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TYYN STRATEGIA
PERUSTEHTÄVÄ

TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan
opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta
ikimuistoisen.

VISIO

Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja innostava
yhteisö, jonka toiminta on aikaansaavaa, vastuullista ja
arvostettua. TYY on määrätietoinen, jäsenlähtöinen ja
uudistumiskykyinen.

ARVOT

Oikeudenmukaisuus
Demokraattisuus ja yhteisöllisyys
Aktiivisuus
Akateemisuus

MENESTYSTEKIJÄT

Aktiivinen sekä monipuolinen jäsenistö ja alayhdistykset
Osaavat sekä motivoituneet toimijat
Toimiva päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
Tehokas viestintä
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TYYn strategia avattuna
Hyväksytty edustajiston kokouksessa 21.11.2012.

Perustehtävä kertoo sen, mitä TYY tekee ja miksi se on olemassa.
TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja
opiskeluajasta ikimuistoisen.
·

·

·

TYY tekee yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella tekemällä seuraavia:
o Osallistuu yliopiston päätöksentekoon proaktiivisesti ja asiantuntevasti
o Valvoo opiskelijoiden koulutukseen liittyviä oikeuksia
o Toimii vahvistaakseen maksuttoman koulutuksen asemaa
o Edistää tutkimukseen perustuvan, laadukkaan opetuksen kehittämistä
o Edistää opiskeluun liittyviä käytännön asioita (puitteet, järjestelmät, käytännöt)
o Osallistuu valtakunnalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun
o Edistää kansainvälisyyttä
o Tukee opiskelijoiden kehittymistä yhteiskunnan vastuullisiksi ja tiedostaviksi
jäseniksi
o Edistää akateemisuutta ja tieteellisyyttä
TYY tekee opiskelijoista hyvinvoivia tekemällä seuraavia:
o Valvoo opiskelijoiden etua terveydenhuoltoon, asumiseen ja toimeentuloon liittyen
o Edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta
o Valvoo opiskelijoiden etua työelämäasioissa
o Valvoo opiskelijoiden etua muissa opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa
(paikallinen ja valtakunnallinen)
TYY tekee opiskeluajasta ikimuistoisen tekemällä seuraavia:
o Edistää yhteisöllisyyttä
o Tukee monipuolista ja rikasta alayhdistyskenttää
o Ylläpitää sekä uudistaa akateemisia perinteitä ja opiskelijakulttuuria
o Edistää rakentavaa ja kannustavaa ilmapiiriä yliopistoyhteisössä
o Tarjoaa tarpeellisia palveluita jäsenilleen
o Ylläpitää alumnien yhteyttä ylioppilaskuntaan
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Visio kertoo, millaiseksi TYY tahtoo tulla.
Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja innostava yhteisö, jonka toiminta on aikaansaavaa,
vastuullista ja arvostettua. TYY on määrätietoinen, jäsenlähtöinen ja uudistumiskykyinen.
·

·

·
·

·

·

·

Avoin tarkoittaa sitä, että ihanteiden TYYssä
o Päätöksenteko on läpinäkyvää ja demokraattista jokaisen jäsenen näkökulmasta
o Toiminta on ennakkoluulotonta ja jäsenlähtöistä
o Viestintä on kattavaa
o Kaikilla opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan.
o Työskennellään rakentavassa yhteistyön hengessä silloinkin, kun ollaan eri mieltä.
Innostava tarkoittaa sitä, että
o Toimijat kokevat TYYn tavoitteet merkityksellisiksi ja tekevät työtään
antaumuksella
o Edistetään yliopistoyhteisössä aitoa innostusta ja uskoa akateemisuutta, oppimista
ja parempaa yhteiskuntaa kohtaan
o Innostetaan alayhdistyksiä ja jäseniä olemaan aktiivisia omassa toiminnassaan
Aikaansaava tarkoittaa sitä, että TYYn asettamat tavoitteet toteutuvat
Vastuullinen tarkoittaa sitä, että
o Toimitaan eettisesti ja kestävästi
o Harjoitetaan pitkäjänteistä ja kestävää taloudenpitoa, ottaen huomioon tulevat
opiskelijapolvet
Arvostettu tarkoittaa sitä, että
o Johdonmukaisen, rakentavan ja asiantuntevan toiminnan ansiosta kaikki
sidosryhmät näkevät TYYn hyvänä kumppanina
o Jäsenet ovat ylpeitä ylioppilaskunnastaan
Määrätietoinen ja jäsenlähtöinen tarkoittaa sitä, että ihanteiden TYY asettaa selkeät
tavoitteet jäsentensä tahdon ja edun mukaan sekä ajaa niitä johdonmukaisesti ja riittävän
pitkällä aikavälillä
Uudistumiskykyinen tarkoittaa sitä, että ihanteiden TYY ei tarpeettomasti kangistu
vanhoihin kaavoihin, vaan arvioi toimintaansa kriittisesti ja kehittää sitä
suunnitelmallisesti
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Arvot kertovat mitkä asiat ovat TYYn ne tärkeimmät periaatteet, joita
noudatetaan kaikessa toiminnassa.
TYYn arvot ovat:
Oikeudenmukaisuus
Demokraattisuus ja yhteisöllisyys
Aktiivisuus
Akateemisuus

·

·

·

·

Oikeudenmukaisuus on sitä, että
o Eri opintoalat ja opintojen vaihe otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa
o Alayhdistysten erityispiirteet, kuten koko ja toimintapaikkakunta, otetaan
huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa
o Erityisen tuen tarpeessa olevia alayhdistyksiä tuetaan ja asiat hyvin hoitaneiden
annetaan hyötyä työstään
o Kaikkien näkökulmat kuullaan päätöksenteossa, vaikka päätökset perustuvatkin
enemmistödemokratiaan
o Syrjintää torjutaan aktiivisesti
o Jäsenien erilaiset taustat otetaan huomioon, tuen tarpeessa olevia tuetaan ja hyvistä
suorituksista suodaan sille kuuluva kiitos ja ansio
Demokraattisuus ja yhteisöllisyys on sitä, että
o Enemmistön tahto ja etu toteutuvat vähemmistöä syrjimättä
o Edustuksellista demokratiaa täydennetään suoralla vaikuttamisella
mahdollisuuksien mukaan
o Päätöksiä tehdään rakentavassa yhteishengessä erimielisyyksistä huolimatta
o Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon
o Lähennetään TYYn toimistoa ja jäsenistöä
o Työskennellään yhteisen Turun yliopiston opiskelijaidentiteetin vahvistamiseksi
o Toiminta on avointa, ymmärrettävää ja läpinäkyvää
Aktiivisuus on sitä, että
o TYY ei jää reagoijan osaan
o TYYssä tehdään oikeita asioita oikealla tavalla ja rohkealla asenteella touhuamatta
turhia asioita
o TYY aktivoi toimijoitaan ja jäseniään monipuolisin keinoin, eikä ota heidän
osallistumisensa tasoa annettuna
Akateemisuus on sitä, että
o Sivistyksen arvon muistamiseksi ja ylläpitämiseksi tehdään töitä
o TYY on utelias ja arvioi omaa sekä muiden toimintaa kriittisesti
o TYY toimii opiskelukulttuurin edistämiseksi opiskelijan vapautta ja vastuuta
korostaen
o TYY tukee sitä, että yliopisto on tutkimuslaitos, joka tieteelliseen maailmankuvaan
perustuen kouluttaa kriittisesti ajattelevia ja vastuullisesti toimivia kansalaisia
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Menestystekijät kertovat, mitä asioita TYY erityisesti tarvitsee saavuttaakseen
tavoitteensa ja täyttääkseen perustehtävänsä.
TYYn menestystekijät ovat:
Aktiivinen sekä monipuolinen jäsenistö ja alayhdistykset
Osaavat sekä motivoituneet toimijat
Toimiva päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
Tehokas viestintä

Menestystekijät edistävät perustehtävän toteuttamista, vision saavuttamista ja arvojen mukaan
toimimista seuraavilla tavoilla:
·

·

·

·

Aktiivinen sekä monipuolinen jäsenistö ja alayhdistykset
o Luovat TYYn legitimiteetin, asettavat tavoitteet ja mahdollistavat uudistumiskyvyn
o TYYn alayhdistykset tuottavat ja kouluttavat toimijoita, tekevät TYYn linjojen
mukaista edunvalvontaa, auttavat viestinnässä sekä ovat opiskelijakulttuurin
moottori ja yhteisöllisyyden rakentaja
Osaavat sekä motivoituneet toimijat
o Asettavat ja toteuttavat TYYn tavoitteet
o Osa heistä johtaa tavoitteiden toteutumista
o Herättävät arvostusta
o Innostavat toisiaan, jäsenistöä ja muita sidosryhmiä
o Tuovat toimintaan jatkuvuutta
o Uudistuessaan saavat aikaan TYYn uudistumiskyvyn
Toimiva päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
o Tekee TYYn toiminnasta määrätietoista ja johdonmukaista
o Tekee aikaansaavuuden mahdolliseksi
o Auttaa jatkuvuudessa
o Auttaa uudistumisessa
o Mahdollistaa proaktiivisen ja nopean reaktiivisen toiminnan
o Mahdollistaa vastuullisen ja pitkäjänteisen taloudellisen päätöksenteon
Tehokas viestintä
o Tekee demokraattisen toiminnan mahdolliseksi
o Lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
o Mahdollistaa jäsenlähtöisyyden
o Tukee legitimiteettiä
o Rakentaa yhteisöllisyyttä
o Tukee tavoitteiden edistämistä
o Sitoo yhteen ja tehostaa kaikkia muita menestystekijöitä

