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Ryhmäpuheenvuorot toimintasuunnitelmasta 2019–2021
Soihdunkantajat
Kohtaan 1.5. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
v. 2019: Kaipaisimme konkretiaa: miten yhdenvertaisuutta mitataan tässä tapauksessa? Riittääkö
järjestöavustuksien yhteydessä saadut tiedot vai pitäisikö kehitellä muita mittareita?
v. 2020: Lisäys ”Päivitetään TYYn (2018-2020) yhdenvertaisuusohjelma ja tarpeen mukaan
valmistaudutaan yhdenvertaisuusoppaan päivittämiseen.”
v. 2021: Lisäys ”Teetetään TYYn järjestöille ja opiskelijoille kattava yhdenvertaisuuskysely, jossa
selvitetään, kuinka hyvin yhdenvertaisuus toteutuu ylioppilaskunnassa. Tavoitteena on olla
Suomen yhdenvertaisin ylioppilaskunta.”
Kohtaan 1.8. Opiskelijoiden toimeentuloedunvalvonta
v. 2019: Lisäys ”Vaikutamme ja otamme kantaa siihen, että valtakunnallisella tasolla järjestetään
uusi perustulokokeilu, johon otetaan myös opiskelijat mukaan.”
v. 2019-2020: Lisäys ”Teemme myös työtä sen eteen, että opintotuki siirrettäisiin takaisin
indeksiin.”
v. 2021: Lisäys ”Opintotuki on sidottu indeksiin.”
Kohta 1.10 Esteetöntä kansainvälistymistä
Huomio: Esteettömyys ei ole tässä kohtaa oikea termi. Esteettömys viittaa fyysiseen
esteettömyyteen kuten liikuntarajoitteisuuteen, saavutettavuus puolestaan pitää sisällään
fyysinen, sosiaalinen ja psykologisen saavutettavuuden. Jälkimmäinen on siis oikeampi termi.
2.5. DigiTYY
v. 2019: lisäys ”Työstetään Turun ylioppilaslehden mobiiliversiota osana TYYn uutta
mobiilisovellusta.”
v. 2020: lisäys ”Turun ylioppilaslehden sisällöt ovat myös luettavissa TYYn omasta
mobiilisovelluksesta. Ohjelmistot toimivat hyvin, tietoutta ohjelmistoista ja niiden käyttöastetta
edistetään aktiivisesti opiskelijoiden keskuudessa.”
v. 2021: lisäys ”TYYn mobiilisovellus on laajalti opiskelijoiden käytössä.”
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Vihreä lista
Ryhmä Vihreä lista kiittää mahdollisuudesta lausua toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
luonnoksesta, minkä lisäksi kiitämme toimistoa sen valmistelusta. Esitämme joitakin
yksityiskohtaisia muutoksia ja lisäyksiä. Koska uudelleenmuotoiluja ja lisäyksiä on
muutosesityksissä sekaisin, lisäykset on erotettu tekstistä merkitsemällä ne sinisellä:
1.2 Digitalisaatiolla kohti kirkkaampaa huomista
 Kohdan 2019 ensimmäinen kappale jaetaan kahdeksi ja muutetaan seuraavaan muotoon
seuraavin lisäyksin: “Yliopistopedagogiikkaan keskittyvän kansallisen kärkihankkeen
tulokset saadaan vuoden 2019 kuluessa yliopistojen käyttöön. Varmistamme, että niitä
hyödynnetään Turun yliopistolla ja pedagogiset taidot nähdään välttämättöminä
opetustyössä. Edistämme opetusosaamisen huomioimista yliopiston työhönotossa. //
Digitaaliset ja joustavat opetusmenetelmät nähdään voimavarana, jotka opetustyössä
kuuluu hallita. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan sitä hyödynnetään
oppimisen ehdoilla. ”
 Lisäys vuoden 2019 toimintaan: “Edistämme sitä, että opetushenkilökunta saa riittävästi
koulutusta
Peppi-opinto-oppaan,
Exam-tenttipalvelun
ja
sähköisen
opinnäytetyöprosessin UTUGradun käyttämiseksi. Tarkkailemme myös, että uudistuksista
viestitään opiskelijoille jokaisessa oppiaineessa. Nyt käyttöön otettuja järjestelmiä
kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella. Uusien järjestelmien hankinnassa
opiskelijoiden palaute otetaan huomioon jo järjestelmien testausvaiheessa.”
 Vuoden 2021 tavoite “Digitalisaation ohella arvostus kontaktiopetusta kohtaan on
kasvanut” siirretään vuoden 2020 tavoitteeksi.
1.3 Joustavuutta ja tukea opintoihin eri elämäntilanteissa
 Siirretään vuosien 2019 ja 2020 OpintoVartua koskevat kappaleet kohtaan 1.5.
1.4 Terveyspalvelut tutuiksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
 Muutetaan vuoden 2019 ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke muotoon:
“Edistämme riittävien resurssien turvaamista YTHS-laajennuksessa, minkä lisäksi
lisäämme opiskelijoiden tietämystä YTHS:stä sekä muista terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvistä opiskelijapalveluista.”
 Lisäys saman kohdan viimeiseen kappaleeseen: “Edistämme kaupungin, yliopiston ja
YTHS:n välistä yhteistyötä - -.”
 Vuoden 2020 tavoite “Turun kaupunki tekee selvityksen matalan kynnyksen palveluiden
tarpeesta” siirretään vuoden 2019 tavoitteeksi.
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1.5 Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
 Vuoden 2019 kohdalla toinen kappale muutetaan muotoon: “Jokaisessa järjestössä on
yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö. Julkaisemamme yhdenvertaisuusopas
on järjestöille tuttu apuväline toiminnan suunnittelussa.”
 Saman kohdan viimeisen kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: “Seuraamme,
miten Liikkuva koulu -hanke näkyy korkeakouluissa ja kartoitamme toimivia käytäntöjä.”
 Uudelleenmuotoilu vuoden 2020 ensimmäiseen kappaleeseen: “Opiskelijat ovat tietoisia
opiskelijoiden hyvinvointiohjelmasta, ja he osaavat turvautua siihen tarvittaessa.”
1.6 Opiskelijat näkyväksi osaksi kaupunkia kaikilla kampuksilla
 Uudelleenmuotoilu ja lisäys vuoden 2019 toimintaan: “Uudistamme ja toteutamme
kunnallispoliittisen kyselyn Ryhmä 40 000:n kanssa.”
 Uudelleenmuotoilu vuoden 2019: “Osallistumme vuosittaisen Eurooppa-foorumin
suunnitteluun yhdessä muiden järjestäjien kanssa ja pyrimme saamaan opiskelijat
osallistumaan aktiivisesti. Suunnittelussa vaikutamme siihen, että myös opiskelijoita
kutsutaan tapahtuman panelisteiksi ja puhujiksi.”
1.9 Kohti kestävää tulevaisuutta
 Lisäys vuoden 2019 toimintaan: “Jokaisella järjestöllä on ympäristövastaava, ja järjestöt
osallistuvat aktiivisesti ympäristökoulutukseen.”
 Vuoden 2020 tavoitteen “Yliopiston ja tiedekuntien tiloissa on toimivat kierrätyspisteet”
siirtäminen vuoden 2019 toiminnaksi.
 Lisäys vuoden 2020 tavoitteeseen: “Kestävä kehitys on huomioitu yliopiston uudessa
strategiassa,
minkä
lisäksi
ekologinen
kestävyys
huomioidaan
yliopiston
sijoitustoiminnassa.”
2.1 Tilakysymykset
 Lisäys vuoden 2020 tavoitteisiin: “Kampusalueella on riittävästi erilaisia tiloja
järjestöille.”
 Lisäys vuoden 2020 tavoitteisiin: “Aloitetaan pidemmän aikavälin tilasuunnitelman
laatiminen.”

3.2 TYY <3 järjestöt
 Uudelleenmuotoilu ja lisäys vuoden 2019 toimintaan: “Kehitämme toimintaavustusjärjestelmää paremmaksi järjestöiltä kerätyn palautteen perusteella, jotta
avustusten hakeminen ja hakemusten tarkastaminen helpottuisi. Toimintaavustusprosessi on avoin: järjestöt tietävät, minkälaisilla kriteereillä toiminta-avustusta
jaetaan.”
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Vuoden 2021 tavoitteen siirtäminen vuoden 2020 tavoitteeksi: “Tiedekuntajärjestöt ovat
tietoisia TYYn palveluista ja osaavat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä
ylioppilaskuntaan.”
3.4 Vapaaehtoisemme osaksi toimiston arkea
 Uudelleenmuotoilu vuoden 2019 toimintaan: “Viestintä siipien ja toimiston välillä on
saumatonta, ja siivet käyttävät samoja viestintäkanavia kuin toimisto.”

Lisäksi toivomme tarkennuksia ja konkretiaa seuraaviin kohtiin:
1.5 Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
 Vuoden 2019 toiminnan tarkentaminen: mitä konkreettisia toimia tarkoitetaan yliopiston
hyvinvointityöllä?
1.7 Vaikuttavaa vaalivaikuttamista
 Vuoden 2019 toiminnan tarkentaminen: miten “opiskelijataustaisten ja -myönteisten
kansanedustajien valinnan edistäminen” toteutuu käytännössä suosimatta joitakin
puolueita? Voisiko muuttaa muotoon “edistämme ehdokkaiden positiivista suhtautumista
ja sitoutumista opiskelijaliikkeen tavoitteisiin”?
 Vuoden 2020 tavoitteen tarkentaminen: miten TYY luo nämä hyvät suhteet vuonna 2019
valittuihin kansanedustajiin, maakuntavaltuutettuihin ja europarlamentaarikkoihin?
2.3 Tapahtumat sopiviksi kaikille
 Vuoden 2019 toiminnan tarkentaminen: tarkoitetaanko “monikielisillä opiskelijoilla”
opiskelijoita, jotka eivät taida suomen kieltä? Jos kyllä, voisiko monikielisten sijaan puhua
“ei-suomea puhuvista opiskelijoista” tai “suomea taitamattomista opiskelijoista”?

TSE-lista
TSE-listan mielestä hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
erinomaisesti. Dokumentti kattaa mielestämme suurinpiirtein kaikki oleellisimmat asiat ja niitä
käsitellään riittävässä laajuudessa. Luotamme siihen, että TYYn työntekijät ja hallitukset pystyvät
nykyisten kirjausten valossa toimimaan tehokkaasti ylioppilaskunnan parhaan eteen.
Meillä on muutama asia, jonka haluamme nostaa esiin, mutta emme koe, että niitä tarvitsee
välttämättä muuttaa kuitenkaan toimintasuunnitelmaan.
Kohdassa ”1.2. Digitalisaatiolla kohti kirkkaampaa huomista” haluamme varmistaa, että TYY
muistaa huomioida linjapaperista löytyvät linjaukset digitalisaatiosta. Haluamme nostaa esiin
etenkin kirjaukset paperittomasta opiskelusta kuin luentojen sähköisestä seuraamisestakin. Niitä
ei välttämättä tarvitse lisätä itse toimintasuunnitelmaan, kunhan ne liittyvät kiinteästi tähän
projektiin. Kohdassa 1.2. 2021 pohdimme lauseen “Digitalisaation ohella arvostus
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kontaktiopetusta kohtaan on kasvanut” merkitystä. Lause voisi avautua ulkopuoliselle lukijalle
paremmin, jos sen yhteydessä korostettaisiin kontaktiopetuksen sekä digitaalisten menetelmien
roolia toisiaan täydentävinä opetusmetodeina. Toisaalta pitää myös muistaa, että digitaalisten
opetusmenetelmien tehokas käyttö vaatii usein paljon aikaa ja resursseja niiden suunnitteluun.
Toinen
asia, jonka haluamme nostaa esiin, on
kohdassa
1.8.
Opiskelijan
toimeentuloedunvalvonta. Pidämme hyvinä kaikkia osiossa mainittuja tavoitteita esimerkiksi
tulorajoihin, niiden nostamiseen ja yksinkertaistamiseen sekä ruokakuntakohtaisuuteen liittyen.
Huoltajakorotuksen nostamisen lisäksi opintorahan nostaminen ja/tai indeksiin sitominen
yleisesti kaikkien tukea saavien osalta olisi mielestämme tavoitteellisempi kirjaus erityisesti
eduskuntavaaleja silmällä pitäen.
Kolmas nosto meiltä on seuraava: Kohdassa 1.10. Esteetöntä kansainvälisyyttä voisi vielä
Soihdunkantajia kompaten pohtia otsikointia. On hyvä, että vaihtoon lähdön esteiden purun
lisäksi erilaiset kansainvälistymisen tavat on nostettu esiin silmällä pitäen monia opiskelijoita,
joilla ei ole mahdollisuutta välttämättä lähteä vaihtoon. Erityisesti kotikansainvälistymisen roolia
voisi tässä yhteydessä korostaa vahvemminkin. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja toki
myös tutkinto-opiskelijoiden ja suomenkielistenkin opiskelijoiden kannalta englanninkieliseen
kurssitarjontaan ja sen laajuuteen olisi myös syytä kiinnittää yliopiston tasolla vielä enemmän
huomiota. Kansainvälisten opiskelijoiden asema ja osa yhteisössä muutenkin kuin tapahtumien
kautta, sekä yliopiston hallinnossa (vielä erityisesti nyt kun on siirrytty lukukausimaksujen
aikaan) on mielestämme myös kysymys, jota voisi pohtia ToSunkin tasolla. Tulkitsemme, että
tätä toisaalta myös osittain tapahtuukin, esimerkiksi kohdassa 1.1. 2020.
Neljäs asia, jonka haluamme nostaa esiin on yritysyhteistyöhön liittyvät asiat
toimintasuunnitelmassa. On erittäin hyvä, että yritysyhteistyö on otettu toimintasuunnitelman
osaksi. Toivoisimme TYYn yritysyhteistyön kehittyessä sen mahdollistavan myös hyvät
yritysyhteistyökoulutukset TYYn alaisille järjestöille. Olisi mielestämme hyvä nostaa ToSussa
mainitun
yritysyhteistyön
pidemmän
aikavälin
tavoitteisiin
TYY:n
alaisten
järjestöjenyritysyhteistyön kehittämisen koulutuksien avulla.
Viides asia, jonka haluamme nostaa esiin, että toimintasuunnitelmassa puhutaan
paljontiedekuntajärjestöjen tai näihin verrastettavien toimijoiden hallitusten tapaamisesta.
Tämä ainakin oman ymmärryksemme mukaan on alkanut olla jo vuosittaista toimintaa.
Koemme, että olisi hyvä aika miettiä, miten TYY voisi paremmin huomioida myös
etäkampustentoimijoita. Varsinkin vaalivuoden tullessa olisi erittäin tärkeää saada aktivoitua
aktiivisia toimijoita etäkampuksilta osaksi TYY:n toimintaa ja ymmärtämään TYYn tarjoamia
mahdollisuuksia.
Viimeinen, jonka haluaisimme nostaa esiin on kohta 3.2. TYY <3 Järjestöt. Muistuttaisin, että
tiedekuntajärjestö on nimenä harhaanjohtajava. Tieteenalajärjestö nimitys voisi olla parempi,
sillä ottaisi huomioon myös tiedekunniksi verrastettavat yksiköt. Lisäksi haluamme kysyä, että
onko tarkoituksena tavata tavata kaikkien tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun
hallitukset, vai näiden tieteenalajärjestöt? Jos tarkoituksena on tavata juuri tiedekuntien ja Turun
kauppakorkeakoulun hallitukset tuntuu se olevan hieman outo kirjaus TYY <3Järjestöt kohdassa.
Lopuksi haluamme kiittää hallitusta, toimihenkilöitä ja työntekijöitä erinomaisesta
toimintasuunnitelmasta.
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Vihreä Vasemmisto
Vihreä vasemmisto kiittää TYYn hallitusta ja toimistoa huolellisesta valmistelutyöstä ja hyvästä
pohjasta TYYn toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi vuosille 2018—2020.
Ryhmä Vihreä vasemmisto haluaa kommentoida pohjaa seuraavasti:
Digitalisaatiolla kohti kirkkaampaa huomista
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin: “Digitaalisten opetusmenetelmien
kehittämiseen on varattu riittävästi resursseja”.
Opiskelijan toimeentuloedunvalvonta
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin: ”Opintolainaa on myönnetään myös
luottohäiriömerkinnän saaneille opiskelijoille”.
Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin: ”Yliopiston hyvinvointityö ottaa
huomioon erilaiset oppijat ja elämäntilanteet.”
Terveyspalvelut tutuksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin: ”Myös suunterveys- ja
seksuaaliterveyspalveluiden saatavuus turvataan jatkossa.”
TYY <3 järjestöt
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin:
yhdenvertaisuuskysymyksissä myös käytännön tasolla.

”TYY

auttaa

järjestöjä

Selvitys
Toivomme seuraavaa lisäystä 2019 tavoitteisiin: ”TYY ottaa huomioon selvityksessä
tehdyt huomiot ja hyödyntää niitä päätöksenteossa.”
Muita huomioita:
Tilakysymykset, tavoite 2019, ”Ylioppilaskunnan tilat ovat helpommin saavutettavissa, ja niiden
käyttöaste on parantunut”. Toivoisimme saavutettavuuden avaamista, esimerkiksi seuraavasti:
Ylioppilaskunnan tilat ovat helpommin saavutettavissa fyysisesti. Tilat ovat edullisia,
monikäyttöisiä ja niiden varaaminen on helppoa. Tilojen käyttöaste on parantunut.
Lisäksi toivoisimme mainintaa maksuttomista tiloista järjestöille joko kohtaan TYY <3
järjestöt, Yliopiston tilat tehokkaampaan käyttöön tai Tilakysymykset, riippuen siitä onko
maksuttomia tiloja helpommin saatavilla yliopistolta vai ylioppilaskunnalta.
Kiitämme Porin ja Rauman kampuksien hyvästä huomioimisesta,
kokonaisuudessaan valtakunnallisen kehityksen seuraamisesta myös TYYn tasolla.

ja
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Humanistilista
Humanistilista kiittää mahdollisuudesta lausua toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
luonnoksesta. Kiitämme myös toimistoa hyvästä valmistelutyöstä. Hallituksen esitys on
mielestämme erinomainen, emmekä tahdo esittää siihen muutoksia. Tahdomme kuitenkin
nostaa toimintasuunnitelmasta esiin muutamia projekteja ja toimenpiteitä, joiden
priorisoiminen olisi mielestämme erityisen tärkeää ensi vuonna. Näistä projekteista ei siis
mielestämme tulisi karsia.
1.3 Joustavuutta ja tukea opintoihin eri elämäntilanteissa
Ohjauskäytäntöjen kehittäminen, OpintoVartusta viestiminen ja sen kehittäminen yhdessä
yliopiston kanssa, sekä poissaolokäytäntöjen joustavoittaminen ovat mielestämme kaikki erittäin
kannatettavia tavoitteita ensi vuodelle.
1.4 Terveyspalvelut tutuksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
YTHS-vaikuttamisen ja mielenterveysvaikuttamisen tulee mielestämme olla ensi vuonna yksi
TYYn pääprioriteeteista. Pohjaesityksen toimenpiteet ovat mielestämme oikein hyviä.
1.5 Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Tavoitteeseen,
että
jokaisessa
järjestössä
on
yhdenvertaisuusvastaava,
ja
että
yhdenvertaisuusopas on järjestöille tuttu myös käytännön tasolla toiminnan suunnittelun
apuvälineenä, on mielestämme erityisen tärkeää panostaa ensi vuoden aikana.
2.1 Tilakysymykset ja 2.3 Tapahtumat sopiviksi kaikille
Ylioppilaskunnan
tilojen
ja
tapahtumien
saavutettavuuden
parantaminen
sekä
esteettömyysviestintä ovat TYYssä erittäin oleellinen kehityskohde, jota tulee painottaa ensi
vuoden toiminnassa.
3.1 Vaikuttavia koulutuksia järjestöille
Koulutukselle häirintätapausten käsittelystä sekä tapahtumien saavuttavuuden parantamisesta
on TYYn järjestöissä kova tarve. Toivomme, että moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta korostetaan
ensi vuonna järjestökoulutuksissa.

TYY Terveeksi
TYY Terveeksi kiittää mahdollisuudesta kommentoida ja esittää muutoksia
toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Lisäksi kiitämme valmistelutyöstä.
Muutosehdotuksemme on merkitty punaisella

1.3. Joustavuutta ja tukea opintoihin eri elämäntilanteissa
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2019
Lisäys: “Vaikutamme yliopistoon opiskelutilojen aukiolon suhteen, jotta yliopiston kaikki
soveltuvat tilat ovat kattavasti ja laajasti opiskelijoiden käytössä vuorokauden ympäri.”
1.4 Terveyspalvelut tutuksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
Mielestämme tämän kohdan kaikki asiakohdat ovat erittäin tärkeitä ja sanamuodot kaipaavat
muotoja, jotka kuvaavat enemmän aktiivisuutta:
2019
2019 ”Tarkkailemme YTHS-laajennuksen etenemistä ja edistämme opiskelijoiden tietämystä
YTHS:stä ja muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista opiskelijoille.” ->
“Seuraamme aktiivisesti YTHS-laajennuksen etenemistä ja edistämme opiskelijoiden tietämystä
YTHS:stä sekä muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista opiskelijoille mm.
opiskelijatuutoroinnin yhteydessä.” Tuutorointia ei ole mainittu Tosussa missään kohtaan ja
näemme, että terveys ja hyvinvointi kysymyksissä tuuroinnilla on erittäin tärkeä rooli.
“Seuraamme, kuinka alkuvuodesta 2018 jätetty valtuustoaloite matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluista etenee.” -> “Seuraamme tiiviisti, kuinka alkuvuodesta 2018 jätetty
valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista etenee ja tarvittaessa olemme
uudelleen aloitteellisia asian puitteissa.”
“Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että kaupunki ottaisi käyttöön matalan kynnyksen
"walk in"-periaatteella toimivia mielenterveyspalveluita.” -> “Vaikutamme voimakkaasti siihen,
että kaupunki ottaa käyttöön matalan kynnyksen "walk in"-periaatteella toimivia
mielenterveyspalveluita.”
“Edistämme kaupungin ja yliopiston välistä yhteistyötä liittyen opiskelijoiden terveys- ja
mielenterveysasioihin.” -> “Vaikutamme kaupungin ja yliopiston välisen yhteistyön lisäämiseen
liittyen opiskelijoiden terveys- ja mielenterveysasioihin. Selvitämme myös mahdollisuuksia
rakentaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.”
2020
“TYY pitää esillä YTHS-laajennusta ja sen etenemistä. Opiskelijoiden terveyspalveluiden ja
erityisesti mielenterveyspalveluiden resurssit ovat riittävät ja hoitoon pääsee kohtuullisessa
ajassa kaikilla korkeakoulupaikkakunnilla.” -> “TYY valvoo YTHS-laajennusta ja sen etenemistä.
Opiskelijoiden terveyspalveluiden ja erityisesti mielenterveyspalveluiden resurssit ovat riittävät
ja hoitoon pääsee nykyistä nopeammin kaikilla korkeakoulupaikkakunnilla.”
“Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittäminen etenee ja opiskelijoita kuullaan
palveluiden kehittämisessä̈.” -> “Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on laajasti ja
nykyistä paremmin saatavilla ja opiskelijoita kuullaan palveluiden kehittämisessä̈.”
1.5 Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
2019:
“Panostamme siihen, että yliopiston tekemä hyvinvointityö leviää erityisesti tiedekuntatasolle” > “Seuraamme ja edesautamme yliopiston tekemän hyvinvointityön leviämistä erityisesti
tiedekuntatasolle ja yksittäisen opiskelijan tasolle”. Mielestämme tämä tulee jalkauttaa myös
yksilötasolle.
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Lisäys: “Seuraamme Turun, Rauman ja Porin paikallisen, sekä Suomen kansallisen
liikuntaedunvalvonnan vaikutuksia opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksiin”
Lisäys: "Kannustamme TYYn järjestöjä järjestämään mielenterveys- ja hyvinvointitapahtumia
suuntaamalla ja markkinoimalla toiminta- ja erillisavustuksia erityisesti näihin teemoihin."
1.8 Opiskelijan toimeentulo edunvalvonta
2019
Tämä on meille tärkeä asia, jota ei pidä karsia: ”Vaikutamme asumistuen siirtämiseksi
ruokakuntakohtaisesta tuesta yksilökohtaiseen.”
2.1. Tilakysymykset
2019
“Toteutamme kaikki helposti toteutettavat toimenpiteet, joilla voidaan parantaa
ylioppilaskunnan tilojen saavutettavuutta.” -> “Parannamme ylioppilaskunnan tilojen
saavutettavuutta.”
2.3 tapahtumat sopiviksi kaikille
2019
“Monikieliset opiskelijat huomioidaan sekä tapahtumiemme viestinnä ssä että itse
tapahtumassa.
Julkaisemme
englanninkieliset
rekrytointimateriaalit
samanaikaisesti
suomenkielisten materiaalien kanssa” -> “Monikieliset opiskelijat huomioidaan sekä
tapahtumiemme viestinnässä̈ että̈ itse tapahtumassa. Lisäämme resursseja viestinnän
käännöstyöhön. Julkaisemme englanninkieliset rekrytointimateriaalit samanaikaisesti
suomenkielisten materiaalien kanssa”
2.4. Palvelut viestintänä, viestintä palveluna
2019
Lisäys: “Lähetämme kaikille opiskelijoille TYYn tiedotteen automaattisesti.”
3.1 Vaikuttavia koulutuksia järjestöille
Aikaistetaan vuoteen 2020 “Opiskelijoiden kokema yksinäisyys vähenee, kun jokaisen opiskelijan
on entistä helpompi löytää yliopistolta porukka, johon kiinnittyä.”
3.2 TYY <3 järjestöt
2019
“Kehitämme toiminta-avustusjärjestelmää entistä yksinkertaisemmaksi järjestöjen hakea ja
avustustoimikunnan
tarkistaa.”
Korjaus
kielioppiin:
->
“Kehitämme
toimintaavustusjärjestelmää entisestään yksinkertaistamalla haku- ja tarkistusprosessia”. Pisteytys pitää
tiedottaa etukäteen, jotta avustukset tulee avoimesti haettua.
3.3. Järjestöt esiin!
2019
“Järjestämme viestintäkampanjan, jossa harrastusjärjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa
Instagram-tilimme kautta.” -> “TYY tiedottaa aktiivisemmin järjestöjen toiminnasta ja
tapahtumista viestintäkanavillaan järjestämällä esimerkiksi viestintäkampanjan, jossa
harrastusjärjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa Instagram-tilimme kautta.” Järjestöjen
hienosta toiminnasta ei ole jäsenkunnassa riittävästi tietoisuutta
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Oikeat
Opiskelijan toimeentuloedunvalvonta
1. ”Viestimme opiskelijoille tehokkaasti erilaisista toimeentulon muodoista,
aikuiskoulutustuesta, sairauspäivärahalla opiskelusta ja toimeentulotuesta.” (1.8)

kuten

Kun ylioppilaskunta viestii toimeentulon muodoista opiskelijoilleen, sen kannattaisi
myös oikoa harhaluuloja opintolainasta sekä neuvoa opiskelun ja töiden
yhteensovittamisessa. Opintolaina on opiskelujen rahoittamista varsin maltillisella
riskillä, ja ylioppilaskunnan kannattaisi pyrkiä ehkäisemään harhaluuloja ja tarpeetonta
pelkoa opintolainan ympärillä. Opiskelujen ja töiden yhteensovittaminen voi olla
tuskallista ajankäytön ja tulorajojen kannalta, joten siinäkin ylioppilaskunnan kannattaisi
neuvoa opiskelijoita.
2. ”Pitkällä tähtäimellä on suunnitelmissa siirtyä vastikkeettoman perustulon kaltaiseen
malliin.” (1.8)
Opintotuen tulorajojen nostaminen (tai poisto) on kannatettavaa, kuten myös opinto- ja
asumistuen tulorajojen yhtenäistäminen. Ylioppilaskunnan ei kuitenkaan ehkä pitäisi
kirjata tulevaisuuden sosiaaliturvan tavoitteeksi vastikkeettomuutta, koska se voi
kategorisesti sulkea pois muitakin hyviä vaihtoehtoja. Tavoitteen pitäisi olla pikemminkin
kannustinloukuttomuus. Parempi muotoilu tälle lauseelle voisi olla
”Pitkällä tähtäimellä on suunnitelmissa siirtyä kannustinloukuttomaan sosiaaliturvaan,
esimerkiksi perustuloon.”
Linjapaperiin on ilmeisesti päätynyt jo määritelmä vastikkeettomasta perustulosta, joten
emme tiedä kuinka relevantti tämä huomio on enää tässä vaiheessa.
Kohti kestävää tulevaisuutta
3. Opiskelijoille kaikki kehitysyhteistyöhön osallistuminen tulee olla aina vapaaehtoista.

Hybridiaani
Hybridiaanin mielestä hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
erinomaisesti. Dokumentti kattaa mielestämme kaikki oleelliset asiat ja niitä käsitellään
riittävässä laajuudessa. Kiitos.

Ryhmä Lex
Kiitos todella paljon hallitukselle erinomaisen toimintasuunnitelman laatimisesta. Erityisen
tyytyväisiä olimme muun muassa 1.1 “Yliopisto 2020-luvulle” ja 1.2 “Digitalisaatiolla kohti
kirkkaampaa huomista” vuoden 2019 toiminnan kuvauksiin, jotka oli kirjoitettu todella hyvin.
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Me pidämme erityisen tärkeänä, että vastaavanlainen hyvä yhteistyö jatkuu myös uuden rehtorin
kanssa, ja että yhteistyöstä viestitään myös näin vahvasti ulospäin.
Meillä Ryhmä Lexillä on ryhmänä kuitenkin muutama muutosehdotus/lisäys:
- 1.5 toiminta 2019 toiseen kappaleeseen lisätään sana aktiivinen eli kyseinen kohta muuttuu
seuraavanlaisesti: “järjestöissä on yhdenvertaisuusvastaava” → “järjestöissä on aktiivinen
yhdenvertaisuusvastaava”. Tällä muutoksella haluamme edesauttaa sitä, että jokaisessa
järjestössä yhdenvertaisuusvastaava tosiasiallisesti toimii tehtävänsä mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi, eikä näin jää vain nimelliseksi titteliksi.
- 1.7 toiminta 2019 “Kukaan ei ole opiskelijataustainen edustaja tai ehdokas.”
Opiskelijataustainen viittaa kaikkiin henkilöihin, jotka ovat joskus elämässään opiskelleet. Termi
pitäisi korvata jollain toisella sanalla tai ilmaisulla, kuten “opiskelijamyönteinen”.
- 1.10 olemme samoilla linjoilla Soihdunkantajien kanssa siinä, että otsikko tulisi vaihtaa
“Esteetöntä kansainvälistymistä” → “Saavutettavampaa kansainvälistymistä”
- 1.10 lisäys: “Pyrimme luomaan kaikille opiskelijoille, riippumatta opiskelu-alasta, tasavertaiset
mahdollisuudet lähteä vaihtoon eri mantereille.”
- 1.3 toiminta 2019 opiskelijoiden varhaisen tukemisen mallia voisi avata lyhyesti.
- 1.6 toiminta 2019 “kysely on suosittu ja siihen vastaa vähintään 3 000 opiskelijaa” → “Kyselyyn
vastaa vähintään 3 000 opiskelijaa.” Mielestämme vastausmäärä kertoo kyselyn suosiosta
riittävästi.
- 2.1 Tilakysymykset
toiminta 2019 lisäys: “Kehitämme Q-talon toimintaa kohti omavaraisuutta.”
tavoitteet 2020 lisäys: “Q-talo toimii omavaraisesti.”
Kehitystä voitaisiin toteuttaa muun muassa tekemällä isoon saliin tilanjakoratkaisu ja auttaa
järjestöjä löytämään Q-talon tilanvuokrausmahdollisuudet nykyistä paremmin. Oheiset
kehitysideat tulisi mielestämme TOSUn sijaan kirjoittaa auki TOSUn TOSUUn. Kun Q-talon
käyttöaste kasvaa ja se tehdään entistä houkuttelevammaksi, niin pienet järjestöt tulevat
hyötymään tilasta entistä enemmän.
- Lisätään kohta “2.6 Yhteisempi opiskelijakulttuuri”
toiminta 2019 ”Olemme mukana selvittämässä mahdollisuutta ylioppilaskuntien yhteiselle
sähköisessä formaatissa toimivalle lehdelle ja suhtaudumme optimistisesti sen kehittämiseen."
Tavoitteet 2020 “Edesautamme ylioppilaskuntien yhteisen sähköisen lehden syntymistä.”
tavoitteet 2021 “Mikäli yhteinen lehti syntyy tuotamme sinne Turkulaisia opiskelijoita lähellä
olevia juttuja."

