisi lisätä konkretiaa
hahmottelemalla jo sitä kampanjaa, miten ohjelman tavoitteita lähdetään ensi vuonna viemään
eteenpäin.
On myös hyvä, että suhteita on vuonna 2015 rakennettu alueellisiin ja kansallisiin päättäjiin. TYYn
on kuitenkin hyvä muistaa projektin toteuttamisessa sitoutumaton roolinsa, ettei Instagaten
tapaiset mokat toistu. Tasapuolinen ote verkostoitumisessa on tärkeää.
Viestinnällinen ilme
Mielestämme viestinnällisen ilmeen uudistaminen on varmasti aiheellista, mutta ei kuulu
toimintasuunnitelmaan. TYYssä on ammattitaitoinen tiedottaja, jonka työtä on myös viestinnän
jatkuva kehittäminen.
Mielestämme viestintävastaavasta voisi vähitellen hallituksessa luopua, vaikka edelleenkin
hallituslaisten työpanosta voi käyttää joihinkin viestintätehtäviin (kuten instagramin
päivittämiseen sekä oman sisältösektorinsa asioiden tiedottamiseen) ja uuden viestinnän yhdessä
ideoimiseen. Kuitenkin tiedottajan palkkaamisella oli tavoitteena vapauttaa myös hallituksen
resursseja muuhun - ennen kaikkea edunvalvontaan. Ei ole järkevää, että täällä edarissakin yhden
hallituslaisen aika menee edari-hallitus-vuoropuhelun sijaan suhisevan striimin korjailuun ja tämä
on ikään kuin hänen pysyvä ja ensisijainen työtehtävänsä täällä edarin kokouksissa.
On siis aika luopua vanhentuneesta tehtävästä hallituksessa ja järjestellä uudelleen.
Remontti
Projektiin pitäisi lisätä uusien tilojen saavutettavuuden arviointi omaksi kohdakseen.
Juhlavuodet
Juhlien pitäisi sisältää matalan kynnyksen tapahtumia ja mahdollistaa mahdollisimman monen
tyyläisen osallistumisen kekkereihin. Erityisesti vuosijuhlakulttuuria voisi uudistaa reippaasti ja
järjestää TYYlle vuosijuhlat siten, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan - ei
pönötysjuhlia eliitille. Tapahtumien tulee olla lähtökohtaisesti maksuttomia.
TYYn juhlavuoden tulee olla ylioppilaskunnan kansankarnevaalit. TYYn kulttuuriorganisaatiot ja
kulttuurijärjestöt tulee ottaa mukaan kehittämään opiskelijalähtöisestä kulttuurista kumpuavaa
ohjelmaa. TYYn ainejärjestöt tulee myös osallistaa ja innostaa mukaan.
Kehy
Kehitysyhteistyön turvaaminen on nyt ensisijaisen tärkeää, kun ulkoministeriö on leikannut
rahoituksensa. Projekti on siis todella tärkeä. TYYllä tulee ensisijaisesti olla oma
kehitysyhteistyöprojekti.

