TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018—2020
Tässä dokumentissa on kuvattu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) vaikuttamistavoitteita ja keinoja seuraavalle vuodelle sekä keskipitkän aikavälin vaikuttamisen kohteita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
yhdistämisellä on tarkoitus tuoda vaikuttamiseen jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä tukea ylivuotisen toiminnan suunnittelua. Vaikuttamisen tuloksia tarkastellaan ja vaikutuksia arvioidaan vuosittain suunnitelman päivityksen yhteydessä.
Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman tarkoitus ei ole olla kuvaus TYYn jatkuvasta toiminnasta.
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Edunvalvonta
Yliopisto 2020-luvulle!

Ylioppilaskunnan vaikuttavuutta lisätään luomalla tiiviimmät
suhteet vuonna 2018 aloittavaan uuteen yliopiston
hallitukseen. Hallituksen kanssa keskustellaan muun muassa
yhteisön roolista yliopiston päätöksenteossa. Kannustetaan
hallitusta tekemään arvio sopeuttamis- ja kehittämisohjelmasta
ja sen keskeisistä ongelmakohdista.

Yhteistyö yliopiston hallituksen kanssa on vakiintunut ja
vuonna 2019 valittu rehtori on opiskelija- ja
ylioppilaskuntamyönteinen. Parempien suhteiden myötä
opiskelijoiden näkemykset ovat vahvasti esillä yliopiston
vuosien 2020–2024 strategiaa luotaessa.

Yliopiston uusi strategia on opiskelijamyönteinen.
Varmistamme, että siihen kirjattavat opiskelijoiden
keskeiset tavoitteet viedään käytäntöön. Opiskelijat
nähdään yliopiston tasolla keskeisenä voimavarana ja
yliopiston päätöksenteossa kuuluu koko
yliopistoyhteisön ääni.

Pedagogiset taidot sekä digitaaliset ja joustavat
opetusmenetelmät nähdään voimavarana, jotka
opetustyössä kuuluu hallita. EXAMin myötä sähköisiä
tenttejä voi tehdä muuallakin kuin omassa korkeakoulussa.
Jokainen opiskelija saa ohjausta opettajatuutoriltaan joka
lukuvuosi.

Opetus on monipuolistunut ja opiskelijoiden kannalta
keskeisimmät digitalisaatio-ohjelman viiden vuoden
toimenpiteet on aloitettu ja kahden vuoden toimenpiteet
on toteutettu.

Määrittelemme opiskelijoiden kannalta yliopiston
keskeisimmät kehityskohteet ja valmistaudumme yliopiston
tulevaan strategiakauteen, jotta nämä tavoitteet saadaan osaksi
yliopiston strategiaa. Lisäksi määritellään tavoitteet
sopeutusohjelman jälkeiselle ajalle: mihin suuntaan yliopistoa
tulisi kehittää, mitkä ovat yliopiston keskeisimmät painopisteet
ja niin edelleen.
Opintojen joustavuus, tuki
ja digitalisaatio

Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan
paremmin opinnoissa. Joustavuutta opiskeluun lisätään muun
muassa yliopiston Oppimisen ja opetuksen digitalisaatio ohjelman myötä. Digitalisaatio nähdään ensisijaisesti
opetusresursseja oppimisen ohjaamiseen vapauttavana
muotona, eikä vain keinona saada säästöjä vähentämällä
kontaktiopetusta.
Joustoa saadaan myös uudesta EXAM-tenttijärjestelmästä sekä
avoimen yliopiston maksuttoman tarjonnan laajentamisesta.
TYY edistää EXAM-tenttimisen mahdollisuutta myös muissa
kaupungeissa yhdessä ko. kaupungin ylioppilaskuntien kanssa.
Digitalisaatiota ei nähdä itseisarvona, vaan tapana lisätä
opintojen mielekkyyttä. Hyviä käytäntöjä esimerkiksi
orientaatiopelin (UTUstart) suhteen levitetään kaikkiin
tiedekuntiin.
Lisäksi opiskelijoille on tarjolla enemmän ohjausta
oppiaineissa. Varmistamme, että vuonna 2017 tehty rehtorin
päätös opiskelijoiden ohjauskertojen lisäämiseksi siirtyy
paperilta käytäntöön joka oppiaineessa.

Tilaedunvalvonta
yliopistossa

Opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen mahdollisuuksia käyttää
tyhjillään olevia tiloja esimerkiksi opiskeluun tai kokouksiin
lisätään.

Tilojen käyttö on monipuolistunut ja mahdollistaa erilaiset
toiminnot eri vuorokaudenaikoina.

Opiskelijoilla ja opiskelijatoiminnalla on riittävästi tilaa
toimia. Yliopiston tilat ovat joustavasti ja
monipuolisesti käytössä.

Opiskelijan toimeentulon kiristyessä koulutuksen ja ohjauksen
rakenteiden uudistamiseen vaikutetaan siten, että ne ovat
joustavia ja opintojen edistymistä tukevia. Opiskelijalla tulee
olla aito mahdollisuus suorittaa tutkinto Kelan vaatimassa
määräajassa.

Vaikutetaan aktiivisesti sosiaaliturvan
kokonaisuudistukseen, jotta se etenee opiskelijoiden
kannalta suotuisaan suuntaan ja turvaa toimeentulon ja
inhimillisen elämän. Seurataan perustulokokeilun tuloksia
ja tarvittaessa reagoidaan niihin.

Opiskelijoiden toimeentulo on tulevaisuudessa riittävää
ja perustuu perustulon kaltaiseen järjestelmään.
Ensivaiheessa opintotuen tulorajoja nostetaan ja
opintotukea yksinkertaistetaan yhtenäistämällä tulorajat
asumistuen kanssa. Perheellisten opiskelijoiden
huoltajakorotus on riittävällä tasolla.

Uuden asumisen tuen järjestelmän ja muiden toimeentulon
muutosten vaikutukset arvioidaan. Vaikutetaan SYL:ssa, jotta
vaikutusarviota vaaditaan valtakunnallisesti.

Seurataan huoltajakorotuksen vaikutuksia ja kerätään
palautetta perheellisiltä opiskelijoilta.

Hyödynnetään yliopiston joustotilahankkeen tuloksia ja
selvitetään tilatarpeita yhteistyössä yliopiston kanssa.
Opiskelijan toimeentulo

Opintotukilautakuntien loppumisen vaikutuksia sekä
yliopistosta saatavan neuvonnan määrää ja laatua arvioidaan.

Vaikutetaan siihen, että eduskuntavaalien teemat
toimeentuloon liittyen ovat opiskelijamyönteisiä.

Opiskelijoille viestitään tehokkaasti erilaisista toimeentulon
muodoista, kuten aikuiskoulutustuesta, sairauspäivärahalla
opiskelusta ja toimeentulotuesta.
Hyvinvointi ja
terveydenhuolto

Seurataan aktiivisesti YTHS-laajennusta ja vaikutetaan SYL:n
johdolla siihen, että resurssit lisääntyvät riittävästi AMKopiskelijoiden siirtyessä YTHS:n piiriin. TYYn jäsenten
terveyspalveluiden laatu tai saatavuus ei heikkene edes
hetkellisesti YTHS-laajennuksen vuoksi.
Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään viestimällä tehokkaasti
YTHS:n, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin hyvinvointia
edistävistä palveluista ja kursseista. Lisäksi selvitetään, miten
Turun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköiden yhdistyminen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian kanssa on
vaikuttanut palvelun tasoon ja saatavuuteen.
Yliopistoyhteisössä tapahtuviin konfliktitilanteisiin,
kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen puututaan nykyistä
tehokkaammin. OpintoVartu otetaan käyttöön vuoden 2018
aikana koko yliopistossa. Yliopiston tekemää hyvinvointityötä
ja opiskelijoiden osallistumista siihen kehitetään. Tietoisuus
vuonna 2017 tehdystä TYYn järjestöjen
yhdenvertaisuusoppaasta leviää ja järjestöille annetaan
koulutusta yhdenvertaisuudesta.
Liikunnan merkitys opiskelijan hyvinvoinnille otetaan
nykyistä paremmin huomioon hyvinvointityössä.
CampusSportin kanssa luodaan alkuvuodesta
viestintäsuunnitelma siitä, miten TYY viestii CampusSportin
palveluista ja toiminnasta.

Julkisen sektorin mielenterveyden resurssit Turussa ovat
riittävät ja palveluohjaus YTHS:ltä on toimiva. Julkisen
sektorin mielenterveyspalveluiden tilaa Porissa ja
Raumalla selvitetään.
Yliopiston hyvinvointityö on vakiintunutta ja sitä tehdään
myös tiedekuntatasolla. OpintoVartun toimivuutta
arvioidaan. Yhdenvertaisuuden edistymistä TYYn
järjestöissä arvioidaan.
Kaikki TYYn jäsenet ovat laadukkaan ja toimivan
korkeakoululiikunnan piirissä. Eri kaupunkien
liikuntatoimijat tapaavat säännöllisesti.

YTHS:n toiminta uudessa sote-mallissa on
vakiintumassa ja sen asiantuntijuus opiskelijoiden
terveysasioissa laajasti tunnustettua. AMK-laajennus on
toteutunut tai toteutumassa ja sen myötä myös YTHS:n
resurssit ovat laajemmat.
Opiskelijoiden hyvinvointiohjelman toteutumista
tarkastellaan ja ohjelmaan tehdään tarvittavat
päivitykset. TYYn yhdenvertaisuusopas päivitetään.

Viestimme myös Turussa, Raumalla ja Porissa tarjolla olevista
kaupungin liikuntamahdollisuuksista. Paikallisesti
kannustetaan yrityksiä tarjoamaan edullista opiskelijaliikuntaa.
Satakunnan korkeakouluopiskelijoiden yhteinen
korkeakoululiikunta projekti jatkuu (vetovastuu
SAMMAKKOlla). Seuraamme projektin etenemistä ja
valvomme Satakunnan kampuksilla opiskelevien etua
yhteistyössä Porin ja Rauman opiskelijajärjestöjen
liikuntavastaavien kanssa.
Kaupunki- ja
yhteiskuntavaikuttaminen

Opiskelijoiden kunnallispoliittiset tavoitteet konkretisoituvat
teoiksi. Kuntapoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista
seurataan ja arvioidaan sitä, miten opiskelijan ääni on
kuulunut. Teemme omaa vaikuttamistyötämme ja
osallistumme aktiivisesti Ryhmä 40 000:n toimintaan.
Opiskelijat näkyvät positiivisesti kaupungilla ja mielletään
laajasti osaksi kaupunkia.
Ajetaan sosiaalisen luototuksen käyttöönottamista Turussa.
Edistetään kampusalueen liikkumisratkaisuja ja viihtyisyyttä,
jotta se on yhtenäisempi ja selkeämpi kokonaisuus. Edistetään
esimerkiksi pyöräilyväylien ja pyöräparkkien rakentamista.
Suunnitellaan ja toteutetaan maakuntavaaliohjelma ja kampanja yhdessä Ryhmä 40 000:n kanssa. Lisäksi
valmistaudutaan hyvissä ajoin vuoden 2019
eduskuntavaaleihin, jossa SYL:llä on aktiivinen rooli
kampanjan valmistelussa.

TYYn suhteet Turun eri puolueisiin ja kaupungin
virkamiehiin sekä maakuntahallintoon ovat sujuvat.
Raumalla ja Porissa järjestöt pitävät säännöllisesti yhteyttä
kaupunkien ja maakunnan päättäjiin. TYY ja/tai Ryhmä
40 000 osallistuu vuonna 2018 uudistettavan
maakuntastrategian tekemiseen.
Opiskelijoiden eduskuntavaalikampanja on näkyvä,
valtakunnallisesti yhtenäinen ja vaikuttava. Uuden
hallituksen ohjelma on koulutus- ja opiskelijamyönteinen.
Laaditaan uusi tai päivitetään kunnallispoliittinen ohjelma
yhdessä Ryhmä 40 000:n kanssa. Uutta kuntapoliittista
ohjelmaa pohjustetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille
suunnatulla kyselyllä, joka toteutetaan alkuvuodesta 2018.

Maakuntavaaleissa tehdään työtä sen eteen, että vaaleissa
ehdolla olevat suhtautuvat myönteisesti YTHS:öön ja
opiskelijoiden tavoitteisiin. Rauman ja Porin opiskelijajärjestöt
tekevät maakuntavaalien alla vaikuttavaa yhteistyötä
Satakunnassa.
Nostetaan paikallisissa poliittisissa keskusteluissa esiin
opiskelijoiden liikuntapalvelut. Hyödynnetään hyviä suhteita
kaupunginvaltuutettuihin, joiden kanssa tehdään
valtuustoaloite esimerkiksi kaupunkiliikuntapaketista/
kausimaksusta/rannekkeesta tai muusta keskeisestä teemasta.
Vakiinnutetaan Ryhmä 40 000:n ja nuorten valtuutettujen
tapaamiset, joissa suunnitellaan yhdessä, miten Turusta
saadaan entistä parempi opiskelijakaupunki. Jatketaan työtä,
jotta Ryhmä 40 000 olisi entistä vaikutusvaltaisempi toimija
niin kaupungissa kuin maakunnassa. Jatketaan
valtuustoryhmäkierros loppuun.
Kehitysyhteistyö

Mikäli SYL:n kehitysyhteistyöhanke ei toteudu ennakoidulla
tavalla, muodostamme uuden kannan sen omaan
kehitysyhteistyöhön ja tarkastelee mahdollisuutta aloittaa uusi
hanke omillaan tai yhdessä jonkin muun tahon kanssa.

TYYn kehitysyhteistyö on vakiintunutta ja ottaa huomioon
laajalti YK:n Agenda2030:n kestävän kehityksen
tavoitteet.

Ryhmä 40 000 on vaikutusvaltainen toimija sekä
Turussa että maakunnassa. Ylioppilas- ja
opiskelijakunnat kuuluvat päätöksenteossa ja ne ovat
mukana päätöksenteon ja keskeisten dokumenttien
valmisteluprosesseissa.
Opiskelijan kuntapoliittisen ohjelman tavoitteet on
saavutettu. Uusi kuntapoliittinen ohjelma on valmis ja
sitä aletaan toteuttaa.

Työelämä

Työelämä-vastuualueen työn tueksi laaditaan selvät
työelämäpoliittiset edunvalvontatavoitteet.
Yhteistyö Rekryn kanssa vakiintuu ja eka vuosi-, kandi- ja
uraseurantakyselyjen tuloksien pohjalta nostetaan esiin
keskeisiä muutostarpeita ja kehityskohteita yliopiston kanssa.

Vuosi 2019 on yrittäjyysyliopistoajatuksen innoittamana
opiskelijan yrittäjyys ja yrittäjyysvalmiudet -teemavuosi,
jolloin TYYn työelämäpoliittisen edunvalvonnan
keskiössä on erityisesti yhteistyö paikallisten
yrittäjyystoimijoiden kanssa (Boost, Potkuri ja esimerkiksi
kauppakamari).

TYY on paikallisesti vaikuttava työelämäpoliittisissa
keskusteluissa niin yliopiston sisällä, kaupungissa kuin
maakunnassakin.

Olemme mukana kehittämässä tutkintojen työelämäosuuksia ja Vastuualueen toiminta on kehittynyt niin, että TYY pystyy
korostamassa työelämätaitojen tärkeyttä osana
tukemaan myös järjestöjään työelämä- ja
korkeakouluopintoja.
rekrytointitapahtumien järjestelyissä.
TYYn edustaja on mukana harjoittelu ja muu työelämään
siirtymisen tuki -työryhmässä aktiivisena kehittäjänä.

Kansainvälisyys

Yliopisto ja kaupunki tarjoavat kansainvälisille opiskelijoille
riittävästi asuntoja. Seurataan lukukausimaksujen vaikutusta
asuntotilanteeseen.
Jokaisessa maisteriohjelmassa on pakollinen suomen kielen
opintojakso. Kansainväliset opiskelijat ymmärtävät suomen
kielen oppimisen ja työllistymisen yhteyden.
Kotikansainvälisyys: opiskelijat tietävät, mitä
kotikansainvälisyys on ja miten he voivat osallistua
kansainvälisyyttä edistävään toimintaan Turussa. TYY
International -sivuilla viestitään kaksikielisesti, jotta myös
suomenkieliset opiskelijat kokevat asioiden koskevan heitä.
Tavataan tiedekuntien kv-yhdyshenkilöitä, kartoitetaan
opiskelijavaihtoa koskevia epäkohtia ja helpotetaan vaihtoon
lähtemistä.

Maisteriohjelmien apurahat ovat riittäviä, mutta
lukukausimaksut nähdään painolastina ja niistä
luopumiseen vaikutetaan valtakunnallisesti.
Yliopisto seuraa aktiivisesti kv-maisteriohjelmista
valmistuneiden työllistymistä.
Kaikkiin yliopiston tutkintoihin sisältyy laadukkaita
kansainvälisyyttä tukevia osioita.
Tiedekuntien kv-yhdyshenkilöt tiedottavat opiskelijoille
vaihtomahdollisuuksista näkyvästi, ja neuvovat
opiskelijoita opintojen korvaavuuksista sujuvasti ja
nopeasti.

Yliopisto käsittää, minkä verran lukukausimaksut
vievät resursseja suhteessa niistä saatuihin hyötyihin.
Kansainväliset opiskelijat työllistyvät paremmin ja
kokevat mielekkääksi Suomeen jäämisen
valmistumisen jälkeen.
Opiskelijat kaikissa tiedekunnissa tietävät, milloin on
hyvä aika lähteä vaihtoon omassa tutkinnossa ja mistä
tietoa opintojen korvaavuuksista saa. Vaihtoon
lähteminen on aiempaa helpompaa ja mielekkäämpää.

Suomenkielisten opiskelijoiden osanottajamäärät
englanninkielisissä tapahtumissa on kasvanut ja kvtapahtumat profiloidaan paremmin kaikille sopiviksi.

Saatetaan kansainvälisiä opiskelijoita ja suomalaisia
opiskelijoita paremmin yhteen, viestimällä molemmille
sopivista tapahtumista kaksikielisesti ja painottamalla niiden
luonnetta kohtaamispaikkoina. Tarkastellaan erillisten
kansainvälisille opiskelijoille suunnattujen tapahtumien
mielekkyyttä ja sitä, voisiko niitä yhdistää muiden tapahtumien
kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat voisivat sitoutua
paremmin koko yliopistoyhteisöön ja ylioppilaskuntaan
erillisen kv-kuplan sijaan.
Palvelumuotoilu: Vahvistetaan näkökulmaa ylioppilaskunnasta jäsenpalveluiden tuottajana.
2018
Tilakysymykset

Muotoillaan ylioppilaskunnan lainaamat ja vuokraamat tilat
yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi, josta ”asiakkaan” on
helppo löytää tarvitsemansa.

2019

2020
(Pidemmän aikavälin tilasuunnitelma post-Q-talo
laaditaan n. vuonna 2022).

Toteutetaan esteettömyyskartoitus TYYn tiloissa ja tehdään
tarvittavat toimenpiteet. Osana palvelukokonaisuuden
muotoilua mahdollinen esteettömyys tuodaan selvästi esiin
tilojen kuvauksessa.
FItech

Valmistaudutaan muilta paikkakunnilta tulevien DIopiskelijoiden palvelutarpeisiin yhteistyössä muiden
ylioppilaskuntien kanssa.

Yritysyhteistyön
kehittäminen

Lisätään yritysyhteistyön roolia hallituksen vastuunjaossa.
Luodaan selvemmät ja monipuolisemmat
yritysyhteistyöpaketit ja viestitään niistä tehokkaammin.
Keskustellaan pitkäaikaisten kumppanien tarpeista ja
räätälöidään palvelua paremmin niitä vastaavaksi.

Kulttuuritoiminnan
kehittäminen

Brändätään tapahtumat paremmin tunnistettaviksi ja
korostetaan TYY-yhteyttä. Konseptoidaan
tapahtumakokonaisuudet eheämmiksi.

Yritysyhteistyön tuotto on vähintään 1,5-kertaistunut
vuoden 2016 tasosta. TYY on luonut merkittäviä uusia
yhteistyösuhteita.

Tehdään TYYn brändättyjä tapahtumia tunnetuksi
potentiaalisille sponsoreille ja yhteistyökumppaneille.

Vähennetään tapahtumatuottajien määrää yhdistämällä
tehtäviä. Selvennetään työnjakoa ja tehtävänkuvia tuottajien ja
toimiston välillä.
Palvelut viestintänä,
viestintä palveluna

Muodostetaan TYYn palveluista selviä ja kätevästi viestittäviä
kokonaisuuksia ja otetaan ne palvelut näkyvämmin osaksi
TYYn säännöllistä viestintää. Muistutetaan palveluista tasaisin
väliajoin ja myös tarjotaan niitä aktiivisesti opiskelijoille ja
järjestöille.
Viestitään TYYn järjestöille paremmin myös
viestintäpalveluista, kuten kalenterista ja uutiskirjeestä.
Kuullaan järjestöjen toiveita viestinnän kehittämiseksi.

Palvelukokonaisuutemme on selkeä ja helposti viestittävä
paketti, josta palveluiden käyttäjien on helppo valita
sopiva palvelu.

TYYn palvelut ovat tunnettuja ja niiden käyttömäärät
ovat hyviä. TYY resursoi tarpeellisiin palveluihin ja
karsii pois niitä, joilla ei ole kysyntää.

Kerätään asiakaspalautetta aktiivisesti ja tarkistetaan
palveluiden toimivuutta ja tarpeellisuutta palautteen ja
käyttäjämäärien kautta. Pyritään pitämään palvelut
ajankohtaisina, hyödyllisinä ja tarpeellisina.

Kehitetään uutiskirjettä selvemmäksi, visuaalisesti
kiinnostavammaksi ja tehokkaammaksi viestintävälineeksi.
Koulutukset järjestöille

Järjestetään yhdenvertaisuuskoulutus järjestöille osana suurta
järjestöpäivää.
Osa koulutuksista profiloidaan “yleiskoulutuksiksi” joita
markkinoidaan jonkin tietyn ryhmän (esimerkiksi
sosiaalipoliittiset vastaavat) sijasta kaikille järjestöjen
hallituksille. Hallitukset saavat itse lähettää koulutuksen
kannalta keskeisimmäksi kokevansa henkilön paikalle.
Toimivista käytänteistä ja tietyille ryhmälle tarkoitetuista
neuvostoista pidetään kuitenkin kiinni, mikäli se on
tarkoituksenmukaista. Kokeillaan lisäksi avointen keskusteluja palautetilaisuuksien järjestämistä jäsenistölle tarkoin
rajatuista aiheista.
Opiskelijayhteisö
2018

2019

2020

Järjestöt

Olemme osana opiskelijajärjestöjen arkea, muun muassa
Vaikuttavuutemme vaikuttavuus järjestöjen toiminnassa
tapaamalla järjestöjen toimijoita pienemmissä ryhmissä (esim. on lisääntynyt ja järjestötoimijat kokevat TYYn omakseen.
puheenjohtajatapaamiset ja kopokierros). Tällöin keskustelussa
voidaan keskittyä juuri kyseisen tiedekunnan/oppiaineen tai
järjestön ongelmiin syvällisemmin kuin perinteisissä
neuvostotapaamisissa. Lisäksi hallitus tapaa
tiedekuntajärjestöjen hallituksia vuosittain.
Nostetaan järjestöt näkyvämmin osaksi viestintäämme
viestintää erilaisten kampanjoiden avulla.

Vapaaehtoisten
sitouttaminen

Jatkossa vapaaehtoistoiminnan perustana tulee olemaan
vapaaehtoisten ja TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaavan
yhdessä laatima vuosikello tai toimintasuunnitelma.
Hallituksella on selvä kuva vapaaehtoisten tavoitteista
tulevalle vuodelle.
Hakuprosessia siipiin kevennetään. Siiven puheenjohtaja
kirjoittaa vuodesta lyhyen raportin.
Siipiä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön.

Dokumentaation tekeminen ja vuosittainen toiminnan
suunnittelu siivissä on luonnollinen ja vakiintunut osa
toimintaa.
Jokaista järjestöä kannustetaan nimittämään
yhdenvertaisuusvastaava. Koulutusta tehtävään tarjoavat
TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaava ja
sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Tylkkäri
Selvitys

Turun ylioppilaslehden johtokunta valmistelee ja toteuttaa
Turun ylioppilaslehden julkaisuformaattiin liittyvän
selvitystyö. Selvitystyössä otetaan huomioon syksyllä
toteutettavasta lukijakyselystä saadut vastaukset.
Selvitystyössä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, jotta
varmistetaan selvitystyön riippumattomuus. (Asiantuntijan
palkkioon on varattu riittävästi varoja vuoden 2018
talousarviossa. )
Selvitystyön on kokonaisuudessaan valmis elokuussa 2018 ja
sen tulokset esitellään edustajistolle syksyn 2018
ensimmäisessä kokouksessa.

Ryhdytään mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin selvitystyön
pohjalta.

TYYn vapaaehtoistoiminta on vireää ja siihen osallistuu
runsaasti ihmisiä. Vapaaehtoistoiminta koetaan
mielekkääksi. Vapaaehtoisten toiminta näkyy TYYn
toimistolla ja sen koordinointi on vakiintunutta.
Jokaisessa järjestössä on yhdenvertaisuusvastaava ja
TYY koordinoi säännöllisiä tapaamisia vastaavien
tukemiseksi.

