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Toimintasuunnitelmaprojektit

1. Vaikuttaminen
Projektin keskeinen lähtökohta oli vaikuttaa yliopistolla, kaupungissa ja valtakunnallisella
tasolla niin, että kaikilla opiskelijoilla on parempi olla.

Yliopisto 2020-luvulle
Toimintasuunnitelma:
Lisäämme vaikuttavuuttamme luomalla tiiviimmät suhteet vuonna 2018 aloittavaan uuteen
yliopiston hallitukseen. Keskustelemme hallituksen kanssa muun muassa yhteisön roolista yliopiston päätöksenteossa. Kannustamme hallitusta tekemään arvion sopeutus- ja kehittämisohjelmasta sekä sen keskeisistä ongelmakohdista.
Määrittelemme opiskelijoiden kannalta yliopiston keskeisimmät kehityskohteet ja valmistaudumme yliopiston tulevaan strategiakauteen, jotta nämä tavoitteet saadaan osaksi yliopiston
strategiaa. Lisäksi määrittelemme tavoitteet sopeutusohjelman jälkeiselle ajalle: mihin suuntaan yliopistoa tulisi kehittää ja mitkä ovat yliopiston keskeisimmät painopisteet.

Uutta yliopiston hallitusta tavattiin helmikuussa (16.2.). Tapaamisessa keskusteltiin muun
muassa rehtorivalinnan kriteereistä, opiskelijoiden osallistamisesta päätöksentekoon sekä
yliopiston rakenteellisesta kehittämisestä. Muotoilimme yhdessä ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa valintakriteereitä uudelle rehtorille, jotta valittava rehtori olisi
opiskelijanäkökulmasta mahdollisimman mieluinen. Nämä toiveet lähetettiin sähköpostilla
yliopiston hallituksen jäsenille heidän päätöksentekonsa tueksi. Rehtorivalintaan liittyen
ylioppilaskunnan keskeinen tavoite oli saada valintaprosessista mahdollisimman avoin. Esimerkiksi avointa paneelitilaisuutta kärkihakijoille markkinoitiin hallitukselle esimerkiksi
TYYn tavatessa yliopiston hallitusta, Harjuniemen ja Kajanderin tavatessa yliopiston hallituksen puheenjohtaja Viljasen syksyn alussa, sekä erinäisillä tavoilla, kuten kollegion ja yliopiston hallituksen yhteiskokousten kautta. Avoin rehtoripaneeli, jossa myös TYY oli paikalla, järjestettiin 12.12.2018.
Yliopiston hallituksen opiskelijajäseniä tavattiin erikseen ennen hallituksen kokouksia ja
kollegion opiskelijajäsenille järjestettiin ennakkotapaaminen aina ennen kollegion kokousta, yhteensä kuusi kertaa. Kollegio valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen kaudelle 2018–2019 TYYn hallituksen puheenjohtaja Harjuniemen, joten yhteydenpito kollegioon oli ylioppilaskunnan näkökulmasta melko välitöntä. Harjuniemen ansiosta myös monet ylioppilaskunnalle tärkeät teemat, kuten rekrytoinnin avoimuus, päätyivät kollegion esityslistalle.
Yliopisto päivitti strategiansa toimenpideohjelmaa keväällä. Konkreettisista vaikuttamistavoitteista keskusteltiin toimiston sisäisessä edunvalvontapalaverissa. Keskeisiä teemoja oli-
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vat opiskelun joustavuuden tukeminen esimerkiksi avoimen yliopiston maksuttoman kurssitarjonnan laajentamisella sekä EXAMin myötä mahdollistuvan ristiintenttimisen käyttöönotto. Ristiintenttimisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija voi tehdä oman yliopiston tenttejä toisen yliopiston sähköisen tenttimisen tiloissa. Nämä toiveet välitettiin
eteenpäin yliopiston hallinnolle, ja niitä on pyritty edistämään kaikissa sopivissa paikoissa,
joissa asiaa on käsitelty, kuten yliopiston laajennetun johtoryhmän sekä koulutusneuvoston
kokouksissa.
Ylioppilaskunnan tavoitteista useampi päätyi strategian päivitettyihin toimenpideohjelmiin. Tässä niistä muutama:

Myös yliopiston seuraavan strategian laadintaan valmistauduttiin. Asiantuntija Kajander
veti työpajan TYYn edustajiston iltakoulussa syksyllä yliopiston tulevaisuudesta. Työpajan
lisäksi ylioppilaskunnan toimisto suunnitteli varautumista tulevaan strategiakauteen,
vaikka yliopisto itse aloittaa uuden strategian valmistelun vasta myöhemmin kuin vuonna
2018.

Digitalisaatiolla kohti kirkkaampaa huomista
Toimintasuunnitelma:
Lisäämme opiskelun joustavuutta opiskeluun muun muassa edistämällä yliopiston Oppimisen
ja opetuksen digitalisaatio -ohjelman tavoitteita. Varmistamme, että yliopistossa ei nähdä digi-

TYYE Maaliskuu 2019, Pöytäkirja liite 1:
Toimintakertomus 2018
Sivu 4/83

talisaatiota keinona saada säästöjä vähentämällä kontaktiopetusta vaan tapana lisätä opintojen mielekkyyttä. Linjapaperin digitalisaation tavoitteita ja muita hyviä käytänteitä esimerkiksi
orientaatiopelin (UTUstart) suhteen levitetään kaikkiin tiedekuntiin.
Edistämme linjapaperin digitalisaatiokirjauksia, sähköistä tenttimistä sekä EXAM-tenttimisen
mahdollisuutta myös muissa kaupungeissa yhdessä ko. kaupungin ylioppilaskuntien kanssa.

TYY osallistui yliopiston digijaoston toimintaan. Digijaosto järjestäytyi alkuvuodesta ja
suunnitteli toimintaansa. Suunnittelun yhteydessä ehdotimme, että opettajille tehty opetustilojen puutteiden käyttäjäkartoitus tulisi laajentaa koskemaan myös opiskelijoita. Digijaosto pyysi opetustiloista lausuntoa TYYltä, ja pyysimme yliopistolta käyttäjäkyselyn jatkoa
myös opiskelijoille.
Viestimme laajasti ja yhteistyössä yliopiston viestinnän kanssa muuttuvista sähköisistä järjestelmistä kevään aikana. Lisäksi tietoa uusista järjestelmistä levitettiin koponeuvostossa
suoraan ainejärjestön koulutuspoliittisille vastaaville. Muutoksista annettiin palautetta suoraan yliopiston hallinnolle ja muutoksien vaikutuksia seurattiin muun muassa opetushenkilökunnan antaman palautteen ja palautetta käsittelevien yliopiston työryhmien kautta. Lisäksi hallituksen jäsenet Saarinen ja Ryhtä osallistuivat UTUGradun koekäyttöön.
UTUstart-orientaatiopelin käyttö on laajentunut kahteen tiedekuntaan ja sen leviämistä
edistettiin muun muassa yliopiston vuonna 2017 laatiman digitalisaation strategian johdosta. Lisäksi ylioppilaskunnan vaikuttamistyön johdosta UTUstartin laajentaminen nostettiin yliopiston strategian päivittämisen yhteydessä yhdeksi tavoitteeksi.

Joustavuutta ja tukea opintoihin eri vaiheissa
Toimintasuunnitelma:
Leikkausten myötä kiristynyt opiskelijan toimeentulo ja tarve joustavalle opiskelulle huomioidaan yliopistossa ja opiskelijoilla on aito mahdollisuus suorittaa tutkinto Kelan vaatimassa
määräajassa
Huolehdimme, että opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan paremmin opinnoissa ja opiskelijoille on tarjolla enemmän jatkuvaa ohjausta oppiaineissa. Vuonna 2017 tehty
rehtorin päätös opiskelijoiden ohjauskertojen lisäämiseksi siirtyy paperilta käytäntöön joka oppiaineessa.
Edistämme varhaisen tukemisen OpintoVartu -mallin käyttöönottoa vuoden 2018 aikana koko
yliopistossa. Edistämme kesäopintomahdollisuuksia kaikilla kampuksilla ja vaikutamme avoimen yliopiston maksuttoman tarjonnan lisäämisen puolesta.

Vuonna 2017 ylioppilaskunnan ja opintohallinnon vaikuttamisen myötä rehtori teki päätöksen opettajatuutorin tarjoamien ohjauskertojen lisäämisestä muillekin kuin ensimmäisen
vuoden opiskelijoille. Jatkossa yliopiston tulee tarjota ohjausta kerran vuodessa jokaiselle
opiskelijalle. Rehtorin päätös opiskelijoiden ohjaamisesta ja ohjauskertojen lisäämisestä
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otettiin käyttöön lukuvuonna 2018–2019 opetussuunnitelmien päivittämisen myötä. Asiantuntijat ja hallitus tapasivat päätöksen tiimoilta Koulutuksen toimialaa maaliskuussa. Tapaamisen pääpaino oli päätöksen toteuttamisen suunnittelussa. Ohjauksen toteuttamisesta
keskusteltiin myös eri työryhmissä, kuten opintohallinnon ohjausryhmässä ja opetussuunnitelmatiimissä. TYY oli mukana varmistamassa, että ohjauksen tueksi tehdään myös kirjalliset ohjeet opetushenkilökunnan koulutusten lisäksi. Hallituksen jäsen Saarinen kirjoitti
blogitekstin opintojen joustavuudesta.
Opetussuunnitelmatyön etenemistä käsiteltiin myös kevään koponeuvostossa ja hallinnon
opiskelijaedustajien koordinaattoreiden tapaamisissa. Vaikutimme myös avoimen yliopiston kesäopetustarjonnan toteutussuunnitelmiin. Viestimme myös kesäopinnoista ja avoimen yliopiston opetustarjonnasta.
OpintoVartun (opiskelijoiden varhaisen tukemisen malli) kehittämistyössä olivat mukana
ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiantuntijat sekä yliopiston hyvinvointipalvelut. Molemmat sektorit ovat olleet mukana sekä kehittämässä itse mallia että ensimmäisissä mallin mukaan käydyissä tapaamisissa. Mallin pohjalta järjestetyt tapaamiset ovat
vaikuttaneet tehokkailta tavoilta puuttua ongelmiin yksiköissä, joissa ongelmia on ilmennyt.
Yliopiston hyvinvointipalveluista tultiin esittelemään OpintoVartua syksyn suureen koulutuspäivään TYYn järjestöille, sekä KoTo-neuvostoon (koulutuksen toimiala + koponeuvosto)
syksyllä. Malli otettiin kokonaisuudessaan käyttöön yliopistolla syksyllä 2018.

Yliopiston tilat tehokkaampaan käyttöön
Toimintasuunnitelma:
Edistämme opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen mahdollisuuksia käyttää tiloja silloin kun ne
ovat tyhjillään esimerkiksi opiskeluun tai kokouksiin. Lisäksi tuemme järjestöjä taukotilakysymyksissä kaikilla kampuksilla.
Hyödynnämme yliopiston joustotilahankkeen tuloksia ja selvitämme erilaisten tilojen tarvetta
yhteistyössä yliopiston kanssa.

Tilaedunvalvonnan merkitystä TYYn omassa työnjaossa korostettiin jo hallituksen järjestäytyessä. Tilaedunvalvonta kokonaisuutena ja uutena sivusektorina vastuutettiin hallituksen
varapuheenjohtaja Palanterälle. Palanterä kirjoitti opiskelijatilojen kehittämisen merkityksestä englanninkielisen blogikirjoituksen, joka julkaistiin 13.2. Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijainen Isotalo kirjoitti blogitekstin yliopiston tilakysymyksistä keväällä. Seurasimme
Turun kampuksella Arcanumin peruskorjaukseen ja Aurumin rakentamiseen liittyvää keskustelua ja tuimme ainejärjestöjä tilavaikuttamisessa.
Opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää tyhjillään olevia opetustiloja markkinoitiin muun
muassa rehtorinlounaalla 7.2. Lisäksi toimme esille tilojen kehitystarpeita tavatessamme
yliopiston hallitusta 16.2. ja lausuimme yliopistolle opetustilakartoituksen väliraportista
26.4.
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Porin (27.2.) ja Rauman (15.1.) kampuksiin käytiin tutustumassa ja paikallisten opiskelijaaktiivien kanssa keskusteltiin tila-asioista. Jälkikäteen kyseltiin tarkennuksia sähköpostitse
ja vastauksia käytettiin pohjana keskustelulle tilojen kehittämisestä rehtorinlounaalla 14.5.
Samalla korostettiin tilojen käyttäjien osallistamisen merkitystä erilaisten tilasuunnitteluprojektien kaikissa vaiheissa.
Syksyllä selvitettiin myös, miten opiskelijat pystyvät varaamaan yliopiston tiloja tilavarausten siirryttyä pois Asio-järjestelmästä.

Opiskelijan toimeentuloedunvalvonta
Toimintasuunnitelma:
Vaikutamme siihen, että uuden asumisen tuen järjestelmän ja muiden toimeentulon muutosten
vaikutukset arvioidaan. Lisäksi kannustamme SYL:iä, jotta vaikutusarviota toteutetaan valtakunnallisena.
Osallistumme aktiivisesti keskusteluun sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta.
Arvioimme opintotukilautakuntien loppumisen vaikutuksia sekä yliopistolta saatavan neuvonnan määrää ja laatua. Vaikutamme siihen, että yliopisto panostaa tarpeeksi opiskelijoiden toimeentuloneuvontaan.
Viestimme opiskelijoille tehokkaasti erilaisista toimeentulon muodoista, kuten aikuiskoulutustuesta, sairauspäivärahalla opiskelusta ja toimeentulotuesta.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta keskusteltiin SYL:n järjestämissä tapaamisissa, kuten
avausseminaarissa helmikuussa sekä SYL:n sektoritapaamisissa. Aiheen merkitystä painotettiin muun muassa TYYn kommentoidessa SYL:n tulevia eduskuntavaalimateriaaleja.
SYL:n eduskuntavaalitavoitteita kommentoitaessa toivottiin muun muassa vahvoja kirjauksia perustuloon siirtymisestä. Tavoite oli TYYn linjapaperin mukainen.
Laajaa arviota opintotukilautakuntien loppumisen vaikutuksista ei tehty, mutta yhteydenotot TYYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan toimeentuloasioissa ovat lisääntyneet jonkin
verran. Myös esimerkiksi opetushenkilökunnalla on tarpeita kysyä opiskelijoiden tukimuodoista. Yliopisto ei anna toimeentuloneuvontaa, vaan ohjaa opiskelijat kysymään Kelasta.
Siitä huolimatta esimerkiksi HOPS-ohjaajat neuvovat osaamisensa mukaan jonkin verran
myös toimeentulokysymyksissä, sillä ne kytkeytyvät monesti opintojen sujuvaan etenemiseen.
Toimeentuloviestintä keskitettiin pitkälti helmikuulle. TYYn nettisivuille tuotettiin tietoa eri
tukimuodoista, tehtiin haastattelu aikuiskoulutustuella opiskelusta, kirjoitettiin blogi ja tehtiin aktiivista some-viestintää. Toukokuussa järjestettiin perinteiseen tapaan infotilaisuus
opiskelijoiden kesän toimeentulosta yhteistyössä TUOn ja Kelan kanssa. Aiheina tilaisuudessa olivat kesäopintotuki, kesätyötulojen vaikutus yleiseen asumistukeen sekä toimeentulotuen hakeminen. Tilaisuus striimattiin myös facebookiin, jossa se on ollut opiskelijoi-
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den nähtävillä myös jälkeenpäin. Lisäksi nettisivuille tehtiin sivu opiskelijan kesäajan toimeentulosta. Yhteistyötä Kelan kanssa pyrittiin vahvistamaan kevään aikana toimeentuloturvaverkoston ja Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän kautta, yhdessä
yliopiston kanssa.

Terveyspalvelut tutuiksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
Toimintasuunnitelma:
Seuraamme mahdollista YTHS-laajennusta ja vaikutamme SYL:n johdolla siihen, että resursseja lisätään riittävästi AMK-opiskelijoiden siirtyessä YTHS:n piiriin.
Viestimme tehokkaasti YTHS:n, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin hyvinvointia edistävistä palveluista ja kursseista opiskelijoillemme kaikilla kampuksilla. Keräämme nettisivuillemme tietopankin opiskelijoiden terveyttä tukevista palveluista.
Nostamme esiin opiskelijoiden mielenterveyden tärkeyttä ja viestimme Turussa, Porissa ja Raumalla tarjolla olevista palveluista, jotka tukevat opiskelijan mielenterveyttä
Kartoitamme opiskelijoiden käytössä olevien mielenterveyspalveluiden resursseja Turussa, Porissa ja Raumalla.

Vuoden aikana seurattiin aktiivisesti uuden YTHS-lain valmistelua. YTHS-lakiluonnoksesta
lausuttiin yliopistolle ja lausunnon tiimoilta tavattiin Turun yliopiston vararehtoria ja opintoasiainjohtajaa, jotta lausunnon pääpointit huomioitaisiin varmasti yliopiston lausunnossa. Asian tiimoilta tavattiin myös Turun kaupungin edustajia, jotta Turku lausuisi YTHSlainsäädännöstä TYYn toivomusten mukaisesti. Lisäksi TYYn lausunnon lisäksi tehtiin ehdotuksia SYL:n lausuntoon. Lausunnossa korostettiin huolta palvelujen ja toiminnan saatavuuden ja laadun säilymisestä siirtymäkauden aikana. Lakiluonnoksessa esitettyyn tapaan
kerätä terveydenhoitomaksu ja kuitata maksamaton terveydenhoitomaksu opintotuesta ilman opiskelijan suostumusta esitettiin muutosta. Lausunnossa tuotiin esille myös pettymys
erikoislääkäripalveluiden karsintaan sekä vaihto-opiskelijoiden palveluiden ulkopuolelle
jääminen.
TYYn verkkosivuille koottiin linkkilista erilaisista tukevista palveluista opiskelijalle, joka julkaistiin toukokuussa. Marraskuussa edustajiston järjestämän TYYni mieli -mielenterveyskampanjan aikana TYYn sivuilla julkaistiin myös mielenterveyttä tukevien palvelujen ja tahojen linkkilista.
Mielenterveyden tärkeyttä pidettiin aktiivisesti esillä koko vuoden aikana etenkin viestinnän
keinoin. Turun sanomiin kirjoitettiin mielipidekirjoitus. Lisäksi haastateltiin YTHS:n Turun
terveyspalveluyksikön johtajaa ja yleisterveyden ylilääkäri Maisa Kuuselaa mielenterveyspalveluiden toiminnasta ja hoitopolun etenemisestä. TYYn aloitteesta jätettiin myös valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden lisäämisestä. Lisäksi osallistuttiin Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaan viestimällä opiskelijoille mielenterveysasioista muun muassa blogitekstin ja somemateriaalin avulla. Keväällä järjestettiin yh-
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dessä YTHS:n kanssa messut, joilla oli kolmannen sektorin toimijoita esittelemässä toimintaansa. Yhdenvertaisuussiipi järjesti leffaillan, jonka teemana oli yksinäisyys. Lisäksi oltiin
yhteydessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin mielenterveyspalveluista. Syksyllä jatkettiin mielenterveysteeman parissa heti lukukauden alkaessa. Perinteinen kiusaamisteema
näkyi yhteisöllisyyden korostamisen kautta ja viestimme asiasta sekä Tylkkärin kolumnin
että TYYn blogikirjoituksen avulla. Lisäksi teeman ympärille järjestettiin somekampanja
#hyvämieli. Lokakuussa yliopisto järjesti perinteisen Hyvinvointiviikon, ja TYY osallistui ohjelmaan järjestämällä Pop up-rentoutushetkiä Turku-salissa.
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava osallistui maaliskuussa Nyyti ry:n järjestämään Elämäntaito-ohjaajakoulutukseen. Nyyti ry:n luomia materiaaleja hyödynnettiin koko vuoden
ajan ja olemme viestineet mielenterveydestä jäsenistölle myös näiden materiaalien avulla.
Porin ja Rauman palveluiden tukeminen ilmaistiin toimintasuunnitelmassa useaan otteeseen. Vuoden aikana Porin ja Rauman asiat jäivät pienemmälle huomiolle kuin Turun, ja
palvelujen saatavuutta ja resursseja tulisikin kartoittaa ensi vuoden aikana.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Toimintasuunnitelma:
Osallistumme yliopiston tekemään opiskelijoiden hyvinvointityöhön.
Lisäämme opiskelijoiden hyvinvointia myös yhdenvertaisuustyömme kautta levittämällä
vuonna 2017 tehtyä TYYn järjestöjen yhdenvertaisuusoppaasta järjestöille. Järjestöjen hallituksia kannustetaan nimeämään keskuudestaan yhdenvertaisuusvastaava. Lisäksi tarjoamme järjestöille koulutusta yhdenvertaisuudesta.
Edistämme liikunnan merkityksen tunnistamista opiskelijan hyvinvoinnin kulmakivenä.
Luomme yhteistyössä CampusSportin kanssa viestintäsuunnitelman siitä, miten viestimme
CampusSportin palveluista ja toiminnasta. Viestimme myös kaupungin tarjoamista liikuntapalveluista kaikilla kampuksilla ja kannustamme sekä kaupunkia että yrityksiä tarjoamaan
edullista opiskelijaliikuntaa.
Olemme mukana Satakunnan korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä korkeakoululiikuntaprojektissa. Seuraamme projektin etenemistä ja valvomme Satakunnan kampuksilla opiskelevien
etua yhteistyössä Porin ja Rauman opiskelijajärjestöjen liikuntavastaavien kanssa.

Vuoden aikana osallistuttiin yliopiston tekemään opiskelijoiden hyvinvointityöhön. Yliopiston Hyvinvointijaosto-työryhmässä ja sen puheenjohtajana toimii TYYn sosiaalipoliittinen
asiantuntija. Yhdessä yliopiston hyvinvointipalveluiden ja YTHS:n kanssa järjestettiin maaliskuussa Vastuullisuus sosiaalisessa mediassa -seminaari YTHS:n yhteisöterveyden edistämisen hankerahoituksella. Hyvinvointityön keskiössä oli OpintoVartun eli varhaisen tukemisen mallin jalkauttaminen kaikille tiedekunnille ja TYY on seurannut tätä työtä tarkasti.
Syksyn Suurehkossa koulutuspäivässä esiteltiin OpintoVartua järjestöille ja lisäksi asiasta
keskusteltiin vielä lisää syksyn soponeuvostossa.
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Yhdenvertaisuusopas valmistui vuonna 2017 ja vuonna 2018 pyrittiin jalkauttamaan opasta
järjestöille. Alkuvuodesta 2018 järjestettiin yhdenvertaisuus-koulutus sekä Raumalla että
Turussa. Koulutus oli tarkoitus pitää syksyn aikana Porissa, mutta sitä ei tehty. Yhdenvertaisuutta käsiteltiin myös toimiston sisällä ja edustajiston kanssa. Edustajistolle pidettiin yhdenvertaisuuskoulutus helmikuun iltakoulussa ja sen lisäksi seurattiin edustajiston kokousten puheenvuorojen jakautumista sukupuolien näkökulmasta. Yhdenvertaisuus-opas lanseerattiin virallisesti kesällä 2018. Yhdenvertaisuuteen liittyen Turussa järjestettiin myös toiminnallinen koulutus kiusaamiseen puuttumisesta huhtikuussa. Yhdenvertaisuutta on pidetty esille koko vuoden ajan muun muassa järjestöpuheenjohtajien tapaamisissa. Järjestöjä on kannustettu nimeämään joukoistaan yhdenvertaisuusvastaavat ja asia on huomioitu
myös avustuskriteeristön kautta. Syksyllä kerrottiin laajemmin yliopiston ja ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden toiminnasta ja heidän tarjoamastaan avusta. Lisäksi toimiston esteettömyyttä kartoitettiin yliopiston esteettömyyssuunnittelijan tuella.
Niin ikään vuoden aikana edistettiin liikunnan merkitystä osana opiskelijan hyvinvointia ja
terveyttä. Liikuntavastaava Ryhtä tapasi säännöllisesti CampusSportin henkilökuntaa ja teki
heidän kanssa yhteistyötä muun muassa viestinnän suhteen. CampusSport lanseerasi uudet
taukoliikuntapisteet kevään 2018 aikana ja TYY oli aktiivisesti mukana pisteiden markkinoinnissa. Kevään aikana tehtiin kevyttä, spontaanimpaa mainostusta Instagramin kautta
ja kesän aikana TYY tuotti mainosvideon taukoliikuntapisteistä CampusSportin käyttöön.
Liikuntapalveluiden laadusta ja saatavuudesta on keskusteltu myös kaupungin kanssa.
Alustavasti saatiin vihreää valoa tuntuvammille opiskelija-alennuksille, mutta vaikuttamistyötä on jatkettava. Vuoden alusta saakka oli tarkoituksena tavata kaupungin liikuntatoimea
ja edistää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kampusalueella, mutta tapaamista ei
valitettavasti saatu sovittua lukuisista yrityksistä huolimatta.
Kevään aikana keskusteltiin liikuntaedunvalvonnasta ja OLL:n jäsenyydestä ja toukokuun
kokouksessa edustajisto äänesti, että TYY jatkaa OLL:n jäsenenä. Hallituksen liikuntavastaava osallistui kevään aikana uusien Korkeakoululiikuntasuositusten julkaisutilaisuuteen
Helsingissä sekä OLL:n toiseen liikuntasektoritapaamiseen Turussa toukokuussa. Syksyn
soponeuvostossa keskusteltiin järjestöjen kanssa TYYn tekemästä liikuntaedunvalvonnasta
ja esiteltiin OLL:n toimintaa ja jäsenetuja järjestöille.
Satakunnan korkeakoululiikuntaprojektin edustajiin oltiin yhteydessä. Projekti etenee
suunnitellusti, eikä TYYn apua tällä hetkellä kaivata hankkeessa.
TYYn aloitteesta kevään Suurten Etelä- ja Keski-Suomalaisten monialayliopiston ylioppilaskuntien (SEKSMYY) tapaamisen teema oli opiskelijoiden hyvinvointi. Kevään SEKSMYY-tapaamisessa sosiaalipoliittinen asiantuntija piti yhteistyössä ÅAS:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa workshopin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Lisäksi tapaamisessa
oli muun muassa Suomen ylioppilaskuntienliiton puheenjohtaja Tiaisen workshop opiskelukyvyn tukemisesta sekä TYYn alumnin ja PsM Karvosen workshop oman jaksamisen tukemisesta. Huhtikuussa Turussa meidän ja SYL:n yhteistyössä järjestämässä järjestö- ja kulttuurisektoritapaamisessa koulutettiin ylioppilaskuntien toimijoita häirinnästä ja siihen
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puuttumisesta. Syksyllä järjestetyssä soponeuvostossa keskusteltiin myös häirintäyhdyshenkilöistä ja järjestöissä esille tulleista häirintäasioista sekä yhdenvertaisuuteen liittyvistä
ongelmatilanteista. Joulukuussa TYYn alumni psykologi Essi Karvonen veti koulutuksen järjestöjen hyvinvoinnin tukemisesta.

Opiskelijat näkyväksi osaksi kaupunkia kaikilla kampuksilla
Toimintasuunnitelma:
Huolehdimme, että opiskelijoiden kunnallispoliittiset tavoitteet konkretisoituvat teoiksi. Lisäksi
vaikutamme ja osallistumme aktiivisesti Ryhmä 40 000:n toimintaan.
Vakiinnutamme Ryhmä 40 000:n ja nuorten valtuutettujen tapaamiset, joissa suunnitellaan yhdessä, miten Turusta saadaan Suomen paras opiskelijakaupunki. Tavoitetta edistetään myös
valtuustoryhmäkierroksella.

Kaupungin liikuntapalveluita tavattiin vielä ennen alkusyksyä. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan Turun valtuuston päätöksiin joukkoliikenneratkaisuista. Asiaan vaikutettiin muun
muassa ratikkamielipidekirjoituksen avulla sekä asiasta keskusteltiin valtuutettujen kanssa
muun muassa Ryhmä 40 000:n järjestämässä nuorten valtuutettujen illalla sekä valtuustoryhmätapaamisissa.
Ryhmä 40 000 on ollut mukana suunnittelemassa Opiskelijakaupunki Turku -kyselyä, jossa
kartoitetaan opiskelijoiden viihtymistä Turussa. Kysely julkaistiin loppukeväästä ja kyselyn
tuloksia hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.
Ryhmä 40 000 tapasi valtuustoryhmiä, nuoria valtuutettuja ja järjesti Kupittaan walking-tourin. Nuorten valtuutettujen illassa keskusteltiin ajankohtaisista ryhmä 40 000 ajamista kuntapoliittisista asioista ja siitä mitä maakuntavaalit merkitsevät opiskelijalle. Valtuustoryhmäkierroksella keväällä vuorossa olivat SDP, Siniset ja RKP. Kupittaan walking-tourilla puolestaan esiteltiin laajenevan Kupittaan alueen tulevaisuuden tarpeita opiskelijan näkökulmasta.
Fölin suuntaan vaikuttaminen eteni myös vuoden aikana, ja Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta tapasi Fölin joukkoliikennejohtajaa ryhmä 40 000 asialla. Ryhmä 40 000
joukkoliikenteeseen liittyviä teemoja on nostettu esiin useiden valtuutettujen toimesta.
Ryhmä 40 000 on ottanut myös aktiivisesti kantaa raitiotien rakentamisen puolesta. Mielipidekirjoitus aiheesta julkaistiin keväällä, ja aihetta on pidetty esillä nuorten valtuutettujen
tapaamisissa. Ryhmä 40 000 luovutti lisäksi palan Tampereen raitiotiekiskoa lahjaksi kaupunginvaltuustolle. Tempauksen yhteydessä julkaistiin myös kannanotto raitiotien puolesta, joka rikkoi uutiskynnyksen ja keräsi hyvin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Toimintasuunnitelma:
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Seuraamme sosiaalisen luototuksen käyttöönottamista Turussa sekä osallistumme kampusalueen kehittämiseen muun muassa edistämällä liikkumisratkaisuja ja viihtyisyyttä. Lisäksi edistämme esimerkiksi pyöräilyväylien ja pyöräparkkien rakentamista. Tuemme paikallisia opiskelijajärjestöjä Porissa ja Raumalla heidän tekemässään kaupunkivaikuttamistyössä.

Nostimme keskusteluun kampuksen liikkumisratkaisuista ja pyöräilyä kampusalueella.
Kommentoimme alkuvuodesta kaupungin pyöräilynedistämisohjelman luonnosta, ja pidimme aihetta esillä vaikuttajien tapaamisissa, kuten Turun kaupungin hallituksen puheenjohtajaa ja kaupunginjohtajaa tavattaessa. Pyörien säilyttämisen ongelmista kampuksella
puhuttiin myös rehtorinlounaalla. Sosiaalisesta luototuksen etenemisen seuraamista tehtiin syksyllä.
Porin ja Rauman etäkampusten edustajien kanssa keskusteltiin alueiden paikallisista vaikuttamistarpeista. Keskustelua käytiin muun muassa Satakunnan yhteisestä korkeakouluopiskelijoiden vaikuttajaryhmästä johon kuuluisi myös alueella oleva ammattikorkeakoulu.
Etäkampusten toimijoille on luvattu tarvittavaa tukea ryhmän toiminnan aloittamiseksi.

Opiskelijat osana yhteiskuntaa
Toimintasuunnitelma:
Suunnittelemme ja toteutamme maakuntavaaliohjelman ja kampanjan yhdessä Ryhmä 40
000:n kanssa. Lisäksi valmistaudumme hyvissä ajoin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin vaikuttamalla SYL:n vaalitavoitteisiin.
Työskentelemme sen eteen, että maakuntavaaleissa ehdolla olevat suhtautuvat myönteisesti
YTHS:ään ja opiskelijoiden tavoitteisiin. Tuemme Rauman ja Porin opiskelijajärjestöjä maakuntavaalivaikuttamisessa.

Osallistuimme maakuntavaalien suunnitteluun Ryhmä 40 000:n kautta. Opiskelijoiden
maakuntavaalikampanjan keskeisiksi teemoiksi ehdotimme muun muassa YTHS:öön ja
opiskelijan terveyteen liittyviä asioita. Suomen pääministeri Sipilä ilmoitti kuitenkin toukokuun lopulla vaalien siirtyvän tulevaisuuteen, joten valmistelua jatketaan myöhemmin.
Raumaan ja Poriin ei oltu yhteydessä erikseen maakuntavaaleihin liittyen. Ryhmä 40 000:n
vuoden 2019 toimijoiden kanssa tavattiin loppuvuodesta ja suunniteltiin kevään kulkua vaalien osalta.
SYL:n opiskelijoiden eduskuntavaaliohjelman suunnitteluun osallistuttiin kuitenkin aktiivisesti. Ideoita opiskelijoiden eduskuntavaaliohjelmaan kerättiin SYLn avausseminaarissa,
sekä keväällä järjestetyissä puheenjohtajien ja pääsihteerien tapaamisessa sekä sektoritapaamisissa. Lisäksi hallitus ja edunvalvontahenkilöstö keskustelivat edunvalvontapalaverissa mielestään tärkeimmistä eduskuntavaalitavoitteista. Nämä tavoitteet välitettiin vielä
erikseen ohjelman valmisteluvaiheessa SYL:lle. TYY pyrki vaikuttamaan myös muiden niin
sanottujen "Suurten Etelä- ja Keski-Suomalaisten monialayliopistojen ylioppilaskuntien"
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(SEKSMYY) lausuntoihin. SEKSMYY-ylioppilaskuntien lausuntoihin vaikutettiin lähettämällä ylioppilaskunnille TYYn huomiot vaaliohjelman luonnoksesta SYL:n lausuntokierroksen alussa. SYL teki lausuntokierroksen pohjalta muutoksia vaaliohjelmaansa. Muutoksista
valtaosa, kuten vahvempi perustulokirjaus tai kv-opiskelijoiden lukukausimaksuista luopuminen, oli TYYn tavoitteiden mukaisia.

Työelämäopinnot osaksi tutkintoja
Toimintasuunnitelma:
Laadimme työelämävastuualueen työn tueksi selvät työelämäpoliittiset edunvalvontatavoitteet
yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Olemme mukana kehittämässä tutkintojen työelämäosuuksia ja korostamassa työelämätaitojen tärkeyttä osana korkeakouluopintoja.
Vakiinnutamme yhteistyön Rekryn kanssa ja nostamme esiin eka vuosi-, kandi- ja uraseurantakyselyjen tuloksien pohjalta keskeisiä muutostarpeita ja kehityskohteita yliopiston kanssa.
Vaikutamme kaupunkiin ja yrityksiin, jotta nämä tunnistavat kansainvälisten opiskelijoiden
potentiaalin, ja haluaisivat lisätä kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi vaikutuksemme myötä kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia
tutkinnoissa lisätään ja jokaisessa maisteriohjelmassa on pakollinen suomen kielen opintojakso. Kansainväliset opiskelijat ymmärtävät suomen kielen oppimisen ja työllistymisen yhteyden.

Alkuvuodesta hallituksen työelämävastaava Saarinen nimitettiin jäseneksi SYL:n työelämävaikuttamisen ydintiimiin, jonka tarkoituksena oli luoda ylioppilaskuntien yhteiset linjat ja
pohja työelämävaikuttamiselle. Työelämän ydintiimi kartoitti ylioppilaskuntien tämän hetkistä työelämävaikuttamista ja kokoustanut neljästi vuonna 2018. SYL valmisteli työn pohjalta Työelämäpamfletin, joka valmistui vuoden 2018 lopulla.
Syksyllä 2018 lausuttiin yliopistojen uudesta rahoitusmallista ja pidettiin positiivisena malliin lisättyä työelämätaitoja korostavaa osuutta.
Yliopiston harjoittelutukijärjestelmän yhtenäistämiseen vaikutettiin, jotta opiskelijoilla olisi
mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tukea harjoitteluunsa. Tiedekuntien tavasta budjetoida ja myöntää harjoittelutukia keskusteltiin muun muassa rehtorinlounaalla, yliopiston laajennetun johtoryhmän kanssa sekä tiedekuntien opintosuunnittelijoiden kanssa.
Hallituksen jäsen Saarinen kutsuttiin myös Turun yliopiston Rekry-palveluiden alueellisen
työllisyyskehittämisen "Generalistit osaa" -hanketiimiin, jonka tarkoituksena on parantaa
erityisesti generalistialojen (humanistien, yhteiskuntatieteilijöiden ja luonnontieteilijöiden)
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Hanke jatkuu vuonna 2019.
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Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi ja hallituksen jäsen Saarinen osallistuivat keväällä kansainvälisten maisteriohjelmien arviointiryhmään, jossa haastateltiin paneelinomaisesti kaikkien tiedekuntien kv-maisteriohjelmien johto, henkilökunta ja opiskelijat. Arviointikierros valmistui kesällä ja raportti julkaistiin 20.9. seminaarissa. Kaksi kv-opiskelijaa
oli edustamassa TYYtä arviointiseminaarissa. Opetussuunnitelmissa kaudelle 2018–2020
kv-maisteriohjelmissa on jokaisessa joko pakollisena tai vapaaehtoisena mahdollisuus opiskella suomea. Lisäksi työelämänäkökulma korostui useassa haastattelussa ja siihen on tarkoitus vaikuttaa vuonna 2019, kun kv-maisteriohjelmia kehitetään arvioinnin pohjalta.
Nurmi valittiin TYYn edustajaksi kv-maisteriohjelmien kehittämistyöryhmään.

Kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen
Toimintasuunnitelma:
Mikäli SYL:n kehitysyhteistyöhanke ei toteudu ennakoidulla tavalla, muodostamme uuden
kannan omaan kehitysyhteistyöhömme ja tarkastelemme mahdollisuutta aloittaa uusi hanke
yksin tai yhdessä jonkin muun tahon kanssa.
Vakiinnutamme Kestävän kehityksen viikon osaksi syyslukukauden ohjelmaa yhdessä siipien
kanssa. Haemme viikolle ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.
Vaikutamme Turun yliopistoon kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden muodostamiseksi
esimerkiksi ympäristösiiven resursseja hyödyntäen.

Alkuvuodesta Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tiedusteli ylioppilaskunnilta halua lähteä mukaan yhteistyöhankkeeseen SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa Guatemalassa.
SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Ursin-Escobar vieraili edustajiston iltakoulussa tammikuussa esittelemässä hankeideaa. Lisäksi TYYn kansainvälisen asioiden asiantuntija
Nurmi ja hallituksen jäsen Simonen vierailivat helmikuussa TYYn taloustoimikunnan kokouksessa kertomassa hankkeesta. TYYn edustajisto hyväksyi yhteistyöhankkeen helmikuun kokouksessa. Mukaan TYYn lisäksi lähtivät HYY, AYY ja JYY, joten ylioppilaskuntakohtainen rahallinen osuus tulee olemaan suhteellisen pieni. Hankehakemuksen osioita työstettiin SYL:n kehytapaamisessa ja Facebook-ryhmän kautta muiden ylioppilaskuntien
kanssa. Lisäksi TYYhyn perustettiin vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva Guatemalaryhmä, joka tapasi muutaman kerran vuoden aikana hankesuunnittelun tiimoilta. Ulkoministeriö kertoo hankepäätöksistä viimeistään vuoden vaihteessa. Pohdittiin myös muita aktiivisen kehitysyhteistyön muotoja siltä varalta, jos Guatemala-hanke ei toteudu. Koettiin
kuitenkin resurssien puolesta olevan järkevää odottaa Ulkoministeriön päätöstä ennen
tarkkojen suunnitelmien tekemistä.
TYY sai 1300 euron suuruisen apurahan kestävän kehityksen viikkoa (kekeviikko) varten
Kestävän kehityksen säätiöltä. Vuonna 2018 mukana oli paljon aktiivisia vapaaehtoisia.
Viikko oli onnistunut ja se raportoitiin lokakuussa. Lisätietoa viikon sisällöstä löytyy raportista ja TYYn nettisivuilta.
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TYY päätti olla lähtemättä SYL:n koordinoimaan viestintä-ja globaalikasvatushankkeeseen
(VGK-hanke), koska sen tavoitteiden koettiin edistyvän yliopistossa muutenkin. Turun yliopisto perusti hankkeen tavoitteita käsittelevien teemojen ympärille kestävän kehityksen
ohjausryhmän, johon hallituksen jäsen Simonen valittiin TYYn edustajaksi. Lisäksi Turun
yliopisto on mukana Opetus-ja kulttuuriministeriön kärkihankkeessa kestävän kehityksen
lisäämiseksi opetuksessa.
Ylioppilaskunnan ympäristötavoitteista ja Reilu Korkeakoulu -hankkeesta puhuttiin rehtoraatin kanssa ja jo alkuvuodesta. Esille nostettiin muun muassa kierrätyspisteiden lisääminen kampukselle, ja yliopistolle perustettiinkin kierrätystyöryhmä, johon ympäristösiiven
jäsenet valittiin edustamaan TYYtä. Toisena konkreettisena tavoitteena oli saada yliopistolle
Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi. Rehtoraatti suhtautui myötämielisesti ajatukseen ja
jo valmiiksi toimivaan Reilun kaupan kannatustyöryhmään nimitettiin yliopiston edustus.
Kannatusryhmässä toimi yliopiston edustuksen lisäksi Simonen, jäseniä kehitysyhteistyö-ja
ympäristösiivestä. Kannatustyöryhmä otti yhteyttä tiedekuntien vastuuhenkilöihin, ylioppilaskunnan järjestöihin sekä opiskelijaravintoloihin, jotta arvonimen kriteerit saataisiin täytettyä. Yliopisto kertoi hakevansa Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä kekeviikon avajaisissa marraskuussa ja sai arvonimen viikkoa myöhemmin.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille
Toimintasuunnitelma:
Seuraamme lukuvuosimaksujen vaikutusta maisteriohjelmien hakijamääriin ja olemme mukana kehittämässä yliopiston apurahajärjestelmää. Kritisoimme lukuvuosimaksuja.
Vaikutamme yliopistoon ja Turun kaupunkiin, jotta kansainvälisillä opiskelijoilla olisi riittävästi asuntoja.
Tapaamme tiedekuntien kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöitä ja kartoitamme opiskelijavaihtoa koskevia epäkohtia, jotta vaihtoon lähteminen on tiedekunnasta riippumatta kaikille
yhtä sujuvaa. Kannustamme erityisesti filiaaleissa opiskelevia henkilöitä lähtemään vaihtoon.

TYY osallistui lukukausimaksujen vaikutusten seurantaan. Hallituksen jäsen Saarinen ja
kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi osallistuivat kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastatteluihin, jossa kaikkien tiedekuntien kv-maisteriohjelmien johto, henkilökuntien edustajat ja opiskelijaedustajat haastateltiin. Saarinen ja Nurmi pitivät keskeisinä teemoina muun muassa palautteen keräämistä opiskelijoiden hyvinvointia ja integraatiota yliopistoon, lukuvuosimaksuja ja apurahoja, suomen kieltä ja työllistymismahdollisuuksia. Myös International Student Barometerin tuloksia hyödynnettiin vaikuttamistyössä.
Lukukausimaksuja kritisoitiin muun muassa maksuttoman koulutuksen päivänä 30.11. ÅAS
kirjoitti ruotsinkielisen kannanoton lukukausimaksuista. Kannanottoon osallistuivat myös
AAY, Tamy, TYY ja OYY ja se julkaistiin Hufvudstadsbladetissa sekä paikallislehti Åbo Underätterserissä. Lisäksi TYYn sosiaalisessa mediassa jaettiin videoita, jossa kansainväliset opis-
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kelijat kertoivat kokemuksiaan ja mielipiteitään lukukausimaksuista. Joulukuun alussa julkaistiin Helsingin Sanomissa lukukausimaksuja kritisoiva mielipidekirjoitus, jonka allekirjoittajina olivat AYY, Tamy ja TYY.
Kansainvälisten opiskelijoiden asuntotilanne konkretisoitui syksyllä, eikä asunnottomuutta
ilmennyt. Housing Anywhere ei auttanut kansainvälisiä opiskelijoita löytämään asuntoja,
joten korkeakoulut purkivat sopimuksen. Jatkossa kansainvälisten opiskelijoiden asumistilannetta seurataan tiiviisti.
Keväällä toteutettiin kotikansainvälisyyteen liittyvä Vaihdon esteet –kysely, joka oli suunnattu sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole lähteneet vaihtoon. Sen tarkoitus oli selvittää,
miksi vaihtoon ei lähdetä. Kyselyä markkinoitiin myös etäkampuksille. Kyselyn perusteella
yleisimpiä syitä olivat perhe ja läheiset, taloudelliset syyt, haluttomuus pidentää opintoja,
muu hankittu kansainvälinen kokemus, terveysongelmat ja kannustuksen puute. Kyselyyn
vastanneet opiskelijat toivoivat entistä tarkempaa viestintää vaihdon todellisista kuluista ja
sen alakohtaisista hyödyistä. Lisäksi perheelliset opiskelijat kaipasivat lisätietoa mahdollisuuksistaan. Kyselyn perusteella vaikutti siltä, että yleistä viestintää vaihto-opinnoista on jo
tarpeeksi, mutta tiedekuntien kv-yhdyshenkilöiden, kv-palveluiden ja TYYn yhteistyötä
voisi tiivistää entisestään ja vaihdon hyödyt ottaa paremmin mukaan HOPS-keskusteluun.
Tuloksista uutisoitiin lyhyesti kesäkuussa ja niitä esiteltiin Turun yliopiston kansainvälisyyden työryhmissä. Syksyllä tuloksista kerrottiin rehtoraatille ja niitä hyödynnettiin tarkemmin edunvalvontatyössämme.
Yhteistyö kansainvälisten palvelujen Outgoing -tiimin kanssa vakiinnutettiin järjestämällä
"paluupiknik" vaihdosta palanneille toukokuussa ja syyskuussa. Mukana olivat myös Kansainvälisyyssiipi ja ESN Uni Turku. Perinnettä suunnitellaan jatkavan seuraavana vuonna.

2. Palvelumuotoilu
Projektin tarkoituksena oli vahvistaa näkökulmaa ylioppilaskunnasta jäsenpalveluiden
tuottajana ja selkeyttää palvelupaketteja ja -polkuja.

Tilakysymykset ja palvelut viestintänä, viestintä palveluna -projektit
Toimintasuunnitelma:
Muotoilemme ylioppilaskunnan lainaamat ja vuokraamat tilat yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi, josta ”asiakkaan” on helppo löytää tarvitsemansa.
Toteutamme esteettömyyskartoituksen TYYn tiloissa ja teemme tarvittavat toimenpiteet esteettömyyden parantamiseksi. Osana palvelukokonaisuuden muotoilua mahdollinen esteettömyys
tuodaan selvästi esiin tilojen kuvauksessa.
Muodostamme palveluistamme selviä ja kätevästi viestittäviä kokonaisuuksia ja otamme palvelut näkyvämmin osaksi säännöllistä viestintäämme.
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Viestimme järjestöille paremmin myös tarjoamistamme viestintäpalveluista, kuten kalenterista
ja uutiskirjeestä. Kuulemme järjestöjen toiveita viestinnän kehittämiseksi. Kehitämme uutiskirjettämme selvemmäksi, visuaalisesti kiinnostavammaksi ja tehokkaammaksi viestintävälineeksi.

Helmi-maaliskuussa tehtiin tilojen vuokraajille suunnattu kysely, jossa selvitettiin kokemuksia tilojen varaamisen ja vuokraamisen toimivuudesta, varustelusta ja kehitysehdotuksista. Kovin yllättäviä tietoja ei vastauksista saatu. Osa kehittämiskohteista oli sellaisia, että
niitä on mahdollista parantaa ilman lisäresursseja, mutta osaan tarvittaisiin lisärahoitusta.
Maalis-kesäkuun aikana valmisteltiin kaikista palveluista "tuotekortit", jotka helpottavat
palveluiden viestimistä jäsenille. Toukokuussa vahvistettiin hallituksen kokouksessa kerralla hinnat palveluille, joista peritään maksuja.
Vuoden aikana tehtiin esteettömyyskartoitukset ylioppilaskunnan käytössä olevissa eri tiloissa yhteistyössä yliopiston esteettömyyssuunnittelijan kanssa, jolloin kustannuksiakaan
ei syntynyt. Tulokset huomioidaan tiloista viestittäessä ja esteitä poistetaan mahdollisuuksien mukaan kartoitusten valmistuttua.
Keskeiseksi kehittämiskohteeksi havaittiin varsinkin tilojen kirjavat varauskäytännöt. Ratkaisuna on kehitetty yhdenmukaista varausjärjestelmää TYYn nettisuvuille, jotta kustannukset saadaan pidettyä matalina ja palvelut löytyisivät mahdollisimman helposti samasta
paikasta. Varausjärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä, mutta aikataulu epäonnistui ja käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen 2019.
Vuoden aikana palveluista viestittiin niin uutisissa, sosiaalisessa mediassa kuin verkkosivuillammekin. Jokaiselle kuukaudelle valittiin kaksi teemapalvelua, joista tehtiin omaa viestintää kuukauden aikana. Rakensimme vuokratiloistamme selkeän kokonaisuuden, joka lähetettiin sähköpostikirjeenä suoraan järjestöille sekä sisällytettiin opiskelijan oppaaseen,
Student Guideen ja TYYn lukuvuosikalenteriin.

FITech
Toimintasuunnitelma:
Valmistaudumme muilta paikkakunnilta tulevien DI-opiskelijoiden palvelutarpeisiin yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien kanssa. Muotoilemme tuontiteekkareille tarjoamamme palvelut selkeäksi paketiksi.

Muiden FITech-ylioppilaskuntien (AYY, LTKY, OYY, Tamy, TTYY, VYY, ja ÅAS) kanssa valmisteltiin sopimus, jonka nojalla TYY ja ÅAS tarjoavat palveluitaan muiden ylioppilaskuntien FITech-tutkinto-ohjelmissa opiskeleville jäsenille korvausta vastaan. Lähtökohta on ollut, että nämä opiskelijat voivat käyttää kaikkia palveluita, ellei ole erityistä syytä rajata jotakin palvelua tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Ensimmäisenä vuotena vain Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoita oli Turussa tutkinto-opiskelijoina.
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Yritysyhteistyön kehittäminen
Toimintasuunnitelma:
Lisäämme yritysyhteistyön roolia hallituksen vastuunjaossa. Yritysyhteistyövastaavan vastuulla
on luoda selvemmät ja monipuolisemmat yritysyhteistyöpaketit. Viestimme yhteistyöpaketeista
tehokkaammin, ja keskustelemme pitkäaikaisten kumppanien tarpeista ja räätälöimme palveluitamme heidän tarpeitaan paremmin vastaavaksi.

Yritysyhteistyön roolia kasvatettiin hallituksen sisäisessä työnjaossa, ja yritysyhteistyö nostettiin sivusektorista uudeksi pääsektoriksi.
Alkuvuoden toiminnan painopiste oli pohjatyön luomisessa tulevaisuuden yritysyhteistyölle. Hallituksen jäsen Snygg valmisteli yhdessä TYYn tiedottajan Pessin kanssa uusia materiaaleja potentiaalisille yhteistyökumppaneille esiteltäväksi, kuten uuden mediakortin
sekä lyhennetyn version TYYn esittelymateriaaleista. Lisäksi Snygg tapasi kaikkien jo olemassa olleiden yhteistyökumppanien edustajat. Näillä tapaamisilla pyrittiin selvittämään
nykyisten yhteistyökumppanien tyytyväisyys aikaisempaan toimintaan sekä mahdollisuudet kasvattaa sopimusten arvoa uusilla avauksilla.
Alkuvuodesta kontaktoitiin uusia yhteistyökumppaneita. Tapaamisilla pyrittiin kasvattamaan TYYn yhteistyökumppanien kirjoa, pyrkien nimenomaan hakemaan yhteistyökumppaneita uusilta toimialoilta. Tästä esimerkkinä kontaktoinnit Turun Osuuskauppaan sekä
teleoperaattoreihin kuten Teliaan. Suurten yritysten lisäksi kontaktoinnissa on keskitytty
myös paikallisiin yrityksiin. Esimerkkinä tästä yhteistyöneuvottelut Pure Moven kanssa.
Kontaktointi tuotti tulosta, sillä vuoden ensimmäisellä puoliskolla on saatu solmittua myös
uusia yhteistyösopimuksia sekä kasvatettu olemassa olevan sopimuksen arvoa. Uudet sopimukset on tehty Revul Media Groupin sekä Fination Oy:n kanssa, kun taas Turun Sanomat
kasvattivat sopimuksensa arvoa. Lisäksi Red Bull on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua entistä useampiin TYYn tapahtumiin. Syksyllä Snygg kävi myös neuvotteluja Turku Energian
ja Viking Linen kanssa ja näistä neuvotteluista realisoitui tuloksia vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla.

Tapahtumat tunnetuiksi ja sopiviksi kaikille
Toimintasuunnitelma:
Brändäämme tapahtumamme paremmin tunnistettaviksi ja korostamme niiden TYY-yhteyttä.
Konseptoimme tapahtumakokonaisuudet eheämmiksi ja teemme niille viestintä- ja markkinointisuunnitelman.
Vähennämme tapahtumatuottajien määrää yhdistämällä tehtäviä. Selvennämme työnjakoa ja
tehtävänkuvia tuottajien ja toimiston välillä.
Tuemme kotikansainvälisyyttä viestimällä siitä, miten opiskelijat voivat osallistua kansainvälisyyttä edistävään toimintaan kaikilla kampuksilla. Viestimme TYY International - sivuilla
kaksikielisesti, jotta myös suomenkieliset opiskelijat kokevat asioiden koskevan heitä.
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Tuomme kansainvälisiä opiskelijoita ja suomalaisia opiskelijoita paremmin yhteen brändäämällä kv-tapahtumista paremmin kaikille sopivia. Viestimme molemmille sopivista tapahtumista kaksikielisesti ja painotamme niiden luonnetta kohtaamispaikkoina. Tarkastelemme
erillisten kansainvälisille opiskelijoille suunnattujen tapahtumien mielekkyyttä ja sitä, voisiko
niitä yhdistää muiden tapahtumien kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat voisivat sitoutua
paremmin koko yliopisto- ja opiskelijayhteisöön.

Tapahtumien brändiuudistuksen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta. Varsinainen visuaalinen uudistus näkyi jäsenille ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Uusi visuaalinen, yhtenäinen ilme tapahtumille tilattiin Niki Petterssonilta, joka on suunnitellut myös TYYn tämänhetkisen ilmeen. Brändiuudistuksen tavoitteena oli kytkeä TYYn tapahtumat tiukemmin saman brändin alle ja tehdä tapahtumista tunnistettavampia yhtenäisen ilmeen avulla.
Tapahtumien viestintään panostettiin koko vuoden aikana paljon. Tapahtuman järjestäjät
tekivät yhdessä viestintäasiantuntijan kanssa suuntaa antavan viestintäsuunnitelman hyvissä ajoin ennen tapahtumia. Tapahtumaviestinnässä pyrittiin hyödyntämään monipuolisuutta sekä monikanavaisuutta. Aprillirock muutettiin Vappuintroksi ja siitä luotiin Vapun
"etkotapahtuma". Tämä lisäsi huomattavasti tapahtuman vetävyyttä ja näkyvyyttä. Viestinnässä hyödynnettiin monipuolisesti kuvia, videoita ja haastatteluja. Lisäksi eri tapahtumia
markkinoitiin myös kasvotusten jalkautumalla kampukselle. Esimerkiksi Vapun, TYYlikkään
avauksen ja vuosijuhlien puitteissa myytiin muun muassa lippuja tapahtumiin ja merkkejä
kampuksella, jolloin saatiin toisenlaista näkyvyyttä tapahtumille sähköisen viestinnän lisäksi. TYYlikkäässä avauksessa rikottiin osallistujaennätyksiä: yli 3000 juhlijaa osallistui bileisiin, jonka lisäksi kaikki 2000 ennakkolippua myytiin loppuun. Myös vuosijuhlat saavuttivat välivuoden huomioon ottaen runsaan osallistujamäärän; melkein 220 vierasta.
Tapahtumatuottajien määrää vähennettiin ja Vappuintrolla ja Vapulla oli sama tuottajapari.
Yhteistyö toimiston ja Vapputuottajien välillä sujui loistavasti. Syksyn avajaiskarnevaalia
varten ei palkattu tuottajaa lainkaan, koska kesäkuun alussa rekryttiin uusi työntekijä TYYn
vakituiseksi tapahtumatuottajaksi 30%:n työajalla. Opiskelijakulttuurivastaava Ryhtä huolehti Avajaiskarnevaalien suunnittelusta ja toteutuksesta. Syksyn tapahtumat järjestettiin
uuden tapahtuma-asiantuntijan ja kulttuurivastaavan toimesta.
TYY viesti vuoden aikana sekä suomeksi että englanniksi. Kotikansainvälisyysmahdollisuuksista viestittiin ympäri vuoden. Kv-opiskelijat otettiin paremmin osaksi TYYn vappua. Erillistä kansainvälisille opiskelijoille suunnattua vapputapahtumaa ei järjestetty vaan vapputapahtuma oli sama kaikille. TYYn vapputuottajat tekivät myös niin sanottuja opetusvideoita vapusta kv-opiskelijoille. Kansainvälisyyssiipi oli mukana Vapun järjestelyissä ja luotiin
yhteistyössä vappubingo, joka johdatteli opiskelijoita suomalaisten vappuperinteiden pariin. Myös muiden tapahtumien, kuten kekeviikon, vuosijuhlien ja itsenäisyyspäivän soihtukulkueen, kohdalla kiinnitettiin huomiota englannin kieliseen viestintään ja ohjelmaan.
TYY International pysyi kuitenkin suomenkielisenä Facebook-sivuna, sillä kaksikielistä viestintää on tarkoitus kehittää kokonaisuutena tulevana vuonna.

Vaikuttavia koulutuksia järjestöille
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Toimintasuunnitelma:
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 keskustelu ja palautetilaisuuksien
järjestämistä jäsenistölle tarkoin rajatuista aiheista.

Yhdenvertaisuuskoulutus järjestettiin kevään suuren koulutuspäivän sijaan erillisinä koulutuksina Raumalla 15.1. ja Turussa 5.3. Yhdenvertaisuusasioiden edistämistä järjestöissä pidettiin esillä muun muassa järjestöjä tavattaessa ja nostamalla yhdenvertaisuus Turussa järjestettyjen SYL järjestö- ja kulttuuritapaamisten teemaksi. Tapahtuman suunnittelussa ja
järjestämisessä oltiin aktiivisesti mukana yhdessä SYL:n kanssa.
Järjestöjen puheenjohtajilta kysyttiin alkuvuodesta koulutusaiheista, joille heidän hallituksillaan olisi tarvetta. Koulutus- ja workshop-tapaamisten antia ja mielekkyyttä kasvatettiin
osallistamalla puheenjohtajien neuvostoa aiheiden valinnassa.
10.9. järjestettiin ensimmäistä kertaa Syksyn suuri koulutuspäivä. Toisen koulutuspäivän lisäämisen on tarkoitus edesauttaa koulutuspäivien tunnettavuutta ja saavuttavuutta etenkin
yhdistysten näkökulmasta, joiden hallitusten vastuu kausi on kalenterivuoden sijaan lukuvuosi. Huomioiden kyseessä olleen ensimmäinen järjestämiskerta, oltiin osallistujamääriin
tyytyväisiä. Koulutuspäivän yhteydessä järjestettiin avoin keskustelutilaisuus yliopiston
henkilökunnan vetämänä OpintoVartu:sta.
Kansainvälisistä asioista kiinnostuneille järjestötoimijoille suunnattuja International Council -tapaamisia markkinointiin teema edellä. Tapaamiseen osallistui lisäksi tuutoreita ja
kansainvälisiä opiskelijoita. Tapaamisten osanottajamäärä kasvoi erilaisen profiloinnin
avulla.

3. Opiskelijayhteisö
TYY <3 Järjestöt
Toimintasuunnitelma:
Olemme osa opiskelijajärjestöjen arkea, muun muassa tapaamalla järjestöjen toimijoita pienemmissä ryhmissä (esim. puheenjohtajatapaamiset ja kopokierros). Näissä tapaamisissa keskitytään puhumaan juuri kyseisen tiedekunnan/oppiaineen tai järjestön kuulumisista. Lisäksi
hallitus tapaa tiedekuntajärjestöjen hallituksia vuosittain.

TYYE Maaliskuu 2019, Pöytäkirja liite 1:
Toimintakertomus 2018
Sivu 20/83

Tuemme jatko-opiskelijoita oman järjestön perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä.
Loppuvuodesta 2017 järjestetystä jatko-opiskelijoille suunnatusta tapahtumasta saatuja yhteystietoja hyödynnetään yhdistyksen perustamisessa.
Nostamme järjestöt näkyvämmin osaksi viestintäämme erilaisten kampanjoiden avulla.

Kaikkien tiedekuntajärjestöjen hallitukset tavattiin kevään aikana. Tiedekuntajärjestöjen lisäksi tavattiin TYYn järjestöasiantuntijan johdolla kaksitoista TYYn järjestöä heidän omissa
tiloissaan. Järjestötapaamissa syvennettiin tietoisuutta järjestöjen erilaisista tilanteista. Lisäksi keskustelimme muun muassa tila- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.
Järjestötoimijoiden puheenjohtajia, koulutuspoliittisia vastaavia ja kansainvälisyydestä
kiinnostuneita henkilöitä (nk. International Councilit) tavattiin myös erikseen. International Council-tapaamisia kehitettiin alkuvuoden palautteen perusteella niin, että ne vastaisivat järjestötoimijoiden tarpeita. Muun muassa yhteen kevään tapaamiseen kutsuttiin kvtuutorit, jotta järjestötoimijat voisivat esitellä toimintaansa heille.
Jatko-opiskelijoiden järjestön perustamistilannetta seurattiin ja tarvittaessa projektissa oltiin valmiita tukemaan jatko-opiskelijoita. Näillä näkymin jatko-opiskelijat eivät kuitenkaan
ole perustamassa omaa järjestöään.
Kevään aikana toteutettiin käyttäjäystävällisyyttä lisääviä uudistuksia TYYn verkkosivujen
tapahtumakalenteriin. Loimme esimerkiksi tapahtumakategoriat. Järjestöjen näkyvyyttä on
tehostettu uutiskirje-, some- ja nettisivunosoilla.
Järjestöille suunnatuissa koulutuksissa puhuttiin mahdollisuudesta saada järjestöt vahvemmin osaksi TYYn viestintää ja sosiaalista mediaa. Kiinnostusta oli selvästi ja keskiöön nousivat etenkin harrastusjärjestöt, joille TYYn kanavissa näkyminen voisi olla hyödyksi. Ideat jalostuivat järjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja niitä on tarkoitus toteuttaa
vuonna 2019.

Vapaaehtoisemme osaksi toimiston arkea
Toimintasuunnitelma:
Vapaaehtoistoimintamme tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää omaa osaamista.
Hallituksen vapaaehtoisvastaava laatii yhdessä siipitoimijoiden kanssa siivelle vuosikellon ja
toimintasuunnitelman. Nämä toimivat vapaaehtoistoiminnan perustana. Hallituksellamme
on selvä kuva vapaaehtoisten tavoitteista tulevalle vuodelle. Siiven puheenjohtaja kirjoittaa
vuoden päätteeksi lyhyen toimintakertomuksen.
Kevennämme hakuprosessia siipiin. Kannustamme siipiä keskinäiseen yhteistyöhön.
Hallituksen vapaaehtoisvastaava pitää yhteyttä Kinokoplaan muun muassa osallistumalla Kinokoplan kokouksiin.
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Hallituksen vapaaehtoisvastaavana toimi hallituksen jäsen Simonen. Lisäksi hallituksen jäsen Paasivirta toimi yhteyshenkilönä yhdenvertaisuussiipeen.
Siipien toiminta oli yleisesti erittäin aktiivista ja he saavuttivat suuren joukon jäseniä viestinnällään ja tapahtumillaan. Siipien puheenjohtajat kutsuttiin hallituksen suunnittelumökkeilyyn alkuvuodesta. Lisäksi kaikille siipitoimijoille järjestettiin yhteinen kick off - koulutus yhteensä kolme kertaa: tammikuussa, täydennyshaun jälkeen syyskuussa ja vuoden
2019 toimijoille joulukuussa. Koulutusten tarkoituksena oli antaa yleiskuva TYYstä ja siipien
toiminnasta sekä kannustaa siipiä yhteistyöhön keskenään. Jokaista siipeä koulutettiin
myös erikseen ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsen Simonen laati yhdessä siipitoimijoiden kanssa jokaiselle siivelle toimintasuunnitelmana toimivan vuosikellon, jotka
yhdistettiin yhdeksi dokumentiksi. Hallituksen jäsen Simone kävi siipien kokouksissa ja piti
heihin säännöllisesti yhteyttä. Toukokuussa siipien puheenjohtajat vierailivat hallituksen
aamukoulussa, kertoivat kevään toiminnasta ja esittivät kehitysehdotuksia. Siipien puheenjohtajat toimittivat hallitukselle toukokuussa puolivuotiskatsauksen toiminnastaan. Koko
vuoden toimintakertomus toimitetaan vuoden vaihteessa.
Siipiä kannustettiin koko vuoden ajan tekemään yhteistyötä keskenään. Siipien yhdessä järjestäviä tapahtumia olivat muun muassa Reilun kaupan aamiainen (kehitysyhteistyö- ja ympäristösiipi) ja rasismin vastaiseen viikkoon osallistuminen (kansainvälisyys- ja kehitysyhteistyösiipi). Siipien täydennyshaku järjestettiin keväällä. Syyskuussa siipien jäsenet liittyivät Slackiin Vapaaehtoiset-kanavalle.
Hallituksen jäsen Simonen vieraili yhdessä Kinokoplan kokouksessa alkuvuodesta. Hän piti
Kinokoplaan yhteyttä myös yksinäisyysteemapäivän ja syksyn kekeviikon tiimoilta.
Siipihaku järjestettiin uudelleen marraskuussa.

4. Tylkkäri
Toimintasuunnitelma:
Turun ylioppilaslehden johtokunta valmistelee ja toteuttaa Turun ylioppilaslehden julkaisuformaattiin liittyvän selvityksen. Selvitystyössä otetaan huomioon syksyllä toteutettavasta lukijakyselystä saadut vastaukset. Selvitystyössä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, jotta varmistetaan selvitystyön riippumattomuus. Selvitystyön on kokonaisuudessaan valmis elokuussa
2018 ja sen tulokset esitellään edustajistolle syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa.”

Keväällä 2018 edustajisto valitsi riippumattoman viestintätoimiston Viestintäluotsin toteuttamaan Turun ylioppilaslehdelle selvityksen, jonka tavoitteena oli vertailla, mikä olisi paras
julkaisuformaatti Tylkkärille. Edustajisto päätti maksaa selvityksestä 15 000 euroa. Summa
lisättiin Turun ylioppilaslehden budjettiin.
Syksyllä Viestintäluotsin selvitys valmistui. Raportin mukaan Tylkkäriä kannattaa julkaista
sekä printtinä että verkossa. Selvityksen mukaan nopea pelkkään verkkoon siirtyminen romahduttaisi lehden aseman, lukijamäärät ja mainostulot.
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Syksyllä TYYn edustajisto käsitteli Tylkkärin budjettia ja julkaisuformaattia. Edustajisto keskusteli monta kuukautta leikkaus- ja lisäpanostusehdotuksista, kunnes päätti lopulta säilyttää budjetin ennallaan. Samalla edustajisto päätti lehden strategiasta. Uuden strategialinjauksen mukaan seuraavaksi selvitetään, millaisia resursseja paperilehden rinnalla tapahtuva digisisältöjen mahdollinen kehittäminen vaatisi.

Vastuualueet

5. Johto (pääsektori)
Vuonna 2018 pääsektorilla toimi hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi, hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä sekä ylioppilaskunnan pääsihteeri Elenius.

Organisaation sisäinen toiminta ja sen kehittäminen
Ylioppilaskunnan hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 14.12.2017 jakaa sisäiset vastuualueensa seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

Inari Harjuniemi: puheenjohtaja
Paavo Palanterä: varapuheenjohtaja, koulutuspoliittiset asiat, järjestöt
Olli-Pekka Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
Iina Ryhtä: opiskelijakulttuuri, liikunta, sosiaalipolitiikka
Sini Saarinen: koulutuspolitiikka, kansainväliset asiat
Emmi Simonen: vapaaehtoiset, kansainväliset asiat, järjestöt, kehitysyhteistyö, ympäristö
Noel Snygg: yritysyhteistyö, opiskelijakulttuuri

Vastuunjakoon tehtiin alkuvuodesta esiin nousseiden ongelmien pohjalta muutoksia. Muutosten tarkoituksena oli tasapainottaa hallituslaisten työmäärää, sekä vähentää aikaa, joka
yksittäisillä hallituslaisilla kului useisiin sektoripalavereihin. Lisäksi uudelleenjärjestäytymisessä täsmensimme myös pienempien niin sanottujen "sivusektoreiden" vastuunjakoa.
Hallitus järjestäytyi uudelleen 12.4.2018 pidetyssä kokouksessa seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

Inari Harjuniemi: puheenjohtaja
Paavo Palanterä: varapuheenjohtaja, koulutuspoliittiset asiat, järjestöt, tuutorointi
Olli-Pekka Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus
Iina Ryhtä: opiskelijakulttuuri, liikunta, sosiaalipolitiikka
Sini Saarinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Emmi Simonen: vapaaehtoiset, kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö, ympäristö
Noel Snygg: yritysyhteistyö, opiskelijakulttuuri
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Uusi työnjako koettiin hallituksessa toimivaksi ja kohtuullisen tasapainoiseksi. Hallituksen
puheenjohtaja kävi kevään ja alkusyksyn aikana kunkin hallituslaisen kanssa kahdesta kolmeen kehityskeskustelua. Kehityskeskusteluissa puhuttiin esimerkiksi henkilökohtaiseen
jaksamiseen, tavoitteisiin ja organisaation sisäiseen toimivuuteen liittyvistä teemoista.
Edunvalvontahenkilöstö ja hallitus kokoontuivat vuoden aikana kolmesti yhteen suunnittelemaan toimintaa ja kehittämään organisaation toimintatapoja. Vuoden aloitusmökkeilyssä
suunniteltiin toimintasuunnitelmaprojektien sekä omien projektien tavoitteita ja keinoja
sekä aikataulutettiin vuoden toimintaa. Toukokuussa järjestettiin Tulevaisuusworkshop,
jonka tavoitteena oli suunnitella vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa strategian pohjalta ja
koota yhteen kevään onnistumisia. Syksyn suunnitteluristeilyllä orientoiduttiin alkavaan
syksyyn ja jalostettiin kevään Tulevaisuusworkshopin tuotoksia konkreettisemmin toimintasuunnitelma muotoon.
TYYn vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa koordinoitiin niin sanottujen edunvalvontapalaverien kautta. Edunvalvontapalavereissa edunvalvonnasta vastaavat hallituslaiset ja henkilökunta ovat kokoontuneet yhteen noin kerran kuukaudessa. Palavereja kehitettiin viime vuodesta saadun palautteen perusteella. Uuden mallisissa edunvalvontapalavereissa palaveri
alkaa jollain ajankohtaisella alustuksella, jonka jälkeen keskustellaan muun muassa rehtorilounaiden esityslistasta sekä muista ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista. Uudistetut palaverit on koettu toimiviksi.

Strategian jalkauttaminen
Vuonna 2017 ylioppilaskunnan strategia kirjoitettiin kokonaan uudelleen. Edustajisto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 18.10.2017 Uusi strategia koostuu kahdesta osiosta:
Ylioppilaskunnan arvoista, visiosta ja missiosta sekä konkreettisesta toimenpideohjelmasta.
Uuden strategian painopisteet ovat muun muassa TYYn tarjoamien palveluista ja vaikuttamistyöstä viestimisessä sekä lähestyttävyyden lisäämisessä. Strategian jalkauttaminen on
yksi keskeisistä vuoden 2018 painopisteistä. 27.3. pidettiin strategiatyöpaja hallitukselle ja
työntekijöille: miten sen kirjaukset näkyvät ja voisivat näkyä kunkin omassa työssä.
Strategian pohjalta TYYn fyysistä näkyvyyttä ja lähestyttävyyttä on pyritty lisäämään muun
muassa kampuskierroksella. TYYn hallitus jalkautui vapun alla kampukselle myymään vappumerkkejä sekä tapaamaan jäsenistöä. Pöytäständejä oli ympäri kampusta yhteensä viitenä eri päivänä, aina muutama tunti kerrallaan.
Jotta järjestöt kokisivat TYYn enemmän omakseen, tapasi hallitus vuoden aikana kaikki tiedekuntajärjestöt. Matalampaa kynnystä olla yhteydessä TYYn toimistoon on pyritty edistämään myös edustajiston suuntaan. Hallitus on nimennyt keskuudestaan jokaiselle edustajistoryhmälle kummin. Kukin kummi on kutsunut vastuuryhmänsä tutustumaan toimistoon sekä juttelemaan TYYn ajankohtaisista asioista. Lisäksi koulutuspoliittinen sektori on
kiertänyt ainejärjestöjen kopotoimijoita läpi tiedekunnittain ja järjestösektori on tavannut
järjestöjen puheenjohtajia.
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Niin ikään viestintää on lähdetty kehittämään strategian pohjalta henkilölähtöisempään
suuntaan. Instragramin puolella on toteutettu kampanjoita, joiden tarkoitus on ollut tuoda
hallitusta ja hallituksen toimintaa lähemmäksi. Alkuvuodesta TYYn hallituslaiset esittäytyivät instagramin puolella ja loppukeväästä kullakin hallituslaisella oli oma instagram-päivänsä. Instragram-päivänään hallituslainen päivitti TYYn instagramiin useita lyhyitä videoita- tai kuvia siitä, missä meni ja mitä teki. Instagram-päiviä jatkettiin myös syksyllä.
Facebookissa henkilölähtöisyyttä on pyritty korostamaan puhumalla ihmisistä lähtökohtaisesti etunimillä. Pyrkimyksenä on, että viestintä tuntuisi rennommalta, kuin ennen, jolloin
tapana oli puhua henkilöistä sekä etu- että sukunimellä. Henkilölähtöisyys on ollut esillä
myös TYYn blogin puolella, jossa on julkaistu muun muassa kirjoitus siitä, miltä tuntuu pitää vappupuhe tuhansille ihmisille.
Vuonna 2017 aloitetun #edunvalvonnanarjen rinnalla on kokeiltu muita tapoja tuoda TYYn
päätöksentekoa avoimemmaksi. Esimerkiksi edustajiston kokouksista on koostettu muutamaan otteeseen lyhyet videot (#edariekstra), jossa käydään läpi kokouksen keskeisiä asioita.
Videot on tekstitetty englanniksi. Hallituksen kokouksista viestimisessä taas on kokeiltu sitä,
että joku hallituslainen on kertonut kokouksessa päätetystä asiasta TYYn nettisivuilla ja somessa hashtagillä #TYYnArki. #edariekstra sai erityisen paljon kiitosta edaattoreilta, mutta
kiireiden keskeellä kuitenkin sekä #edariekstra että #TYYnArki jäivät. Tulevaisuudessa olisikin syytä pohtia missä määrin haluamme viestintämme kärjen olevan päätöksissä ja missä
määrin pitäisi ennemmin painottaa sisällöllisiä asioita, joita toimiston väki tekee.
Strategiassa mainittu opiskelijakulttuurin kehittäminen oli yksi vuoden keskeisiä painopisteita. Tätä toteutettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman puitteissa (ks. projekti ”Tapahtumat tunnetuiksi ja sopiviksi kaikille”). Strategian osalta opiskelijakulttuurin keskeisimpiä
tavoitteita on ratkaista vaihtuvien hallituslaisten ja projektityöntekijöiden aiheuttama jatkuvuusongelma. Vuonna 2018 ongelmaan löydettiin ratkaisu, kun TYYlle palkattiin uusi
työntekijä yhteistyössä FITechin kanssa. Työntekijä tulee toimimaan työnimikkeellä yhteisösuunnittelija, ja hänen TYYn puolen toimenkuvaansa kuuluu opiskelijakulttuurin liittyvien tapahtumien järjestämistä.
Strategian mukaisesti TYYn tapahtumailme uudistettiin ja yhtenäistettiin, ja Niki Petterssonin laatima uusi ilme on saanut paljon kehuja. Vuoden aikana TYYn tapahtumakokonaisuutta kirkastettiin ja tapahtumatuotanto keskitettiin uudelle tapahtumatuottajalle.
Strategiaa jalkautetaan myös muiden vuoden 2018 toimintasuunnitelmaprojektien kautta.
Esimerkiksi palvelumuotoilu-projektien tarkoituksena on kehittää TYY-brändiä sekä tapoja
viestiä paremmin TYYn tarjoamista palveluista. Strategia huomioidaan vahvasti myös vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa suunniteltaessa. Strategia on otettu vahvasti myös vuoden
2019-2021 toimintasuunnitelman pohjaksi, jotta sen eteen tehtävä työ varmasti jatkuu tulevaisuudessa.

Eduskuntavaalivaikuttaminen
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Syksyn 2018 aikana ylioppilaskunta on valmistautunut tulevan vuoden eduskuntavaaleihin.
Ylioppilaskunnan omia preferenssejä Suomen ylioppilaskuntien liiton eduskuntavaalikampanjan kärjiksi workshopattiin hallituksen ja edunvalvontahenkilöstön kesken alkusyksystä.
TYYn preferensseiksi nousivat Ilmastonmuutokseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja koulutuksen rahoitukseen liittyvät teemat. Hallituksen puheenjohtaja keskusteli SYL:n puheenjohtajien ja pääsihteerien tapaamisessa toivotuista teemoista muiden läsnäolijoiden kanssa.
Muiden ylioppilaskuntien toivomukset olivat pääasiassa saman suuntaisia. Keskustelun
pohjalta SYL muotoili liittokokoukselle ehdotukseksi seuraavat eduskuntavaalikärjet, jotka
liittokokous hyväksyi:
•

•

•

Maksuton, saavutettava ja joustava koulutus. Koulutuksen merkitys muuttuvassa
maailmassa on entistä suurempi nuorille ja tuleville sukupolville. Taataan yliopistojen kyky kouluttaa nuoria nostamalla julkista perusrahoitusta, palauttamalla yliopistoindeksi ja kasvattamalla eurooppalaista tutkimuksen ja koulutuksen rahoitusta.
Tuleva hallitus edistää hankkeella alustamallisen koulutuksen vakiinnuttamista ja siten opiskelun joustavoittamista.
Opiskelijan toimeentuloa parannetaan osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.
Nykymuotoisten sosiaaliturvan elementtien (opintotuki ja yleinen asumistuki) tulee
taata riittävä toimeentulo turvaamaan täysipäiväinen opiskelu velattomasti. Ideaali
tapa järjestää opiskelijoiden toimeentulo on täysipäiväisen opiskelun mahdollistava
perustulo.
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia sukupolvikysymyksiä, sillä sen luoma
globaali epävarmuus, kärsimys ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorten
ja tulevien sukupolvien maksettaviksi. Suomen tulee olla kärkikastissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, tehdä vaikuttavaa ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin ja vaatia Euroopan unionilta yhteisiä ratkaisuja.

Sen lisäksi, että TYY oli aktiivisesti vaikuttamassa SYL:n eduskuntavaalikampanjan kärkiin,
aloittelimme omaa vaikuttamistyötämme paikallisesti. Toimiston yhteisten keskusteluiden
pohjalta hallituksen puheenjohtaja sopi rehtorin kanssa yhteisen vaalivaikuttamisen käynnistämisestä. Toivomusta ylioppilaskunnan ja yliopiston yhteisestä vaikuttamistyöstä vietiin eteenpäin myös yliopiston hallituksessa muun muassa hallituksen opiskelijajäsenten
toimesta.
Keskustelua Turun yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisistä tavoitteista käytiin useasti syksyn aikana niin fyysisissä tapaamisissa kuin eduskuntavaalipaperiluonnoksia sähköpostilla
vaihdellen ylioppilaskunnan ja yliopiston hallinnon välillä. Vaikka ohjelma on vielä luonnosvaiheessa, lienee turvallista sanoa, että ylioppilaskunnan tavoitteet on hyvin huomioitu
sen valmistelussa. Ohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta. Lisäksi sen pohjalta on jo
nyt sovittu tammikuulle tapaaminen Kaupunginjohtaja Minna Arven kanssa, sekä esittelytilaisuus nykyisille Varsinais-Suomalaisille kansanedustajille. Ohjelman pohjalta on tarkoitus pitää ainakin yksi vielä laajempi tilaisuus lähempänä vaaleja.

TYYE Maaliskuu 2019, Pöytäkirja liite 1:
Toimintakertomus 2018
Sivu 26/83

Yllä mainittujen teemojen lisäksi sekä TYYssä kuin ylioppilasliikkeessä laajemmin huolenaiheeksi on noussut opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvät asiat. Näiden pohjalta hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi sekä SYL:n hallituksen puheenjohtaja Tiainen kävivät tapaamassa Psykologiliiton puheenjohtaja Ahtolaa. Tapaamisen yhteydessä sovittiin, että SYL
ja psykologiliitto lähtevät tekemään yhdessä vaikuttamistyötä vaalien jälkeen, jotta opintopsykologien pakollisuus ja määrä saadaan kirjattua lakiin ja jotta psykologin vastaanotolle
pääsyä helpotetaan.

Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen
Vuonna 2016 säädetty Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5. alkaen.
TYYssä uuteen sääntelyyn valmistauduttiin palkkaamalla alkuvuodesta projektityöntekijä
Lauri Havia, joka suunnitteli yhdessä Eleniuksen ja Lahoniityn kanssa tarvittavat toimenpiteet. Ylioppilaskunnan toiminnassa haasteen aiheutti erityisesti se, että toiminnassa on sekä
julkishallinnollisia että yksityisoikeudellisia piirteitä. Tietojen käsittelyperusteet ja keräystavat ovat erilaisia, kun verrataan esimerkiksi jäsenyyteen sidottuja oikeuksia, vapaamuotoisia tapahtumia ja hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ja toimintaa. Tämän vuoksi projekti oli melko monimutkainen organisaation kokoon nähden.
Pääosin henkilötietojen käsittely oli jo aiemmin järjestetty ylioppilaskunnassa riittävän hyvin. Osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi toimintaa pitää kuitenkin dokumentoida aiempaa
tarkemmin ja tietojenkeruuta yhdenmukaistaa. Keskeiset kehittämiskohteet liittyivät erityisesti rekisteröitävän informointivelvollisuuteen ja tietojen säilyttämiseen siten, että niihin
pääsevien henkilöiden joukkoa rajataan entisestään ja että tiedot tuhotaan suunnitellusti,
kun niitä ei enää tarvita.
Työntekijöille pidettiin ensimmäinen uusiin säädöksiin varautumista koskeva koulutus jo
23.2.2017. Työntekijät ja hallituksen jäsenet täyttivät tietojenkäsittelyä koskevan kyselyn alkuvuonna 2018, minkä jälkeen projektityöntekijä antoi palautetta kyselyn tuloksista ja vastasi tarkentaviin kysymyksiin. Projektiryhmänä toimineet Elenius, Havia ja Lahoniitty tapasivat helmi-huhtikuussa noin kahden viikon välein. Huhtikuussa pidettiin vielä viimeinen
koko toimiston yhteinen tietosuojapalaveri.
Tietosuojasääntelyyn varauduttiin seuraavilla konkreettisilla toimenpiteillä:
•
•
•
•

Laadittiin toiminnan yleinen tietosuojailmoitus
Verkkosivujen tietojenkeruulomakkeisiin lisättiin tietosuojailmoituspohja, jota käytetään kussakin konkreettisessa tilanteessa
Työntekijät ja hallituksen jäsenet koulutettiin aihepiiriin
Toimistolla työskentelyn tueksi laadittiin ohjeet yleisesti tietosuojan huomioimisesta, toiminnasta tietomurtotapauksissa sekä tietojen luovuttamisesta pyyntöjä
vastaan. Yleiset ohjeet koskevat käsittelyn kaikkia vaiheita: keräämistä, säilyttämistä,
tuhoamista ja luovuttamista
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Yhteydenpito ja näkyvyys Porissa ja Raumalla
Kevään suunnittelumökkeilyn yhteydessä päätettiin kokeilla etäkampuksien ja TYYn toimiston välisen viestinnän keskittämistä yhdelle hallituslaiselle. Tavoitteena oli parantaa yhteydenpitoa paikallisiin toimijoihin ja varmentaa hyvän kokonaiskuvan syntyminen Porin
ja Rauman kampusten asioista. Yhteyshenkilöksi valittiin Paavo Esko Valtteri Palanterä, kenen sektoreista etenkin järjestöasioiden ja tuutoroinnin kohdalla koettiin synergiaetua, kuten myös varapuheenjohtajuudesta näkyvyyden kannalta. Kokeilu on vaikuttanut toimivalta
ja etäkampusten toimijoilta on saatu positiivista palautetta yhteistyöstä. Viime vuonna aloitetut etäpalaverit Porin Pointer ry:n kanssa on vakinaistettu. TYY sai kutsun ja osallistui
Pointerin ja Rauman Opekkaan uusien opiskelijoiden kierroksille pitämällä rastia.

100-vuotishistoria
Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin historiatoimikunnassa 23.1.2018. Kirjoittajat Topi Artukka, Liisa Lalu, Otto Latva ja Panu Savolainen aloittivat työskentelyn ja tekivät arkisto- ja
lähdetyötä kesän ja syksyn ajan siten, että dispositiota tarkennettiin ja kirjoittajat esittelivät
projektin tilannetta historiatoimikunnan kokouksessa 30.10.2018. Loppuvuodesta alettiin
valmistella projektin talousarvion mukaisen harjoittelijan palkkaamista vuonna 2019. Teoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

6. Järjestöt
Vuonna 2018 järjestösektorilla toimi järjestö- ja hallintoasiantuntija Lahoniitty, Lahoniityn
opintovapaan aikainen sijainen järjestö- ja hallintoasiantuntija Laurila, hallituksen jäsen
Palanterä sekä hallituksen jäsen Simonen. Simonen siirtyi järjestösektorin toiminnasta syrjään hallituksen uudelleenjärjestäytymisen myötä huhtikuussa. Asiantuntija Lahoniitty jäi
opintovapaalle alkusyksystä, jonka jälkeen virassa toimi Laurila.
Vuonna 2017 aloitetut järjestötapaamisia jatkettiin keväällä, mutta ne jätettiin tauolle syksyksi uuden asiantuntijan perehtymistarpeiden vuoksi.

GDPR järjestöille
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaanastumista silmällä pitäen järjestöille järjestettiin
koulutus jäsenluettelon ylläpitämisestä sekä tietosuojasta ja tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista. Lisäksi TYYn nettisivuille koottiin ohjeistusta tietosuoja-asioista yhdistystoiminnassa.

Toiminta-avustusten kehittäminen
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Vuonna 2017 toteutettua ohjesääntöuudistusta sovellettiin ensimmäistä kertaa toimintaavustuksissa 2018. Avustustoimikunta työsti tammi-helmikuun aikana avustusten pisteytyskriteereitä uusiksi, jotta ne olisivat valmiina hakulomaketta varten. Lomaketta uudistettiin
korvaamalla avoimet kentät valintaruuduilla. Uudistuksen tarkoituksena oli yhdenvertaistaa hakuprosessia sekä tehdä siitä avustuksen hakijalle yksinkertaisempaa ja helpompaa.
Järjestimme järjestöpuheenjohtajille palaute-workshopin, jonka palautteen koostimme
avustustoimikunnalle. Toimikunta käsitteli palautteen ja toimikunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen Simonen, kirjoitti käsittelyn pohjalta palautteen blogikirjoituksen. Lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä kirjoitti kaksi julkaisua avustusten jakamiseen liittyen. Avustustoimikunta analysoi myös muutoksen vaikutusta verrattuna aiempien vuosien
avustusmääriin.

7. Kansainvälisyys
Kansainvälisyyssektoriin kuuluivat työntekijä Nurmen lisäksi hallituksen jäsenet Simonen
ja Saarinen. Lisäksi toimintaan osallistuivat kansainvälisyyssiipi (puheenjohtajina Laura
Millasnoore), starttipakettivaraston koordinaattori Topu Akhand (avustajina Juha Laurila ja
Tero Ahlgren) sekä kääntäjä Saila Heinikoski.

Kansainvälinen koulutuspolitiikka
Kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaa tehostettiin nimittämällä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Saarinen osaksi kasainvälistä sektoria. Saarinen osallistui alkuvuoden sektoritapaamisiin ja hänet nimitettiin useisiin yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita
koskeviin työryhmiin.
Maksuttoman koulutuksen päivänä (30.11.) julkaistiin kolme videota, joissa kansainväliset
opiskelijat puhuivat maksuttoman koulutuksen merkityksestä. Lisäksi jaoimme kaksi blogipostausta ja osallistuttiin yhteisen kannanoton kirjoittamiseen muiden ylioppilaskuntien
kanssa.

Tiedotus ja koulutukset
Vaihto-opiskelijoille järjestettiin kansainvälinen infomarket 5.1., johon osallistui yhteensä
19 järjestöä tai sidosryhmää. Nurmi puhui vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa 4.1. Jaoimme uusille vaihto-opiskelijoille TYYn Welcome-paketit, jotka sisälsivät TYYn oppaan
kansainvälisille opiskelijoille (TYY Guide for International Students) ja Welcome Party -lipun. Welcome Party järjestettiin Marilynissä & Vegasissa 18.1. ja ISTU myi tapahtumaan lippuja. Welcome Party päätettiin järjestää jatkossa vain kevätlukukaudella, sillä kansainväliset
opiskelijat voivat hyvin osallistua ylioppilas- ja opiskelijakuntien omiin fuksibileisiin. Syksyllä saapuville kv-opiskelijoille painettiin englanninkielinen opas "TYY Guide for Students", joka jaettiin kaikille uusille kv-opiskelijoille. Osallistuimme orientaatioon ja Welcome Fairiin elokuussa.

TYYE Maaliskuu 2019, Pöytäkirja liite 1:
Toimintakertomus 2018
Sivu 29/83

TYY International Council
2016 perustettu International Council eli kv-neuvosto kokoontui kaksi kertaa keväällä. Tapaamisia markkinoitiin teema edellä alkuvuodesta kerätyn palautteen perusteella. Muutkin
kuin järjestöjen kv-vastaavat olivat tervetulleita osallistumaan. Kevään ensimmäisessä tapaamisessa teemana oli vaihdon esteet -kyselyn suunnittelu ja toisessa tapaamisessa kvtuutorit pääsivät tapaamaan järjestöjä. Järjestöesittelyjä oli kv-opiskelijoiden oppaassa ennätykselliset 31 ja järjestöt voivat julkaista tervetuliaiskirjeensä TYYn nettisivujen ja uutiskirjeen kautta. Lisäksi keräsimme järjestöjen englanninkielisiä sähköpostilistoja nettisivuillemme. Syksyllä International Council kokoontui kerran ja järjestötoiminnan mahdollisuuksista kerrottiin kv-opiskelijoille Get Inspired by UTU -tapahtumassa 16.11.

Kv-työllisyys
Helmikuussa järjestettiin Rekryn ja ÅAS:n kanssa Working in Finland -tapahtuma. Tapahtuman konseptin kehittämistä voisi miettiä yhdessä Rekryn kanssa, sillä moni opiskelija lähti
kesken tapahtuman, vaikka mielenkiintoisi osuus: työllistyneet opiskelijat oli vasta tapahtuman loppupuolella. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi osallistui toukokuussa
Turun kaupungin järjestämään seminaariin, jonka aiheena oli kv-työllisyyden lisääminen.
Joulukuun 3. järjestettiin Working in Finland Fair -tapahtuma, jossa kv-opiskelijat saivat tietoa erilaisilla ständeillä, saivat harjoitella työhaastattelua, kuvata CV-kuvan ja käydä CV-klinikalla. Lisäksi mainostimme kaikkia vastaantulleita kv-opiskelijoille sopivia työmahdollisuuksia kanavissamme.

Kieliasiat
Jokavuotinen Kielikeskus-kysely toteutettiin vasta marraskuussa, sillä se on toteutettu jo
useana vuonna peräkkäin ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan vuonna 2018. Saarinen ja Nurmi lounastivat KieVin kanssa alkuvuodesta, kesäkuussa ja syyslukukauden
alussa. KieVikyselyn tulokset esiteltiin 14.12. KieVin suunnittelupäivässä.
”Vuoden kieliteko” -palkintoa, kielituutorointia ja kielipiirejä mainostettiin. Olimme myös
aktiivisesti mukana Suomi Passi mobiiliapplikaation luomisessa ja mainostamisessa, joka
on jatkoa viime vuoden Suomi Passi -hankkeelle. #learnfinnishwithtyy -kampanja jatkui
uutiskirjeessä. Suomipassi mobiiliapplikaatio valmistui ennen uusien kv-opiskelijoiden
saapumista. Teimme marraskuussa kv-opiskelijoiden kanssa videon, jossa esiteltiin Suomipassin käyttöä.

Asiapitoista kansainvälistä viestintää
Erityisesti asiapitoista kansainvälistä viestintää tehostettiin. Muun muassa edustajiston kokouksista tehtyjä videoita ja muita TYYn edunvalvontaan liittyviä asioita käännettiin englannin kielelle. Lisäksi käytännössä kaikki Instagram-postauksemme olivat kaksikielisiä.
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8. Koulutuspolitiikka
Vuonna 2018 sektorilla toimi koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander, hänen opintovapaan aikana sijaisena toiminut Juha Isotalo (26.2.–30.6.2018) sekä hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Saarinen ja Palanterä.
Universitas Turku -hankkeen ehdotukset käsiteltiin vuoden alussa. Hakuajan sisällä tuli
useita hyviä hakemuksia, joille myönnettiin tukea opiskelijoiden oppimista tukevaan toimintaan. Kaikki hankkeen kriteerit täyttävät hakemukset saivat rahoituksen.
Vuoden opettajan ja opintojakson 2018 löytämiseksi ehdotuksia etsittiin perinteisten viestintäkanavien lisäksi myös yhteistyössä yliopiston kanssa järjestetyllä julistekampanjalla.
Kampanja oli tehokas, sillä ehdotuksia saatiin enemmän kuin moniin vuosiin. Valinnat julkistettiin lukuvuoden avajaisissa.
Koulutuspoliittisille opiskelijatoimijoille järjestetyissä koponeuvostoissa käsiteltiin opetussuunnitelmatyöhön vaikuttamista, uusia sähköisiä järjestelmiä, opintojohtosääntöä ja loppuvuodesta perehtymistä. Sähköiset järjestelmät ja uusi opintojohtosääntö otettiin käyttöön 1.8.2018. Lisäksi keräsimme neuvostojen kautta aineistoa ylioppilaskunnan valtakunnallisilla opetuksen kehittämisen Peda-forum-päivillä pidettävään työpajaan. Järjestimme
yhdessä Koulutuksen toimialan henkilökunnan kanssa KoTo-neuvoston 29.10.2018, jossa
käsittelimme yhdessä ainejärjestötoimijoiden kanssa yliopiston palveluita opiskelijalle,
OpintoVartua (opiskelijoiden varhaisen tukemisen malli) ja opintojaksopalautteen keräämistä.
Uusista sähköisistä järjestelmistä tiedottamiseen panostettiin yhdessä TYYn tiedottajan
kanssa. Aiheesta järjestettiin muun muassa viestintäkampanja, jossa viestittiin järjestelmien
muuttumisesta opiskelija-aktiiveille, asiasta tiedotettiin verkkosivuillamme, some-kanavissamme sekä Unica-ravintoloiden pöytästandeissa.
Tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreille (halloped-koordinaattorit)
järjestettiin vuoden aikana kuusi tapaamista. Tapaamisissa käytiin läpi tiedekuntien akuutteja asioita ja jaettiin tietoa lukuisista kansallisista ja yliopistotason ajankohtaisista asioista,
kuten:
1. Yliopistojen Korkeakouluvisio 2030 -visiotyöstä sekä yliopistojen rahoituksen uudistamisesta
2. Turun yliopistoa uhanneesta lakosta
3. Opintojohtosäännön ja sähköisten järjestelmien uudistamisesta
4. Rehtorin päätöksestä parantaa opintojen ohjausta.
5. Opintojaksopalautejärjestelmän yhtenäistämisestä
Yhteydenpidon parantamiseksi yliopiston etäkampuksiin päätettiin koulutuspoliittisella
sektorilla valita tiedekuntien halloped-koordinaattoreiden lisäksi Porin Pointer ry:lle ja Rauman Opekas ry:lle etäkampuskoordinaattorit vuodelle 2019.
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Hallinnon opiskelijaedustajille järjestettiin täydennyskoulutus kevään päätteeksi, jossa käsiteltiin vaikuttamista yliopiston päätöksentekoon. Hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshakuja järjestettiin vuoden 2018 aikana kolme kertaa.
Lisäksi koulutuspoliittinen sektori vieraili järjestökopotoimijoiden keskuudessa niin kutsutulla kopokierroksella, mutta tiedekunnista vain kahden kanssa saatiin sovittua tapaamisaika. Kierrosten tarkoitus oli tuoda koulutuspoliittisen sektorin toimijoita ja järjestökopoja
lähemmäksi toisiaan. Järjestöjä autettiin myös suoraan koulutuspoliittisissa asioissa järjestötapaamisissa, jotka koordinoitiin järjestösektorin kautta.
Lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija on toiminut opiskelijoiden tukihenkilönä yksittäisissä tapaamisissa silloin, kun opiskelija on pyytänyt neuvoa tai tukihenkilöä itseään koskevan oikeusturva-asian tai opintoasian käsittelyyn.
Turun yliopisto perustaa etäkampuksen Namibiaan (Master’s Degree Programme in Software Engineering sijoitetaan University of Namibian Windhoekin kampukselle). Perehdytimme kampuksella vieraillutta opiskelijaedustajaa, sekä tapasimme opintohallinnon työntekijää yhdessä opiskelijaedustajan kanssa keskustellen sekä palveluista, että koulutuspolitiikkaan liittyvistä aiheista.
Hallituksen jäsen Saarinen piti vuoden aikana tiiviisti yhteyttä verkostoyliopisto FITechin
organisaatioon ja osallistui kahteen FITechin seminaariin. Erityisesti kävimme keskustelua
opiskelijaedustuksesta organisaatiossa, niin FITechin kuin muiden ylioppilaskuntien
kanssa.
Yliopiston opiskelijapalautetiimin kautta vaikutettiin yliopiston opintojaksopalautteiden
käytäntöjen yhtenäistämiseen. Hallituksen jäsen Palanterä oli jäsenenä tiimissä ja välitti
TYYn kommentit tiimin käsiteltäväksi. Keskustelimme myös opintojaksopalautteen kehittämisestä halloped-koordinaattoreiden kanssa, sekä KoTo-neuvostossa (koulutuksen toimiala ja koponeuvosto), sekä toimiston kesken edunvalvontapalaverissa. Aihetta käsiteltiin
myös yliopiston koulutusneuvostossa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander osallistui vuoden aikana Turussa järjestetyille
kansallisille Peda-forum-päiville, joissa veti työpajan opiskelijalähtöisistä hyvistä käytännöistä sijaisensa Isotalon kanssa. Asiantuntija osallistui myös opintoasiainpäiville Rovaniemellä ja Dare to Learn -oppimistapahtumaan Helsingissä. Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui Peda-forum-päiville ja Dare to Learn -tapahtumaan.
Koulutuspoliittinen asiantuntija aloitti syksyllä työnantajan kanssa sovitun korkeakouluhallinnon opintokokonaisuuden Tampereen yliopistossa.

9. Kaupunkivaikuttaminen
TYYn kaupunkivaikuttamisesta vuonna 2018 vastasi hallituksen jäsen Olli-Pekka Paasivirta.
Yhteistyötä tehtiin vahvasti Turun korkeakoulujen yhteisen vaikuttajaryhmä "Ryhmä 40
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000" kanssa. Hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemi osallistui myös ryhmän toimintaan. Paasivirta oli ryhmän puheenjohtaja vuonna 2018. TYY osallistui myös Opiskelijakaupunki Turku -organisaation alaisten teemaryhmien toimintaan. Kaupunkivaikuttamisen
sektori on osallistunut opiskelijatapahtumat -ryhmän kokouksiin sekä Opiskelijakaupunki
Turku -organisaation ohjausryhmän kokouksiin. TYYllä on myös edustus kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisryhmässä.
Vuoden painopisteinä olivat vaalivaikuttaminen ja opiskelijoiden kuntapoliittisen ohjelman
tavoitteiden toteuttaminen. Vaalivaikuttaminen kohtasi kuitenkin muutoksia toukokuun
lopulla pääministerin ilmoittaessa maakuntavaalien siirtyvän tulevaisuuteen. Ohjelmasta
puolestaan nostettiin vuodeksi 2018 joukkoliikenneratkaisuun liittyvää vaikuttamista, Fölin
palveluita ja opiskelijan terveyden edistämistä.

Ryhmä 40 000 ja Turussa tapahtunut vaikuttaminen
TYY tapasi myös turkulaisen kuntapolitiikan ja vaikuttamisen avainhenkilöitä kuntapoliittisen ohjelman tavoitteita edistäessään. Lisäksi olemme mukana Ryhmä 40 000 järjestämissä
nuorten valtuutettujen illassa, valtuustoryhmäkierroksilla sekä Kupittaan walking-tourilla.
Kaupungin virkamiehiin oltiin myös yhteydessä liittyen YTHS-lakiin, Föliin ja opiskelijoiden
liikkumisen edistämiseksi. Lisäksi tavattiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaa ja kaupunginjohtajaa. Alkuvuodesta kommentoitiin kaupungin pyöräilynedistämisohjelman
luonnosta. Loppuvuodesta ryhmä 40 000 kommentoi yhteensä kolmeen ajankohtaiseen
päätökseen lausunnon muodossa: joukkoliikenneratkaisuun, runkolinjoihin ja yleiskaava
2019 päätöksiin liittyen.
Ryhmä 40 000 puitteissa tapahtui myös paljon muuta. Toukokuussa TYY kutsuttiin mukaan
suunnittelemaan Turussa syksyllä järjestettävää Eurooppa Foorumia. Olemme osallistuneet
tapahtuman suunnitteluun yhdessä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja Åbo
Akademin ylioppilaskunnan kanssa. TYY järjesti tapahtumassa paneelin, sekä osallistui tapahtuman muuhun toteutukseen asiantuntijana. TYY liittyi loppuvuodesta tapahtuman järjestämiseksi perustetun Eurooppa Foorumi Turussa ry.n jäseneksi, ja Olli-Pekka Paasivirta
edusti ylioppilaskuntaa yhdistyksen hallituksessa.
Ryhmä 40 000 on ottanut myös aktiivisesti kantaa raitiotien rakentamisen puolesta. Mielipidekirjoitus aiheesta julkaistiin keväällä, ja aihetta on pidetty esillä nuorten valtuutettujen
tapaamisissa. Ryhmä 40 000 luovutti lisäksi palan Tampereen raitiotiekiskoa lahjaksi kaupunginvaltuustolle. Tempauksen yhteydessä julkaistiin myös kannanotto raitiotien puolesta, joka rikkoi uutiskynnyksen ja keräsi hyvin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Vuoden 2018 keväällä Ryhmä 40 000 on tuottanut Åbo Akademin ylioppilaskunnan toteuttamana opiskelijakyselyn joka kartoittaa opiskelijoiden viihtyvyyttä Turussa. Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää kaupunkivaikuttamisessa ja mahdollisesti myös muilla sektoreilla.
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Loppuvuodesta ryhmä 40 000 sai rahoituksen perinteisille opiskelijatapahtumille, mutta sai
vielä 1500 euroa mahdollisesti syksyllä 2019 järjestettävää "Amazing Åbo" -tapahtumaa varten. Tapahtuma olisi toteutuessaan Amazing Race -tyyppinen kaupunkisuunnistuspeli joka
sijoittuu ympäri Turkua.

Valtakunnan tason vaikuttaminen
Kaupunkivaikuttamisen sektorin valtakunnallisen tason vaikuttaminen painottui vuoden
2018 alussa Suomen ylioppilaskuntien eduskuntavaaliohjelmaan vaikuttamiseen. TYY on
vaikuttanut ohjelmaan aktiivisesti monien kanavien kautta, ja tulokset olivat hyviä. Muutoksista valtaosa, kuten vahvempi perustulokirjaus tai kv-opiskelijoiden lukukausimaksuista luopuminen, ovat olleet TYYn tavoitteiden mukaisia.
Ryhmä 40 000 otti lisäksi loppuvuodesta yhteyttä World Student Capital organisaatioon,
joka on pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen edunvalvontaorganisaatio. WSC ja ryhmä 40 000 julkaisivat yhdessä kannanoton Tunnin junan puolesta.

Etäkampuksien kaupunkivaikuttaminen
Porin ja Rauman kaupunkivaikuttamista on edistetty käymällä keskusteluja ja tarjoamalla
tukea paikallisille opiskelija-aktiiveille. Keskusteluiden aiheena oli perustaa Satakuntaan
Ryhmä 40 000:tta vastaava vaikuttajaryhmä.

10.Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyössä toimi asiantuntijana Satu Nurmi ja hallitusvastaavana Emmi Simonen.
Lisäksi kehitysyhteistyösektoriin kuuluvat Kehitysyhteistyösiipi (puheenjohtaja Rume
Siemuri).

TYYn kehitysyhteistyöhankkeet
Nurmi ja Meksiko-hankkeen koordinaattori Hakkarainen työstivät ja palauttivat Meksikohankkeen loppuraportin viimeiset liitteet tammikuussa. Ulkoministeriö teki joulukuussa
päätöksen hankkeen hyväksymisestä, eikä ministeriölle palautettavaa rahaa jäänyt.

SYL:n kehitysyhteistyötoiminta
(Ks. Myös Kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen)
SYL:n Kehitysyhteistyön neuvottelukunta KENKKUun haettiin keväällä uusia jäseniä. TYYllä
on perinteisesti ollut neuvottelukunnassa useampi edustaja. Vuonna 2018 TYYn edustajat
olivat Heidi Saarinen (jatkava jäsen), Sanna Lindgren ja Viola Luokkala.
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TYYn jäsenmaksun yhteydessä kerättävän vapaaehtoisen kehymaksun tukikohteet
Uusiksi jäsenmaksun yhteydessä kerättäviksi tukikohteiksi valittiin lukuvuodelle 2018–2019
Suomen Somalia verkosto ry ja Zimbawen AIDS-orvot ry. Kyseisiin kohteisiin päädyttiin erityiseksi siksi, että niille ei voitu kerätä viime vuonna rahaa jäsenmaksun yhteydessä rahankeräysluvan viimevuotisen viivästymisen takia. Uusi rahankeräyslupa samoille kohteille
mukaan lukien Guatemala-hanke haettiin ja saatiin loppuvuodesta.

0,7 % -tukikohteet
Uudet 0,7 % -tukikohteet valittiin kalenterivuodeksi 2018. Kohteet ovat Svenska Hörselförbundet rf ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry, joilla kummallakin on kuulovammaisten lasten
koulutukseen liittyvät hankkeet. 0,7 % -osuuksien ensimmäinen osuus maksettiin huhtikuussa ja toinen osuus syyslukukauden alussa. Kuulumisia 0,7 % -kohteista julkaistiin nettisivuilla.

11.Opiskelijakulttuuri
Vuonna 2018 kulttuurisektorilla toimi hallituksen jäsen Ryhtä sekä alkuvuodesta hallituksen
jäsen Snygg. Lisäksi sektorin toimintaan osallistuivat muun muassa erikseen palkatut vapputuottajat sekä syksystä 2018 eteenpäin TYYlle palkattu uusi vakituinen TYYn työntekijä
Anja Karppinen.
Opiskelijakulttuurisektorin vuosi sujui melko perinteisesti tapahtumien suhteen. Kevätlukukaudella järjestettiin Fastlaskiainen yhdessä Åbo Akademin ja TUOn kanssa, Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä yhdessä TuKyn kanssa sekä Vappuintro ja TYYlikäs vappu
vapputuottajien kanssa. Syyslukukaudella järjestettiin Avajaiskarnevaalit yhdessä Yliopiston kanssa, TYYlikäs avaus -bileet, Porthanin päivä, vuosijuhlat oheistapahtumineen sekä
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Toimintasuunnitelman mukaisesti aloitettiin tapahtumien
brändiuudistusta. Uusi, tapahtumien yhtenäinen visuaalinen ilme lanseerattiin syksyllä
2018.
Tapahtumatuottajat palkattiin ainoastaan Vappuintroon ja TYYlikkääseen vappuun. Tapahtumista vastasivat Venla Rousku ja Laura Rinnevuori. Traditiot eivät poikenneet kaavaltaan
merkittävästi aiemmista vuosista lukuun ottamatta Vappuintroa, joka brändättiin ja nimettiin uudestaan (entinen Aprillirock).
Uusi osa-aikainen tapahtumatuottajatyöntekijän (30 % työaikaa) palkattiin kesällä ja työntekijä aloitti työskentelyn elokuussa 2018. Tavoitteena oli, että uuden asiantuntijan myötä
tapahtumiin saadaan lisää jatkuvuutta. Tapahtumien saralla riitti työtä myös arkistoinnin
kehittämisessä. Sen lisäksi, että tapahtumatuottajat ovat toimittaneet testamenttinsa ensi
vuotta varten, myös hallituksen opiskelijakulttuurivastaava Ryhtä teki tapahtumista muistot/testamentit keskittyen tapahtumien järjestämiseen hallituslaisen näkökulmasta (esimerkiksi erilaisten lupien systemaattinen arkistointi).
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Tapahtumat ja traditiot

Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä 23.2.2018
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä (YYV) järjestettiin yhdessä Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (TuKY) kanssa. Tapahtuman suunnitellussa päävastuussa olivat TYYn
hallituksen jäsen (Noel Snygg) sekä TuKYn kulttuuri- ja perinnevastaava (Henry Huovari).
Tapahtuman ajankohdaksi valikoitui 23.2. Tapahtuma järjestettiin Turun kauppakorkeakoulun Mercatorilla klo 12–14. Ohjelma sisälsi yhteispuheen TYYn ja TuKYn puheenjohtajilta, kuoroesiintymisen Cantus Mercuriarikselta sekä Juvenekselta tilatut kakkukahvit. Tilaisuuden kustansi TYY.

Fastlaskiainen 13.2.2018
Perinteinen Fastlaskiainen järjestettiin Laskiaistiistaina 13.2.2018 yhteistyössä muiden
opiskelijakuntien kanssa. Päävetovastuu oli ÅAS:lla, lisäksi TUO, TYY ja Novium olivat mukana järjestelyissä. Kaikki Fastlaskiaisen kulut katettiin Opiskelijakaupunki Turku-rahoituksesta, kuten kahtena viimeisenäkin vuonna. Tapahtumassa jaettiin Opiskelijakaupunki
Turku-haalarimerkkejä, mutta varsinaista omaa haalarimerkkiä tapahtumalle ei tehty. Paikalla oli muutamia yhdistyksiä ja yrityksiä esittelemässä toimintaansa. Mäenlaskukisassa oli
yhteensä 23 joukkuetta ja voiton vei Quantum. Paikalla oli arviolta noin 200–300 osallistujaa
ja tapahtumasta saatiin nauttia talvisessa säässä.

Vappuintro 29.3.2018
Tapahtumien brändäyksen uudistaminen aloitettiin Vapusta ja entinen Aprillirock muutettiin Vapun etkotapahtumaksi: Vappuintroksi. Tapahtuma järjestettiin Aurakadulla sijaitsevassa Baaribaarissa ja tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat vapputuottajat
Laura ja Venla yhteistyössä hallituksen opiskelijakulttuurivastaavan kanssa. Myös tiedottaja
ja yrityssuhdevastaava olivat mukana suunnittelussa. Tapahtumaa brändättiin enemmän
"mainstream-tapahtumaksi", jotta paikalle saataisiin myös kevyempää musiikkia soittavia
bändejä ja enemmän katsojia. Kilpailun voittaja ratkaistiin yleisön huutoäänestyksellä ja
voittajaksi selviytyi tiukasti EELI. Voittaja sai keikan TYYlikkäälle vappupiknikille ja ravintolalahjakortin Storageen. Jälkikäteen myös niukasti toiseksi tullut Max Beans kutsuttiin TYYlikkäälle vappupiknikille esiintymään. Tapahtuma oli pääsymaksuton ja paikalla oli arviolta
noin 150 katsojaa.

TYYlikäs Vappu ja vappupiknik 30.4.–1.5.2018
TYYlikäs Vappu järjestettiin perinteiden mukaisesti. Tapahtumaa koitettiin kuitenkin markkinoida laajemmin ja näkyvyyden eteen tehtiin töitä. Vappuaatto sijoittui maanantaille ja
vappumerkkejä ja kokardeja myytiin koko edeltävän viikon ajan ympäri kampusta. Lisäksi
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mainostettiin vappubooleja ja TYYn vappubingoa. Vapputuottajat tekivät videoita vappumerkistä ja vapusta, joiden avulla merkkien myyntiä mainostettiin koko viikon ajan. Myyntipisteet olivat ympäri kampusta: Assarin ala-aulassa, Educariumin aulassa, Kauppiksen aulassa sekä Yliopistonmäellä. Lisäksi merkkejä myytiin vielä Vappuaattona booleilla ja vappupäivänä.
TYYn hallitus tarjoili vappuboolit Yliopistonmäellä aurinkoisessa säässä. Booleihin panostettiin rahallisesti enemmän ja boolipisteestä saatiin hyvää palautetta opiskelijoilta. Lippukulkue saapui ajoissa Taidemuseonmäelle ja ohjelma mäellä oli perinteinen. Viime vuodesta poiketen juonnot olivat sekä suomeksi että englanniksi. Puoli kuudelta Sohon Torwet
aloittivat soittonsa, jota seurasi TYn kuoron esitys ja lopuksi hallituksen puheenjohtajan
Inari Harjuniemen puhe. Ennen lakitustilaisuutta järjestettiin TYYn alumnien perinteinen
alumnitapaaminen Taidemuseossa, johon osallistui viime vuotta enemmän ihmisiä. Mäellä
kuulijoita oli arvioiden mukaan noin 8 000–10 000.
Lakitustilaisuuden jälkeen kulkue jatkoi matkaansa järjestyksenvalvojien kanssa kohti Liljan
patsasta. Liljan patsaan ohjelma sujui myös perinteiden mukaan. Hammaslääketieteen
opiskelijat pesivät patsaan ja TYYn edustajiston puheenjohtaja Tuomas Dahlström sekä
ÅAS:n puheenjohtaja Pontus Lindroos pitivät vappupuheet ja lakittivat patsaan. Sää vappuaattona oli aurinkoinen, joskin iltaa kohden hieman pilvisempi.
Vappupiknikkiä juhlittiin valitettavasti sateisessa säässä, jonka vuoksi osallistujamäärä jäi
odotettua alhaisemmaksi. Paikalla oli arviolta noin 100-200 osallistujaa parhaimmillaan.
Tapahtuma pidettiin kuitenkin suunnitelman mukaisesti ja onneksi paikalle oli saapunut
kuitenkin sitkeitä vapun juhlijoita säästä riippumatta. Piknikin ohjelmassa oli perinteinen
Puhe keväälle, jonka piti Susinukke Kosola. Lavalle nousivat myös Vappuintrosta tuttu Max
Beans, joka keräsi hyvin yleisöä sekä Vappuintron voittaja EELI, joka veti energisen keikan
sateesta huolimatta. Ympäristösiipi oli mukana toteuttamassa Siisti vappu - kampanjaa,
jonka lisäksi paikalla oli Vappusankareita, jotka siivosivat aluetta vuoroissa aina yhden tunnin ajan.

Opiskelijakaupunki Turku -messut 30.8.2018
TYY osallistui Opiskelijakaupunki Turku -messuille oman pisteensä kanssa. TYY sai erittäin
hyvän ständipaikan keskeisellä sijainnilla ruokalan vierestä ja pisteellä riitti kuhinaa messujen alusta loppuun saakka. Pisteellä jaettiin uusia lukuvuosikalentereita ja myytiin ensimmäisen kerran TYYlikkään avauksen 2018 ennakkolippuja sekä muuta "TYY-tavaraa"; haalarimerkkejä, kokardeja ja kangaskasseja. Ennakkolippuja myytiin valtava määrä ja uusia lukuvuosimerkkejäkin meni kaupaksi kahden euron hintaan.

Avajaisviikko 3.9.–9.9.2018
Avajaisviikko järjestettiin yhteistyössä Yliopiston kanssa. Avajaiskarnevaaleja vietettiin tiistaina 4.9.2018 klo 12–14 alakampuksella Educariumin ja Publicumin aukiolla aurinkoisessa
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säässä. Paikalla oli ennätysmäärä järjestöjä ja näytteille asettajia: noin 80 ennakkoilmoittautui mukaan. Sen lisäksi paikalla oli lukuisia yhteistyökumppaneita kuten Fölin palvelupiste
ja Turun sanomat. Uusi karnevaalipaikka sai runsaasti kiitosta sekä esittelijöiltä että opiskelijoilta. Karnevaaleilla riitti kävijöitä koko kahden tunnin ajan. Ohjelma noudatteli perinteistä kaavaa: lukuvuoden avajaispuhe, TYYn pj:n puhe, vuoden opettajan ja opintojaksojen
palkitseminen sekä Sohon Torwien musisointia. Sen lisäksi järjestöille annettiin mahdollisuus esittäytyä lyhyesti lavalla ja noin parikymmentä järjestöä tarttui tilaisuuteen.
Keskiviikkona 5.9.2018 järjestettiin toimiston avoimet ovet. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden tulla tutustumaan toimistoon, henkilökuntaan ja hallitukseen rennon kahvittelun merkeissä. Toimistolla oli tarkoitus myydä myös avajaislippuja, mutta liput tekivät niin hyvin
kauppansa opka-messuilla, avajaiskarnevaaleilla ja erillisessä myyntitapahtumassa Assarin
aulassa, että lippuja ei ollut jäljellä enää kuin kourallinen Avointen ovien alkaessa. Kaikki
2000 ennakkolippua saatiin myytyä.
TYYlikäs avaus järjestettiin torstaina 6.9.2018 Marilynissä, Vegasissa ja Fortessa. Lipunmyynnistä ja haalarimerkkien jakamisesta huolehti tehtävään rekrytty järjestö (In Vitro
Åboensis eli IVA). Bileet olivat menestys ja juhlijoiden määrä oli yli 3000.

Suursitsit 5.10.2018
Suursitsien pääjärjestämisvastuu oli TUO:lla. Markkinointi jäi vähän viime tinkaan ja valitettavasti osa lipuista jäi myymättä. Tapahtuma oli koleasta säästä huolimatta kuitenkin varsin onnistunut ja tunnelmallinen. Järjestäjäporukan kanssa pohdittiin, että ensi vuonna tapahtuman voisi järjestää jo kevätlukukaudella, esimerkiksi toukokuun lopussa.

Vuosijuhlaviikko 5.11.–11.11.2018 ja vuosijuhlakirppis 9.10.2018
Vuosijuhlakausi aloitettiin jo lokakuun alussa Vuosijuhlakirppiksen muodossa. Turku-salissa järjestetty tapahtuma tarjosi TYYn jäsenille mahdollisuuden myydä omia tarpeettomia
vuosijuhlavaatteita ja -asusteita eteenpäin sekä tulla tekemään löytöjä. Paikalle saapui myös
yhteistyökumppaneita, joilta oli mahdollisuus ostaa tai vuokrata vuosijuhlavarusteita: Frakkipalvelu Akademia, Lainahöyhenet sekä Vaatepuu. Lisäksi rakensimme Turku-salin nurkkaan "kahvibaarin", jossa oli tarjolla teetä ja kahvia veloituksetta. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton, mutta osallistujamäärä jäi valitettavan vähäiseksi. Tapahtuman jälkeen
kuvasimme vielä kaikki myymättä jääneet vaatteet ja myimme niitä FB-sivujen kautta. Joitakin tuotteita saimme vielä myytyä kirppiksen avulla.
Vuosijuhlaviikolla järjestettiin tanssiharjoitukset Turku-salissa 6.11. klo 18–21. Markkinoinnista huolimatta paikalla oli vain kourallinen pareja.
Porthanin päivän kulkue järjestettiin perinteitä noudattaen 9.11. Kulkue kulki YO-talo A:n
edustalta yliopiston lävitse Porthanin haudalle, jossa liput tervehtivät. Tästä kulkue jatkoi
matkaansa Porthanin patsaalle, jossa EPJ ja HPJ laskivat muistoseppeleen haudan juurelle
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ja TY:n kuoro lauloi. Kulkueen jälkeen ohjelma jatkui Juhlakokouksen merkeissä Kaupungin
valtuustosalissa Kaupungintalolla. Kokouksessa palkittiin ansioituneita järjestötoimijoita ja
TYY-aktiiveja sekä yhteistyökumppaneita. Ennen juhlakokouksen alkua aulassa tarjoiltiin
kuohuvaa ja kevyttä syötävää. Illalla järjestettiin vielä TYYn alumni-illallinen Ravintola Koulussa. Paikalla oli noin 30 alumnia.
TYYn 96. vuosijuhlia juhlittiin Turun linnassa lauantaina 10.11.2018. Cocktail-tilaisuus järjestettiin Kuningattaren salissa ja varsinainen iltajuhla Kuninkaan salissa. Paikalla oli 216
juhlijaa. Juhlat noudattelivat perinteitä: illallisen lomassa laulettiin paljon ja kuunneltiin puheita. EPJ Tuomas Dahlström piti tervehdyksen, vaikuttavasta juhlapuheesta vastasi kirjailija Iida Rauma ja Puheen ylioppilaalle piti TYYn alumni Joel Holmén. TY:n kuoro esiintyi
iltajuhlan lomassa ja juhlat linnalla päättyivät Sohon Torwien säestämänä tansseihin Kuningattaren salissa. Ilta jatkui Ravintola Storagessa, josta oli varattu meille kokonaan oma
tila. Jatkoilla oli tarjolla yöpalaa: pitsaa ja salaattia, ja tanssilattian musiikista ja menosta vastasivat Frat House Brothers. Myimme ensimmäistä kertaa lippuja erikseen myös jatkoille,
mutta valitettavasti niitä ei mennyt kaupaksi kuin muutamia. Juhlat olivat kuitenkin erittäin
onnistuneet kerätyn palautteen perusteella.
Vuosijuhlahumu jatkui vielä sunnuntaina 11.11. silliksellä, joka järjestettiin TYYn saunalla
ja Iskerin uimahallissa klo 11–16. Teemana oli nostalginen 90-luku. Sillikselle rekrytoitiin
järjestö hoitamaan tarjoiluja (Forum Romanum) Q-talon tai TYYn saunan vuokrausta vastaan. Forum Romanum otti vastuun myös ruokalistan suunnittelusta. Silliksellä riitti osallistujia alusta loppuun saakka.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.2018
Itsenäisyyspäivän kulkuetta haluttiin uudistaa ja lähtöpaikka siirrettiin Tuomiokirkon edustalle. Lisäksi aikataulua pyrittiin aikaistamaan siten, että paikalle saataisiin mahdollisimman paljon osaan ottajia. Tuomiokirkon edustalla järjestettiin glögitarjoilu klo 15.30-16.00.
Kulkue järjestäytyi kokonaisuudessaan Tuomiokirkon torilla, josta lähdettiin kohti vanhaa
hautausmaata. Ohjelma hautausmaalla oli perinteinen: TYYn edustajiston puheenjohtajan,
ÅAS:n (poikkeuksellisesti) hallituksen puheenjohtajan ja TUO:n hallituksen puheenjohtajan
tervehdykset, Sohon Torwien soitto sekä kuorot. Tapahtuma keräsi positiivista palautetta
osallistujilta etenkin glögitarjoilun suhteen.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Järjestö- ja kulttuurisektorien tapaaminen Turussa
SYL:n järjestö- ja kulttuurisektorien tapaaminen pidettiin Turussa ja suunnitteluvastuu oli
TYY:llä ja ÅAS:lla. ÅAS oli vastuussa ensimmäisen päivän ohjelmasta ja TYY toisen. Kulttuurisektorit käsittelivät muun muassa sitä, miten häirintää voisi ennaltaehkäistä tapahtumissa
tai mitä pitää tehdä, jos joku kokee häirintää.
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12.Sosiaalipolitiikka
TYYn sosiaalipoliittisella sektorilla toimivat vuonna 2018 hallituksen jäsenet Olli-Pekka Paasivirta ja Iina Ryhtä sekä sosiaalipoliittisena asiantuntijana Petra Peltonen (toukokuun loppuun asti) ja Ville Ritola (kesäkuun alusta lähtien). Paasivirran vastuulla ovat olleet yhdenvertaisuuteen, toimeentuloon ja asumiseen liittyvät asiat. Ryhtän vastuulla ovat olleet terveydenhuoltoon, hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät asiat. TYS:n osalta asumisasioissa pääsihteeri Rauli Elenius on ollut keskeisin vastuuhenkilö ja hän toimi myös TYS:n hallituksessa
sekä työvaliokunnassa.
Vakiintuneeseen toimintaan sektorilla kuului muun muassa edustustehtävät erilaisissa työryhmissä, kuten toimeentuloturvaverkostossa, YTHS:n terveystyöryhmässä ja TurkuRauma-terveyspalveluyksikön johtokunnassa, Turun alueen korkeakoulujen esteettömyystyöryhmässä, Turun yliopiston hyvinvointijaostossa sekä tasa-arvotoimikunnassa, opiskelijoiden neuvonta sosiaalipoliittisissa kysymyksissä, yhteydenpito TYYn järjestöjen hyvinvointi- ja sosiaalipoliittisiin vastaaviin sekä järjestöjen toimijoille pidetyt koulutukset.
Valtakunnallisen edunvalvonnan osalta teimme aktiivisesti yhteistyötä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. TYYn edustajia on ollut paikalla SYL:n
järjestämissä tapaamisissa (avausseminaari, syysseminaari, sopotapaamiset), jotka on koettu hyvinä tilaisuuksina uuden tiedon ja käytäntöjen jakamiseen. Lisäksi osallistuimme aktiivisesti SYL:n organisoimiin viikoittaisiin sähköisiin soposektoripalavereihin. SEKSMYYtapaamisessa keväällä järjestettiin kaikille yhteinen workshop liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin.

Terveys ja hyvinvointi
Vuoden toiminnassa painottui erityisesti opiskelijoiden mielenterveyteen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden uudistukseen liittyvään YTHS-laajennukseen liittyvät asiat.
Mielenterveysasioita pyrittiin pitämään esillä koko vuoden ajan. Huhtikuussa järjestettiin
valtakunnallinen Opiskelijoiden mielenterveyspäivä, jonka puitteissa nostettiin esiin mielenterveyskysymyksiä. Kansallisen päivän teemana oli myötätunto. Tapahtumaviikon aikana huhtikuun lopussa järjestettiin myös YTHS-päivä, jonka teemana oli yksinäisyys. Sosiaalipoliittinen asiantuntija ja hallituslaiset osallistuivat YTHS:n organisoimille kolmannen
sektorin messuille. Lisäksi järjestettiin kiusaamisaiheinen toiminnallinen koulutus yhdessä
Nyyti ry:n Minttu Naarmisen ja Johanna Novakin kanssa.
Alkuvuodesta kirjoitettiin mielipidekirjoitus opiskelijoiden mielenterveydestä Turun sanomiin. Lisäksi aiheesta viestittiin monipuolisesti TYYn tiedotuskanavissa sekä nettisivujen
että sosiaalisen median puolella.
Syyslukukauden alussa on perinteisesti järjestetty jonkin kaltainen kiusaamisen vastainen
kampanja. Aihetta lähestyttiin hieman eri näkökulmasta ja viestinnän kärjeksi valittiin yh-
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teisöllisyys ja sen tukeminen. Hallituksen sopovastaava kirjoitti kolumnin Tylkkäriin ja hallituksen puheenjohtaja blogin TYYn sivuille. Sen lisäksi järjestettiin somekampanja #hyvämieli, jonka tarkoituksena oli jakaa muille joko oma tai toisen tekemä asia, josta tuli hyvälle
mielelle.
TYYn edustajisto järjesti marraskuussa onnistuneesti #TYYnimieli-kampanjan, jonka tarkoituksena oli nostaa esiin mielenterveyteen liittyviä asioita. Hallitus ja toimisto olivat kampanjan viestinnässä mukana. Toimiston puolesta kuvattiin myös mainosvideo. Kampanja
sai hyvin näkyvyyttä ja tarkoituksena on hyödyntää kampanjan saavuttamaa mainetta myös
jatkossakin.
Joulukuussa järjestettiin TYYni mieli - Opiskelijajärjestö hyvinvoinnin edistäjänä - koulutus.
Kouluttajana toimi TYYn alumni, psykologi Essi Karvonen. Koulutus oli ensisijaisesti suunnattu järjestötoimijoille, mutta oli avoin kaikille osallistujille. Mielenterveysasioiden suhteen on oltu yhteydessä YTHS:ön ja olemme kartoittaneet muun muassa hoidon palvelujen
tarvetta ja jonotilannetta haastattelemalla YTHS:n Maisa Kuuselaa.
Lakiluonnos YTHS-laajennuksesta tuli viimein huhtikuussa. Asiasta lausuttiin Turun yliopistolle, jonka lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle noudatteli pitkälti TYYn näkemyksiä aiheesta. Alun perin tarkoituksena oli järjestää YTHS-infotilaisuus Suurehkon koulutuspäivän aikana. Koska lakia ei oltu vielä lyöty lukkoon, tilaisuutta ei pidetty, jotta voitaisiin
välttää mahdolliset väärinymmärrykset. Koska YTHS-uudistuksesta on keskusteltu jo laajasti myös kansallisella tasolla, vuoden aikana uudistuksen etenemisestä on uutisoitu viestintäkanavissamme. Syksyn soponeuvostossa käsiteltiin asiaa tarkemmin järjestöjen edustajien kanssa.
Sopoasiantuntija osallistui YTHS:n opiskelijaterveyspäivään marraskuussa Helsingissä,
jossa käsiteltiin myös YTHS-uudistuksen tämän hetkistä tilannetta.
OpintoVartun käyttöönotto eteni ja TYYn puolelta kehitystyötä on läheisimmin seurannut
sopoasiantuntija. OpintoVartu on nyt kierroksella tiedekunnissa henkilökunnalle suunnattuina koulutuksina. Tuutoriopettajille järjestettiin puheeksiottokoulutuksia, jotka olivat
täynnä. Tarve koulutuksille on selvästi tunnistettu opiskelijoiden ohjausta tekevien parissa
ja uusi hops-keskustelukäytäntö realisoi tarpeen koulutukselle siitä, kuinka kohdata opiskelija ja ottaa mahdolliset esiin tulevat ongelmat keskusteluun. OpintoVartu-info järjestettiin
syksyllä Suurehkon koulutuspäivän yhteydessä ja lisäksi asiasta keskusteltiin järjestötoimijoiden kanssa vielä syksyn soponeuvostossa.

Liikunta
Liikuntasektorin keskeisimmät yhteistyökumppanit vuonna 2018 olivat CampusSport ja
OLL. Liikuntavastaava tapasi vuoden aikana CampusSportin edustajia Teija Hakalaa ja Petri
Kuokkasta säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Tapaamisissa vaihdettiin ajankohtaiset
kuulumiset, keskusteltiin liikuntavaikuttamisesta ja suunniteltiin viestintäyhteistyötä.
CampusSportin tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista viestittiin TYYn viestintäkanavien
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sekä sosiaalisen median kautta. Alkusyksystä kuvattiin mainosvideo taukoliikuntapaikoista,
joka julkistettiin Yliopiston hyvinvointiviikon aikana lokakuussa. Hyvinvointiviikon yhteydessä järjestettiin myös somekilpailu taukoliikuntapaikkoihin liittyen, mutta se ei saanut
osallistujia. CampusSport oli tyytyväinen vuoden 2018 yhteistyöhön.
TYY osallistui Yliopiston hyvinvointiviikkoon lokakuussa edellä mainitun kampanjan muodossa sekä järjestämällä pop up -rentoutushetkiä Turku-salissa. Rentoutushetkiä järjestettiin kolme samana päivänä ja liikuntasektorin vastaava ohjasi ne. Osallistujia oli melko vähän, yhteensä noin 10, mutta rentoutusharjoitukset saivat positiivista palautetta.
OLL eli opiskelijoiden liikuntaliitto järjesti tänäkin vuonna kolme liikuntasektoritapaamista.
Liikuntavastaava osallistui kevään toiseen sektoritapaamiseen, joka järjestettiin Turussa.
Maaliskuun alussa julkaistiin Korkeakoululiikunnan uudistetut suositukset, jonka yhteydessä järjestettiin seminaari Helsingissä. Liikuntavastaava osallistui seminaariin. Syksyn soponeuvostossa käsiteltiin liikunta-asioita ja yksi käsiteltävistä asioista oli OLL ja sen jäseneduista tiedottaminen järjestöille.
Toteutussuunnitelman mukaisesti seurattiin Porin ja Rauman kampuksien korkeakoululiikunnan kehittämistyötä. Tämän vuoden aikana apua ei ole tarvittu TYYn suunnasta.
Vuoden aikana valmisteltiin soposektorin kanssa tapaamista Turun kaupungin liikuntatoimen suuntaan. Tavoitteena on parantaa matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia
kampuksen alueella; esimerkiksi kenttien kunnostamisen, ulkoliikuntapaikkojen ja turvallisten kevyen liikenteen väylien keinoin. Tapaamista ei saatu sovittua tälle vuodelle, vaan se
yritetään sopia heti vuoden 2019 alkupuolelle.

Asuminen
TYS:n hallituksen jäsenet Rauli Elenius ja Petra Peltonen osallistuivat alkuvuodesta TYS:n
uuden toimitusjohtajan rekrytointiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Risto Siilos aloittaa
säätiön palveluksessa 1.6.2018 ja toimitusjohtajana 1.7.2018. Hallituksen asumisvastaava on
osallistunut TYS:n asukaskuntien neuvottelukunnan kokouksiin. Keväällä varmistui, että
Turun kaupungin ylläpitämä vaihto-opiskelijoiden majoitusyksikkö Retrodorm lopettaa toimintansa vuonna 2020 ja korvaavaa järjestelmää etsitään.

13.Tuutorointi
Vuonna 2018 Tuutoroinnista vastasi hallituksen jäsen Palanterä.

Tuutoroinnin tulevaisuuden selvittäminen
Yliopistolla on aikoinaan ollut kiinnostusta siirtää osia tuutoroinnista ylioppilaskunnan vastuulle. Alkuvuodesta 2018 keskustelimme tuutoroinnin järjestämisestä yliopiston kanssa, ja
pohdimme miten tehtävät kannattaisi jakaa ja otimme selvää miten jako on hoidettu muissa
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yliopistoissa ja ylioppilaskunnissa, jonka lisäksi kyselimme miten malli hoidetaan Turun
ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan välillä. Mikäli tuutorointi olisi siirretty ylioppilaskunnalle rahallista korvausta vastaan, olisi TYYllä ollut mahdollisuus palkata uusi tapahtumista- ja tuutoroinnista vastaava työntekijä. Tarve tapahtumantuottajalle on tunnistettu, ja hänen palkkaamisensa kirjattu TYYn strategiaan. TYYn
edustajisto suhtautui nihkeästi tuutoroinnin siirtämiseen ylioppilaskunnalle, ja lopulta rahat kulttuurintuottajan palkkaamiseen saatiin kasaan muilla tavoin.

Uuden opiskelijan oppaan brändäys opiskelijan oppaaksi
Brändäsimme uudelleen uuden opiskelijan oppaamme opiskelijan oppaaksi. Uudelleen
brändäyksen tarkoituksena oli tavoittaa paremmin muut kuin ensimmäisen kerran opiskelunsa aloittavat opiskelijat, sillä oppaassa on hyödyllistä tietoa kaikille Turun yliopiston
opiskelijoille.

Kansainvälinen tuutorointi
TYY International osallistui tuutorikoulutukseen 24. huhtikuuta. Koulutukseen osallistuivat
sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden että vaihto-opiskelijoiden tulevat tuutorit.
Tuotimme ja jaoimme kaikille uusille tuutoreille Kv-tuutorioppaan. Ennen koulutusta
saimme vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Tuutoreille viestittiin sähköpostilistojen ja Facebook-ryhmien kautta. Elokuussa järjestettiin kaksi kertaustapaamista kv-tuutoreille, joista
ensimmäinen oli suomeksi ja toinen englanniksi.

14.Viestintä
Viestinnässä aloitettiin ensimmäinen toimintavuosi ilman nimettyä viestintäsektoria. Viestintää suunniteltiin strategisesti kerran kuukaudessa, aina edustajiston kokouksen jälkeen,
järjestettävässä palaverissa, johon osallistuivat tiedottaja Pessi, pääsihteeri Elenius, hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi ja hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä. Palavereissa sovittiin viestinnän kehittämisestä ja kuukauden painopisteistä. Käytäntö on todettu toimivaksi.
Samalla sisällöntuotanto siirtyi yhä vahvemmin osaksi toimiston arkea ja nykyään jokainen
tuottaa sisältöä TYYn kanaviin. Esimerkiksi TYYn blogi on tämän myötä noussut uuteen kukoistukseen ja blogitekstejä kertyi vuoden mittaan huikeat 35 kappaletta.
TYYn verkkosivujen tapahtumakalenteria kehitettiin selkeämmäksi. Jatkossa tapahtumakalenterissa on näkyvillä myös erilaisia tapahtumakategorioita, joiden avulla jokaisen on helpompi löytää mieluisat tapahtumat kalenterista.

15.Yhdenvertaisuus
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Yhdenvertaisuudesta vuoden 2018 alussa vastasi Emmi Simonen, mutta hallituksen järjesteltyä tehtäviä vastuu siirtyi Olli-Pekka Paasivirralle. Vuonna 2018 sektorin suurimmat teemat ovat olleet ja tulevat olemaan juuri laaditun yhdenvertaisuusoppaan lanseeraus ja jalkauttaminen, sekä yhdenvertaisuusohjelman toteuttaminen ja puolivälitarkastelu. TYY
osallistui myös Turku Prideen.
Yhdenvertaisuussektorilla jatkettiin edellisvuosien tapaan jatkuvan toiminnan toteuttamista. Yhdenvertaisuudesta vastaava hallituksen jäsen osallistui yliopiston yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksiin. TYYn edustajiston kokousten puheenvuorojen sukupuolijakaumasta on pidetty myös kirjaa. Vuoden 2018 alussa on tavattu aktiivisesti järjestötoimijoita, ja keskusteluissa on nostettu esille myös yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja. Yhdenvertaisuussiipi toimi myös normaaliin malliin järjestäen muun muassa peli-iltoja ja elokuvatapahtuman.
Koulutukset olivat suuressa roolissa vuoden 2018 alun yhdenvertaisuustyössä. TYYn järjestämänä on koulutettu niin raumalaisia kuin turkulaisia opiskelijatoimijoita, edustajistoa ja
TYYn toimiston väkeä. Lisäksi Nyyti ry.n kanssa yhteistyössä on järjestetty koulutus kiusaamiseen liittyen. Yhdenvertaisuustilannetta arvioitiin toimiston kesken kesälomien jälkeen,
kuten yhdenvertaisuusohjelma velvoittaa.
Viestinnässä huomioitiin entistä paremmin sekä TYYn avoimuuden parantaminen, että monikielisyys. TYYn toimistolla ja tiloissa tehtiin myös esteettömyyskartoitus, ja siitä saatuja
tietoja tullaan hyödyntämään tiloista viestittäessä. TYYllä on ollut edustus lisäksi tasa-arvotoimikunnassa.

16.Ympäristö
Ympäristösektorilla toimi hallitusvastaava Emmi Simonen. Lisäksi sektoriin kuului ympäristösiipi, jonka puheenjohtaja vuonna 2018 oli Susanna Lemström. (Ks. Myös kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen)

Ympäristökoulutukset
Pidettiin toimistolla ympäristökoulutus keväällä 2018. Lisäksi koulutettiin järjestöjä ympäristöasioista osana syksyn suurta koulutuspäivää.

Ympäristösiiven toiminta
Ympäristösiipi toimi aktiivisesti. Eniten näkyvyyttä sai vapun aikaan järjestetty SiistiVapputapahtuma, josta kirjoitettiin myös paikallismediassa. Lisäksi siipeläiset osallistuivat muun
muassa Reilun kaupan kannatustyöryhmän toimintaan ja kestävän kehityksen viikon järjestelyihin.
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Ympäristöopas
Edellisen vuoden toimintasuunnitelmaprojektia, järjestöjen ympäristöoppaan kirjoittamista, suunniteltiin keväällä yhdessä ympäristösiiven kanssa. Opas ei kuitenkaan valmistunut vuoden aikana.

Ympäristövaikuttaminen
Vaikutettiin ilmastonmuutoksen saamiseksi sekä ylioppilasliikkeen että TYYn ja Turun yliopiston eduskuntavaaliteemoiksi. TYY osoitti tukensa sosiaalisessa mediassa lokakuussa
2018 järjestettyyn ilmastomarssiin.
Kaupunkivaikuttamisen ympäristökärkinä olivat julkisen liikenteen kehittäminen Turussa,
kuten esimerkiksi raitiotiehankkeen ja kaupunkipyörien edistäminen.

17.Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö nostettiin ensimmäistä kertaa hallituslaisen päävastuualueeksi vuonna
2018. TYYn yritysyhteistyötä kehitti hallituksen jäsen Snygg. Tehtävässä ovat olleet vahvasti
tukemassa pääsihteeri Rauli Elenius taloudellisella ja sopimusteknisellä puolella sekä tiedottaja Frida Pessi graafisella ja viestinnällisellä puolella.
Alkuvuoden painopiste oli pohjatyön luomisessa tulevaisuuden yritysyhteistyölle. Snygg
valmisteli yhdessä Pessin kanssa uusia materiaaleja potentiaalisille yhteistyökumppaneille
esiteltäväksi, kuten uuden mediakortin sekä lyhennetyn version TYYn esittelymateriaaleista. Lisäksi Snygg tapasi kaikkien jo olemassaolleiden yhteistyökumppanien edustajat.
Näillä tapaamisilla pyrittiin selvittämään nykyisten yhteistyökumppanien tyytyväisyys aikaisempaan toimintaan sekä mahdollisuudet kasvattaa sopimusten arvoa uusilla avauksilla.
Jatkuvana toimintana yrityssuhdesektorilla on alkuvuodesta ollut uusien yhteistyökumppanien kontaktointi. Tällä pyrittiin kasvattamaan TYYn yhteistyökumppanien kirjoa, pyrkien
nimenomaan hakemaan yhteistyökumppaneita uusilta toimialoilta. Tästä esimerkkinä kontaktoinnit Turun Osuuskauppaan sekä teleoperaattoreihin kuten Teliaan. Suurten yritysten
lisäksi kontaktoinnissa on keskitytty myös paikallisiin yrityksiin. Esimerkkinä tästä yhteistyöneuvottelut Pure Moven kanssa.
Kontaktointi tuotti tulosta, sillä vuoden ensimmäisellä puoliskolla saatiin solmittua myös
uusia yhteistyösopimuksia sekä kasvatettu olemassaolevan sopimuksen arvoa. Uudet sopimukset tehtiin Revul Media Groupin sekä Fination Oy:n kanssa, kun taas Turun Sanomat
kasvatti sopimuksensa arvoa. Lisäksi Red Bull ilmaisi kiinnostuksensa osallistua entistä useampiin TYYn tapahtumiin. Syksyllä Snygg kävi myös neuvotteluja Turku Energian ja Viking
Linen kanssa ja näistä neuvotteluista realisoitui tuloksia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
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18.Turun ylioppilaslehti
Turun ylioppilaslehteä koskevan toimintasuunnitelmaprojektin osuus on luvussa 4.
Vuonna 2018 Turun ylioppilaslehden päätoimittajana jatkoi Nella Keski-Oja. Kevään ajan
lehteä teki lisäksi toimitusharjoittelija Nelli Lapintie. Lapintien työsuhde oli edellisen vuoden puolella muutettu kokopäiväiseksi sen jälkeen, kun siviilipalvelushenkilön palvelus oli
keskeytetty. Syksyllä puolipäiväisenä toimitusharjoittelijana aloitti Anni Savolainen ja siviilipalvelushenkilönä Lassi Vihko.
Lehden tekemiseen osallistui vajaa neljäkymmentä avustajaa, näistä reilu kymmenen säännöllisesti. Joukkoon kuului kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, joista valtaosa opiskeli Turun yliopistossa. Avustajatilanne oli hyvä: halukkaista oli jopa runsaudenpulaa. Työntäyteisen syyskauden takia avustajien perinteiset pikkujoulut vaihdettiin vuodenaloituskemuiksi,
joita juhlittiin vuoden 2019 puolella. Vuoden avustajana palkittiin Pihla Hänninen ja vuoden
avustajajutun kirjoittajana Roos Hekkens. Toimitus koki avustajajuhlien ajankohdan muutoksen myös yleisesti toimivaksi.
Turun ylioppilaslehti ilmestyi vuoden 2018 aikana kahdeksan kertaa 32-sivuisena aikakauslehtenä. Lehden normaalinumeroiden painosmäärä oli noin 7 500 kpl ja laskennallinen levikki 11 000 lukijaa. Vuoden aikana ilmestyi kaksi abinumeroa, joiden painos oli noin 8 500
kpl ja jotka jaettiin normaalijakelun lisäksi Varsinais-Suomen lukioihin. Suurin painos oli
kahdella kaupunkinumerolla, joita painettiin noin 11 000 kappaletta. Kaupunkijakelussa
opiskelijat jalkautuivat keskustaan jakamaan lehteä turkulaisille kädestä käteen.
Lehden johtokunnan valitsemat, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alaiset, järjestöt
hoitivat lehden jakelua. Lehti jaettiin suoraan suureen osaan Turun ylioppilaskyläsäätiön
(TYS) opiskelija-asunnoista, yhteensä noin 4 000 asuntoon. Lisäksi lehdellä oli noin 35 jakopistettä ympäri yliopistoaluetta ja Turun keskustaa: Tylkkärin saattoi siepata mukaansa esimerkiksi pääkirjastosta, rautatieasemilta sekä useista baareista, kahviloista ja liikkeistä.
Ständeille jaettavien lehtien määrää sopeutettiin menekin mukaan. Lisäksi lehdelle oli noin
230 tilaajaa.
Paperilehden lisäksi Tylkkäri ilmestyi verkossa, jossa julkaistiin näköislehden lisäksi verkkouutisia sekä laajennettuja versioita lehdessä ilmestyneistä jutuista. Lehden verkkosivuilla
(www.tylkkari.fi) oli vuoden aikana noin 180 000 artikkelin lukukertaa (−24 % verrattuna
vuoteen 2017). Verkossa Tylkkärin näkyvyyttä supistivat etenkin Facebookin algoritmimuutokset sekä juttujen tekoon käytetyn ajan väheneminen (aiheesta lisää alhaalla). Sosiaalisen
median kanavista Tylkkäri vaikutti Facebookin lisäksi Twitterissä ja Instagramissa. Instagramissa Tylkkäri oli Suomen ylioppilaslehdistä seuratuin, Facebookissa toiseksi ja Twitterissä kolmanneksi seuratuin.
Turun ylioppilaslehti jatkoi painosopimustaan Kokkolassa toimivan Botnia Printin kanssa
nyt toista kautta vuoden 2016 kilpailutuksen jälkeen. Toimitus oli tyytyväinen Botnia Printin
laadukkaaseen painojälkeen ja toimitusvarmuuteen.
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Lehden mainosmyyntiä hoiti Pirunnyrkki. Ilmoitustulot olivat vuonna 2018 noin 25 100 euroa. Tulot jäivät edellisvuoden vastaavasta (32 800 €) 23 prosenttia. Pirunnyrkin hoitaman
mainosmyynnin lisäksi TYYn järjestöillä ja opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa mainostilaa
lehdestä päätoimittajan kautta, mutta vuonna 2018 sisäisiä ilmoituksia ei ostettu (vuonna
2017 kuntavaalien takia sisäisiä ilmoituksia ostettiin noin 4 100 eurolla).
Kevätkaudella 2018 purettiin syksyllä 2017 kerätyn lukijakyselyn tuloksia. Työ vei paljon aikaa ja kuormitti päätoimittajaa. Jos tulevaisuudessa toteutetaan vastaava projekti, on työmäärän takia paikallaan pohtia, tulisiko projektia varten palkata toimituksen ulkopuolinen
toteuttaja. Osin lukijakyselyyn pohjautuen toimitusharjoittelija Lapintie teki Tylkkäristä
amk-lopputyönsä: ”Opiskelijakulttuurin sanansaattaja”: Turun ylioppilaslehden rooli turkulaisella mediakentällä.
Turun ylioppilaslehden ympärillä käytiin laajasti keskustelua lehden tulevaisuudesta. Edustajisto pohti muun muassa lehden budjetin supistamista ja formaatin digitalisoimista. Päätöksenteon tueksi Turun ylioppilaslehden johtokunta työsti eri skenaariomalleja Turun ylioppilaslehden tulevaisuudesta, mikä vei runsaasti toimituksen työresursse-ja. Lisäksi toimitus osallistui aktiivisesti itse keskusteluun asiantuntijaroolissa. Edus-tajisto kuitenkin päätyi
pidättäytymään Turun ylioppilaslehden merkittävistä budje-tin leikkauksista.
Pienentyneen mainosmyynnin takia lehden budjetti ylittyi noin 3 000 eurolla (vuonna 2017
budjetista jäi käyttämättä noin 3 800 euroa).

19.Elokuvatoimikunta Kinokopla
Yleistä
Turun yliopiston ylioppilaskunnan elokuvatoimikunnan eli elokuvakerho Kinokoplan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Axel Ojala, varapuheenjohtajana Tuomo Marttila sekä sihteerinä Ville Kukkonen. Muina hallituksen jäseninä toimivat Henni Eronen, Bea
Karlstedt, Emilia Koivumäki, Henna Kukkonen, Anniina Peippo ja Anni Varis.
Kesällä Emilia Koivumäki yliopistosta valmistuttuaan jätti hallituksen. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Sanni Kumpu.

Esitystoiminta
Aiempien vuosien tapaan Kinokoplan toiminnan perustana olivat keväällä ja syksyllä järjestetyt elokuvasarjat. Molemmat Logomolla esitetyistä elokuvasarjoista sisälsivät yhdeksän
elokuvaa. Näytössarjojen toteuttaminen tapahtui yhteistyössä Varsinais-Suomen elokuvakeskuksen (VSEK) kanssa. Sarjoissa esitetyt elokuvat tilattiin näytettäviksi elokuvakeskuksen
alaisen elokuvakerhopalvelun kautta.
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Sarjojen lisäksi Kinokopla järjesti vuonna 2018 paljon myös erikoistapahtumia. Osaksi Kinokoplan toimintaa on vakiintunut Turun Kirjakahvilan kanssa yhteistyössä järjestettävä
maksuton Taiteiden yön ulkoilmanäytös Brinkkalan sisäpihalla. Taiteiden yönä 16.8.2018
esitettiin Ingmar Bergmanin 100-vuotisjuhlavuoden hengessä Bergmanin esikuvan Victor
Sjöströmin ohjaama mykkäklassikko Ajomies (Körkarlen, 1921). Elokuvan alusti Kinokoplan
puheenjohtaja Axel Ojala, ja säestyksestä vastasivat Lau Nau ja Topias Tiheäsalo. Taiteiden
yön elokuva lainattiin Axel Ojalan yksityiskokoelmasta DVD-formaatissa, ja sen esityslisenssi saatiin Walhalla ry:n avustuksella Svensk Filmindustrilta. Esittämiseen käytetty laitteisto vuokrattiin Varsinais-Suomen elokuvakeskukselta.
Toinen jo perinteeksi muodostunut tapahtuma on Logomolla järjestettävä Rakkautta &
Anarkiaa -festivaalikiertueen elokuvanäytös, joka järjestettiin 10.10.2018. Kinokopla esitti
Ása Helga Hjörleifsdóttirin ohjaaman islantilaisen elokuvan The Swan (Svanurinn, 2017).
Elokuvan DCP-kopio ja esityslisenssi hankittiin R&A-festivaalin kautta.
Kevään sarjan alkamista juhlistettiin Bar Ö:ssä 15.2.2018. Ohjelmassa oli elokuva-aiheinen
tietovisa ja suomalaisia lyhytelokuvia. Kinokopla esitti Risto Jarva -seuran koostamasta suomalaisen lyhytelokuvan juhlaohjelmistosta lyhytelokuvat Kiljusen pojat koulussa (Jalmari
Finne, 1921), Ravintolayleisö kameran silmällä (Valentin Vaala, 1930), Aamua kaupungissa
(Jörn Donner, 1954), Ovi (Erkko Kivikoski, 1965), Elsa (Marja Pensala, 1981) sekä Rock’y VI
(Aki Kaurismäki, 1986).
8.3.2018 järjestettynä Elokuvapäivänä Kinokopla järjesti ilmaisnäytöksen Bar Ö:ssä. Esitettäväksi elokuvaksi valittiin Alfred Hitchcockin ohjaama jännityselokuvan klassikko Muukalaisia junassa (Strangers on a Train, 1951). Elokuvan oikeudet ja kopio saatiin Elokuvapäivän
pääjärjestäjän Scene Turun kautta.
18.4.2018 Kinokopla järjesti Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa yhteistyössä elokuvanäytöksen liittyen Toivon ja raivon vuosi 1968 -teemaseminaariin. Yleisölle
ilmainen elokuva, Risto Jarvan ohjaama suomalainen tieteiselokuva Ruusujen aika (1969),
näytettiin jälleen Bar Ö:ssä, ja oikeudet hankittiin VLMedia Oy:n kautta. Esitetty elokuva lainattiin Axel Ojalan yksityiskokoelmasta DVD-formaatissa. Kulut jaettiin puoliksi oppiaineen
kanssa. Lisäksi Kinokopla oli yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa
yhteistyötahona varsinaisen seminaaripäivän 20.4.2018 iltaohjelmana Kirjakahvilassa järjestetyssä elokuvaillassa, jossa näytettiin Ilkka Kippolan alustamana Noin 68 – Hullun filmin
vuodet -elokuvakooste.
19.4.2018 esitettiin Logomolla yksinäisyysteemapäivän elokuvanäytöksenä Denis Villeneuven Blade Runner 2049 (Yhdysvallat, 2017) yhdessä TYY:n yhdenvertaisuussiiven kanssa
osana opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaa. Tapahtuma oli opiskelijoille ilmainen. Muille katsojille liput maksoivat 3 euroa. Elokuvan teemoihin katsojat johdatti alustuksellaan Kinokoplan puheenjohtaja Axel Ojala.
8.9.2018 vuoden toisena Elokuvapäivänä Kinokopla järjesti ilmaisnäytöksen taas Bar Ö:ssä.
Esitettäväksi elokuvaksi valittiin tällä kertaa Wong Kar-wain ohjaama moderni klassikko
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Chungking Express (Hong Kong, 1994). Elokuvan DVD-kopio ja oikeudet saatiin Elokuvapäivän pääjärjestäjän Scene Turun kautta.
TYY:n Kestävän kehityksen viikon kunniaksi Kinokopla esitti 25.10.2018 Talvivaaran kaivoksen tapahtumista kertovan Aleksi Salmenperän ohjaaman tosipohjaisen suomalaisen draamaelokuvan Jättiläinen (2016). Liput esitykseen maksoivat 3 euroa. Elokuvan DCP-kopio ja
esityslisenssi hankittiin VSEK:n kautta.
Ingmar Bergmanin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi marraskuussa Kuukauden pohjoismaiseksi elokuvaksi valittiin Fanny ja Alexander (Ruotsi, 1982), joka esitettiin 35 mm filmiltä
Logomossa 9.11.2018. Liput maksoivat 5 euroa. Kinokopla toimi tapahtumassa kanssajärjestäjänä yhdessä Walhallan, KAVI:n ja VSEK:n kanssa.
Kiitokseksi onnistuneesta syyssarjasta Kinokopla esitti 16.12.2018 vuoden viimeisenä näytöksenä Paul Schraderin ohjaaman First Reformedin (Yhdysvallat, 2017) Logomossa ilmaisnäytöksenä. Esitys oli samalla Turun ensi-ilta ja elokuvaa oli esitetty aiemmin Suomessa
vain festivaaleilla. Elokuvan lisenssi hankittiin M & M Viihdepalvelu Oy:n kautta, ja esityskopio hankittiin Axel Ojalan yksityiskokoelmasta.

Sarjoissa esitetyt elokuvat (Logomo, Move 2 -sali)

Kevätsarja 2018:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

18.2. Christopher Nolan: Dunkirk (Iso-Britannia, USA, K16)
4.3. Jordan Peele: Get Out (USA, K16)
11.3. Agnieszka Holland & Kasia Adamik: Jäljet (Puola, Ranska, K12)
18.3. Francis Lee: God's Own Country (Iso-Britannia, K12)
25.3. Ruben Östlund: The Square (Ruotsi, Tanska, K12)
1.4. Dorota Kobiela & Hugh Welchman: Loving Vincent (Iso-Britannia, Puola, K12)
8.4. Yorgos Lanthimos: Killing of a Sacred Deer (Iso-Britannia, Irlanti, K16)
22.4. Ildikó Enyedi: Kosketuksissa (Unkari, K16)
29.4. William Oldroyd: Lady Macbeth (Iso-Britannia, K16)

Syyssarja 2018:
·
·
·
·
·
·

30.9. Luca Guadagnino: Call Me by Your Name (Italia, USA, Ranska, Brasilia, K12)
7.10. Andrei Zvjagintsev: Rakkautta vailla (Venäjä, Ranska, Saksa, Belgia, USA, K12)
o Sean Baker: The Florida Project (USA, K12)
28.10. Lynne Ramsey: You Were Never Really Here (Iso-Britannia, Ranska, K16)
4.11. Naomi Kawase: Kohti valoa (Japani, Ranska, S)
11.11. Armando Iannucci: The Death of Stalin (Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Kanada,
K12)
18.11. Greta Gerwig: Lady Bird (USA, K12)
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·
·

25.11. Sebastián Lelio: Fantastinen nainen (Chile, Saksa, Espanja, USA, K12)
2.12. Paul Thomas Anderson: Phantom Thread (USA, Iso-Britannia, K12)

Kinokoplan myynti 2018
Sarjakorttien hinnat olivat molemmissa sarjoissa 25 euroa ja 22 euroa opiskelijoilta. Yksittäislipun hinta pidettiin samana. Viisi euroa maksavan yksittäisen näytöslipun ostamiseen
aiemmin vaaditusta yhden euron hintaisesta jäsenkortista luovuttiin vuoden alussa. Kortti
oli elokuvakerhobyrokraattinen jäänne, josta luopuminen oli tullut mahdolliseksi.
Sarjakortteja myytiin aikaisempien vuosien tapaan ennakkoon TYY:n kansliassa, Kirjakahvilassa ja Bar Kukassa. Syyssarjan sarjakortteja myytiin myös Study in Turku-tapahtumassa
sekä TYY:n avajaiskarnevaaleissa.
Kevään sarjan myynti onnistui odotetulla tavalla yltämättä kuitenkaan syyssarjan myynnin
tasolle. Sarjan käynnistyttyä loput liput myytiin alennettuun hintaan.
Syyssarjan näytösten sarjakortit sen sijaan myytiin kokonaan loppuun ennen sarjan alkua,
ja ensimmäiset näytökset esitettiin täysille saleille. Syksyn katsojaluvut olivat kautta linjan
hyvin suuret – syksy oli kokonaisuudessaan suuri menestys, jopa vuoden 2017 erittäin menestyksekkääseen syksyyn verrattuna.
Maksulliset yksittäisnäytökset kuten Kestävän kehityksen viikon näytös ja R&A -näytös menestyivät taloudellisesti sarjoja heikommin.

Tiedotus
Sarjojen elokuvista painatettiin keväällä vain julisteita. Syksyllä painettiin julisteiden lisäksi
myös pöytäkolmioita ruokalamainoksiksi sekä lentolehtisiä, joita jaettiin syyskauden avajaistapahtumissa sekä sarjan aikana. Sarjaa mainostettiin myös sähköpostilistojen, Facebookin, Twitterin, Instagramin sekä TYY:n kotisivujen kautta sekä myös Kinokoplan omilla
nettisivuilla. Kinokopla myös osti tapahtumilleen Facebook-näkyvyyttä. Sarjojen alussa julkaistiin lisäksi sarjaa käsitteleviä blogikirjoituksia TYYn sivuilla.
Syksyn alussa Kinokopla osallistui Study in Turku -tapahtumaan sekä TYYn avajaiskarnevaaleille, joissa myytiin sarjakortteja ja esiteltiin toimintaa uusille opiskelijoille.
Tiedot Kinokoplan tapahtumista lähetettiin pitkin vuotta tiedotusvälineille, tapahtumakalentereihin ja Logomon internetsivuille. Vastavuoroista tiedotusyhteistyötä tehtiin esimerkiksi Vinokinon ja KAVI:n Turun sarjan kanssa.

20.Taloudellinen toiminta 2018
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Talousarvion toteutuminen
Edustajisto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 22.11.2017. Lisätalousarvio
Turun ylioppilaslehden formaattiselvitystä varten hyväksyttiin 18.4.2018.
Jäsenmaksut 2017–2018: perustutkinto-opiskelija 107,00 (sis. YTHS 54,- TYYn osuus 53,00)
Jäsenmaksut 2018–2019: perustutkinto-opiskelija 107,00 (sis. YTHS 54,- TYYn osuus 53,00)
Vapaaehtoinen jatko-opiskelijan jäsenmaksu 2018–2019: 37,00 (2017–2018: 37,00)
Varsinaiseen toimintaan budjetoiduista menoista jäi käyttämättä noin 10 550 euroa:

kalenterin myyntitulot
vuokratulot
kansliapalvelut
starttipakettivarasto
yritysyhteistyö
henkilöstömenot
luottamustoimipalkkiot
toimistomenot
huoneistomenot
julkaisumenot
sektorivarat
järjestötoimintamenot
kulttuuritoiminta
järjestöavustukset
Turun ylioppilaslehti

-2 000
+700
+300
+1 700
-3 200
+9 900
-100
+1 300
-8 100
-900
+2 500
+3 500
+2 200
+5 250
-2 500

TYYn keskimääräinen jäsenmäärä pysyi lähestulkoon ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kevään jäsenmaksun maksoi noin 13 910 perustutkinto-opiskelijaa (2017: 13 860) ja
syksyllä maksuja kertyi noin 13 950 (2017: 14 030). Vapaaehtoisten jatko-opiskelijoiden jäsenmaksujen määrä pieneni hieman ja maksun maksoi keskimäärin 325 opiskelijaa (2017:
340). Jäsenmaksuja kertyi noin 5 750 euroa budjetoitua enemmän, joten järjestötoiminnan
tulos ennen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja oli budjettiin nähden noin 16 300 euroa
suurempi.
Järjestötoiminnan kulut ja tuotot tilikaudella
Järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaiskulut olivat tilikaudella noin 850 000 euroa. Järjestötoiminnan kulut voidaan jakaa käytön perusteella seuraavasti:
Prosentteina kaikista menoista
·
·

henkilöstön palkat (pl. ylioppilaslehti ja starttipaketti)
hallinnon kulut

2018

2017

39 %
17 %

39 %
18 %
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· kattojärjestöjen jäsenmaksut
Toimintakulut yhteensä

10 %
66 %

10 %
67 %

· järjestöjen vuokra- ja toiminta-avustukset
· ylioppilaslehti
· kulttuuri- ja harrastusavustukset
· järjestetyt tilaisuudet
· jäsenpalvelut (kalenteri, nettisivut, Kinokopla)
Avustuskulut ja jäsenedut yhteensä

10 %
11,5 %
1%
1%
0,3 %
24 %

12 %
9%
1%
2%
0,1 %
24 %

Huoneistomenot

10 %
100 %

9%
100 %

Prosentteina kaikista menoista
Jäsenmaksutulot
Muut tulot (kalenteri, vuokrat, korot)

·

ylijäämä (tuotot/kulut)

2018

2017

88,03 %
12,02 %
100,05 %

91,5 %
11,5 %
103 %

0,05 %

3%

Tilinpäätös
Virallinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat toimintakertomuksen liitteenä.
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain
TYYn talousarvio rakennetaan järjestötoiminnan tuloslaskelman pohjalle. Turun ylioppilaslehti saa osan rahoituksestaan ilmoitusmyynnistä, Q-talo vuokraustuloista ja Kinokopla lipputuloista. Starttipakettitoiminnan kustannuksiin osallistuvat osittain myös muut palvelussa mukana olevat yhteistyötahot. Virallisessa tilinpäätöksessä kaikkien kustannuspaikkojen tulot ja menot on esitetty yhdisteltyinä. Seuraavassa on esitetty tuloslaskelmat eriteltyinä eri kustannuspaikkojen osalta.
TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vuokratulot
Taloudenhoitotulot
Muut vars.toiminnan tulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain

2018

vuosibudj.

ero

2017

3 962
41 688
8 900
33 792
88 342

6 000
41 000
8 900
35 000
90 900

-2 038
688
0
-1 208
-2 558

3 203
41 466
8 600
32 379
85 648
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Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Luottamustoimen menot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Julkaisumenot
Sektorivarat
Toimintamenot
Kulttuuritoiminta
Avustustoiminta
Turun ylioppilaslehti
Vars. toiminnan menot yhteensä

333 064
68 253
4 776
19 718
83 630
2 696
18 455
34 521
9 776
92 751
97 489
765 130

342 997
68 141
4 776
21 000
75 500
1 800
21 000
38 000
12 000
98 000
95 000
778 214

9 933
-112
0
1 282
-8 130
-896
2 545
3 479
2 225
5 249
-2 489
13 084

320 208
67 680
4 863
18 437
74 312
1 613
21 466
31 257
11 899
107 932
76 164
735 830

Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä

-676 787

-687 314

10 527

-650 182

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Varainhankinnan tuotot yhteensä

750 704
750 704

744 350
744 350

6 354
6 354

748 088
748 088

Menot
Jäsenmaksuun perustuvat menot
Muut kulut
Varainhankinnan menot yhteensä

87 633
0
87 633

87 023
0
87 023

-610
0
-610

83 621
49
83 670

663 071

657 327

5 744

664 418

-13 716

-29 987

16 271

14 236

14 164

0

14 164

10 904

29

0

29

421

14 135

0

14 135

10 483

418

-29 987

30 405

24 719

2018

vuosibudj.

ero

2017

Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä

27 052
27 052

39 500
39 500

-12 448
-12 448

39 119
39 119

Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut

75 361
30
625

76 350
30
2 500

989
0
1 875

74 849
40
2 040

Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Korko- ja rahoitustuotot
Kulut
Menot ja arvonalentumiset
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.
Tilikauden ylijäämä
TURUN YLIOPPILASLEHTI
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Julkaisumenot
Toimintamenot
Vars. toiminnnan menot yhteensä

32 750
15 775
124 541

37 000
18 620
134 500

4 250
2 845
9 959

35 382
2 972
115 283

Tuotto-/kulujäämä

-97 489

-95 000

-2 489

-76 164

2018

vuosibudj.

ero

2017

48 511

52 500

-3 989

18 957

5 794
537
55 076
828
62 235

9 000
0
43 500
0
52 500

3 206
-537
-11 576
-828
-9 735

3 416
0
17 727
232
21 376

1 105

0

1 105

0

-12 619

0

-12 619

-2 419

Q-TALO
Vuokratulot
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Muut toimintamenot

Muut tuotot/vapaaehtoiset keräystulot
Tuotto-/kulujäämä
KINOKOPLA
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Luottamustoimen menot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Toimintamenot
Elokuvien vuokrat

500
618
5 780
2 500
5 440

Tuotto-/kulujäämä
STARTTIPAKETTITOIMINTA
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Starttihankinnat
Toimintamenot

9 893
0
0
0
59

Tuotto-/kulujäämä

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

14 747

14 543

14 838

500
151
5 680
2 261
5 276

13 869

-92

674

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

11 637

11 188

9 952

9 499
569
22
19
40

10 149

1 685

1 039

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

RAHASTOT
Kehitysyhteistyörahasto
Tulot
Kohdistettavat avustukset/ UM
Edellisiltä vuosilta siirtyvät erät
Keräystulot tilikaudella

0
0
4 408

4 408

0
13 756
480

14 235
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Kulut
Keräystulojen tilitys
Meksiko-hankemenot/TYY
Avustukset AJAGI
Kehitysyhteistyötoiminta

4 408
0
0
0

4 408

480
3 616
10 140
236

14 471

Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto

0

-236

Julkaisurahasto
Tulot
Julkaisutulot
Menot
Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

12
0
12

12
0
12

21.Ylioppilaskunnan hallinto ja huomionosoitukset
Edustajisto
Vuosi 2018 oli edustajiston kauden ensimmäinen vuosi. Edustajiston puheenjohtajana
toimi Tuomas Dahlström (Ryhmä Lex) ja varapuheenjohtajana Henni Hiltunen (TYY Terveeksi). Edustajisto käsitteli vuoden 2018 aikana yhteensä 139 asiakohtaa.
Edustajiston jäseninä vähintään yhdessä kokouksessa kutsuttuna ja paikalla olleet sekä varaedustajina kokouksessa olleet henkilöt:

Edustajistoryhmä
Eduxi

Humanistilista

Hybridiaani

Oikeat
Ryhmä Lex

Varsinaiset jäsenet, vähintään yhdessä kokouksessa
kutsuttuna
Immonen Ilmari
Kivistö Eero
Laurila Johanna
Salmenoja Sanni
Jäntti Jenni

Heinonen Lauri
Jokinen Risto
Jortikka Maija
Junnila Asser
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Ruohonen Roope
Takatalo Janika
Arpiainen Kristiina
Dahlström Tuomas

Varajäsenenä kokouksessa
toimineet
Pärnänen Kanerva

Sinisalo Crista
Kallio Saana
Norblad Otso
Nyyssönen Jeremi
Lehti Vilhelmiina
Lindberg Teppo
Virta Matias

Knaappila Iida
Lehto Essi
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Isoaho Olli
Kuusisto Kalle
Laakso Ville
Luukkonen Heli
Poikela Laura-Maria
Wilén Noora
Soihdunkantajat

Lautamatti Sonja
Salakka Janne
Soilampi Sanni

TSE-lista

Elomäki Otto
Haapala Helmer
Heikola Matias
Huttunen Oula
Jarkia Jonatan
Kahanpää Kalle
Kontu Solja
Lappalainen Iina
Martin Linda
Melanen Aatu
Nousiainen Elias
Peltomaa Paula
Raitio Kristian
Tiainen Miika
Zhang Henri
Forsström Ville
Haapala Olli
Hiltunen Henni
Kruuti Henna
Nuuttila Simo
Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Soikkeli Sara
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Yli-Pietilä Eemil
Jäntti-Rasanen Veera
Kulha Katariina
Liminka Nestori
Lumme Jenni
Mäkitalo Nelli
Koiranen Sara
Kondelin Sade
Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm

TYY Terveeksi

Vihreä lista

Vihreä vasemmisto

Liski Nina
Peltonen Veera
Reinilä Essi
Ruohonen Heidi
Saarinen Camilla
Sirjonen Roni
Väätäinen Jussi
Heikkilä Veera
Komulainen Iiris
Lintunen Lotta
Lumme Riina
Niemi Eetu
Turpeinen Anja
van den Berg Mari
Lehtinen Lauri
Pusa Iines
Rouhelo Kiia
Saranpää Sandra
Seppänen Mónika
Silvendoin Ira
Säynäslahti Eemil
Turto Jaakko
Törhönen Juho
Utriainen Sofia
Vilkanen Emmi

Aho Tommi
Lähdemaa Jyri
Saarela Aleksi
Sarkanen Rasmus
Sjövall Carl

Nurminen Venla

Minkkinen Arttu
Rantala Pekka
Tikkanen Siiri

TYYE Maaliskuu 2019, Pöytäkirja liite 1:
Toimintakertomus 2018
Sivu 56/83

Taloustoimikunta
Eemil Säynäslahti, puheenjohtaja
Otto Elomäki (5.12. asti)
Helmer Haapala
Katariina Kulha
Kalle Kuusisto (28.11. asti)
Aleksi Nikkanen (28.11. alkaen)
Olli-Pekka Paasivirta (5.12. alkaen)
Onni-Pekka Simola (5.12. asti)
Juha Sunikka (5.12. alkaen)
Teppo Vättö

Turun ylioppilaslehden johtokunta
Saana Kallio, puheenjohtaja
Leo Alho
Saara Gratschev
Sara Koiranen
Miikka Koski
Nina Liski
Simo Nuuttila

Ansiolautakunta
Lotta Aarikka, puheenjohtaja
Topi Artukka
Laura Heinonen
Essi Karvonen
Mats Kommonen
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Aku-Mathias Kähkönen
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri

Henkilöstö
Mosharraf Akhand, starttipakettivaraston hoitaja
Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija (sijainen ajalla 26.2.–30.6.)
Nella Keski-Oja, päätoimittaja
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja ja järjestö ja hallintoasiantuntija (27.8. alkaen)
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija (sijainen 1.6. alkaen)
Sampo Rouhiainen, päätoimittaja (sijainen 1.10.–8.11.)
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Petteri Sihvonen, neuvontalakimies
Aleksi Tupasela, Rauman opiskelijasihteeri
Taneli Veistinen, IT-tukihenkilö

Tilapäiset työntekijät
Tero Ahlgren, starttipakettivaraston apulainen
Lauri Havia, tietosuojaprojektin koordinaattori
Saana Kallio, kanslian sijainen
Nelli Lapintie, toimittajaharjoittelija (kevät)
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Laura Rinnevuori, vapun tapahtumatuottaja
Venla Rousku, vapun tapahtumatuottaja
Anni Savolainen, toimitusharjoittelija (syksy)
Lassi Vihko, siviilipalvelusmies (syksystä alkaen)

Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers-tilintarkastusyhteisö

Edustajiston nimeämät toimikunnat

Avustustoimikunta
Emmi Simonen, puheenjohtaja
Ville Forsström
Henna-Riikka Lahtinen
Niklas Luomala
Juuso Marttila
Sanni Salmenoja
Sauli Seittenranta
Carl Sjövall
Juho Taskinen
Teppo Vättö
Jussi Väätäinen

Satavuotishistoriatoimikunta
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
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Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri

Hallituksen nimeämät työryhmät

Siivet (vuoden aikana toimineet jäsenet)
Kansainvälisyyssiipi
Laura Millasnoore, puheenjohtaja
Emmi Katajisto (2018)
Amanda Tursi (2018)
Qingan Wang (kevät)
Rebekka Rautiainen (kevät)
Otto-Pekka Leikkonen (kevät)
Muhammad Amhar (kevät)
Daniyal Tairq (kevät)
Frida Hagman (syksy)
Julia Kauppinen (syksy)
Petra Nikula (syksy)
Tatiana Tarkhova (lukuvuosi 2018–2019)
Camilla Saarinen (lukuvuosi 2018-2019)
Veera Heinonen (lukuvuosi 2018-2019)
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Eero Lassila (lukuvuosi 2018-2019)

Kehitysyhteistyösiipi
Rume Siemuri, puheenjohtaja
Viola Luokkala (2018)
Sanna Lindgren (2018)
Maija Talja (2018)
Sannimari Veini (2018)
Mia Fast (2018)
Aada Eräsaari (kevät)
Heidi Saarinen (kevät)
Karoliina Kuusela (kevät)
Viviana Ormeño Velásquez (syksy)

Ympäristösiipi
Susanna Lemström, puheenjohtaja
Juulia Möksy (2018)
Janica Kilpi (2018)
Monika Nylund (2018)
Minna Kivento (2018)
Julia Helminen (kevät)
Olivia Raski (kevät)
Pinja Suomela (syksy)
Miika Niemeläinen (lukuvuosi 2018–2019)

Yhdenvertaisuussiipi
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Jukka Väisänen, puheenjohtaja
Anna Lagerroos (2018)
Johanna Pohjonen (2018)
Hanne Helminen (2018)
Anni Juvonen (kevät)
Julia Laine (kevät)
Ossi Pajunen (kevät)
Nora Palonen (lukuvuosi 2018–2019)
Ria Huukkala (lukuvuosi 2018–2019)
Johanna Kallioniemi (lukuvuosi 2018–2019)

Hallinnon opiskelijaedustajien tiedekuntakohtaiset koordinaattorit
Humanistinen tiedekunta:
Joni Järvinen (HKT-laitos), Veera Semi (KKT-laitos)

Kasvatustieteiden tiedekunta:
Tira Kivilähde (Nora Seppälä)

Lääketieteellinen tiedekunta:
Johanna Pohjonen (Viivi Laitinen)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta:
Jenna Hannonen (Risto Jokinen)

Oikeustieteellinen tiedekunta:
Roni Sirjonen (Jarno Piltonen)
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Turun kauppakorkeakoulu:
Sandra Saranpää (Tuulia Kuusinen)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:
Julia Lintunen (Tiia Ylä-Peräinen)

Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä
Matias Virta
Anni Mylläri
Koulutuspoliittinen asiantuntija , Joni Kajander, (Juha Isotalo 1.3.–30.6.)
Koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarinen
Jonna Järveläinen
Minna Vuorio-Lehti

Elokuvatoimikunta
Henni Eronen
Bea Karlstedt
Emilia Koivumäki
Henna Kukkonen
Ville Kukkonen
Sanni Kumpu (6.9. alkaen)
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Anniina Peippo
Anni Varis

22.TYYn edustajat Turun yliopiston hallinnossa
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Turun yliopiston yliopistokollegio
Henri Viitanen (Miika Tiainen)
Matias Virta (Moona Haapala)
Tapani Strander (Simo Nuuttila)
Tuomas Dahlström (Ilari Sarja)
Tira Kivilähde (Saana Kallio)
Crista Sinisalo (Joni Järvinen)
Inari Harjuniemi, kollegion vpj (Petriina Lemettinen)
Iiro Salomäki (Lotta Lintunen)
Petri Nyström (Jenni Kilpi)
Tuulia Kuusinen 18.10. asti, Sini Saarinen 18.10. alkaen (Tero Ohrankämmen)
Turun yliopiston hallitus
Jyri Lähdemaa
Paula Peltomaa
Turun yliopiston tutkintolautakunta
Petri Nyström (Behnoush Foroutan)
Laura-Maria Poikela (Greta Rossi)
Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunta
Kausi 31.8.2018 asti
Tuomas Dahlström (Hanna Parviainen)
Joni Järvinen (Greta Rossi)
Kausi 1.9.2018 alkaen
Mikael Dahlström (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola (-)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta
Karoliina Rajala
Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokunta
Jukka Ruohonen (Asser Junnila)
Turun yliopiston eettinen toimikunta
Sirpa Mäki-Turja-Rostedt
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Tiedekuntien johtokunnat
Humanistinen tiedekunta
Vilppu Kuusipalo (Veera Semi)
Sanna Rihu (Mari Säisä)
Crista Sinisalo (Saara Vuorinen)
Otso Nordblad (Saana Kallio)
Jenni Lahtinen (Tanja Laimi)
Joni Järvinen (Taija Ahlstedt)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Riku Manninen (Pontus Roppola)
Tira Kivilähde (Jenna Jokila)
Johanna Ojama (Jonna Määttä 18.10. asti, Inka Niskanen 18.10. alkaen)
Lauri Aleksi Lehtonen (Topi Toivonen)
Timi Olin (Aaro Kuoppala)
Turun kauppakorkeakoulu
Miika Tiainen (Joona Uusitalo)
Paula Peltomaa 18.10. asti, Saara Gratschev 18.10. alkaen (Saara Gratschev 18.10. asti, Sandra Saranpää 18.10. alkaen)
Tuulia Kuusinen 18.10. asti, Inka Helaniemi 18.10. alkaen (Inka Helaniemi 18.10. asti,
Meeri Hannula 18.10. alkaen)
Oula Huttunen 18.10. asti, Tapani Strander 18.10. alkaen (Tapani Strander 18.10. asti, Otto
Elomäki 18.10. alkaen)
Lääketieteellinen tiedekunta
Jenna Lind (Henna Kruuti)
Jenni Koskinen (Tero Ohrankämmen)
Minna Kaunisto (Henni Hiltunen)
Eino Herhi (Simo Nuuttila)
Tapani Strander (Onni-Pekka Simola)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Laura Aaltonen (Emmi Varjonen)
Jenni Peuhkurinen (Sanni Koskinen)
Axel Johansson (Matias Virta)
Lauri Heinonen (Wille Jäntti)
Antti Pekkanen (Tatu Heinonen)
Tuomas Dahlström (Ela Arasola)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Hanni Tihilä (Mikael Dahlström)
Laura-Maria Poikela (Roni Sirjonen)
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Ilari Sarja (Anton von Schrowe)
Jarno Piltonen (Tuomas Meriruoho)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Petriina Lemettinen (Mikko Järvi)
Lotta Lintunen (Mirka Lappalainen 18.10. asti, Tiia Ylä-Peräinen 18.10. alkaen)
Inari Harjuniemi (Hanna-Kaisa Alanen)
TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä
Turun yliopiston koulutusneuvosto
Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6. (Sini Saarinen)
Koulutusneuvoston hyvinvointijaosto
Petra Peltonen, pj 31.5. asti, Ville Ritola, pj 31.5. alkaen Iina Ryhtä
Koulutusneuvoston digijaosto
Sini Saarinen (Paavo Palanterä)
Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikunta
Satu Nurmi
Turun yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmä
Rauli Elenius (Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.)
Turun yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikunta
Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6. (Petra Peltonen 31.5. asti, Ville Ritola 31.5. alkaen)
Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä
Sini Saarinen (Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.)
Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä
Rauli Elenius
Turun yliopiston yliopistopedagogiikan ohjausryhmä
Paavo Palanterä (Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.)
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmä
Paavo Palanterä
Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta 1.1.2017–31.12.2019
Linnea Mattila 18.10.2018 asti, Laura Millasnoore 18.10.2018 alkaen, (Behnoush Foroutan)
Läsnäolo-oikeutettu TYYn edustaja 2017: Janne Salakka
Läsnäolo-oikeutettu TYYn edustaja 2018: Olli-Pekka Paasivirta
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto
Minttu Naarminen 27.4.2017 asti, Petra Peltonen 31.5.2018 asti, Ville Ritola 31.5.2018 alkaen
TYYn edustaja 2017 Anette Säkö
TYYn edustaja 2018 Jukka Väisänen
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Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat
Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun
kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta
Mikael Dahlström 18.10. asti, Anton von Schrowe 18.10. alkaen (Anton von Schrowe 18.10.
asti, Emmi Simonen 18.10. alkaen)
Sinikka Piispanen 18.10. asti, Roni Sirjonen 18.10 alkaen (Roni Sirjonen 18.10. asti, Rauli
Elenius 18.10 alkaen)

Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta
Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)
Luonnontieteiden ja tekniikan ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta
Niko Miekka (Matias Virta)
Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Rauli Elenius (Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.)
TYYn edustajat yliopiston koulutuksen toimialan sisäisissä työryhmissä
Opintohallinnon ohjausryhmä
Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.
Opetuksen ja koulutuksen kehittäminen –tiimi
Sini Saarinen
Harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen -tiimi
Laura-Maria Poikela
Opintojohtosäännön uudistamistiimi (kevät 2018) / Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi (syksy 2018)
Joni Kajander, Juha Isotalo 1.3.–30.6.
Opiskelijakeskus-tiimi
Olli-Pekka Paasivirta
Opiskelijapalautetiimi
Paavo Palanterä (Sini Saarinen)
Muut edustukset
Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen kansallinen ohjausryhmä
Joni Kajander
Kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmä
Satu Nurmi (Sini Saarinen)
Kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmä
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Satu Nurmi (Joni Kajander)
Kestävän kehityksen ohjausryhmä
Emmi Simonen
Sote-akatemian koulutusryhmä
Tuomas Meriruoho (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola (-)
Generalisti osaa -uravalmennushankkeen työryhmä
Sini Saarinen
Työryhmä ohjeistuksen laatimiseksi neuropsykiatristen oireiden kohtaamiseen opettajan
työssä
Joni Kajander

23.TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja yhtiöiden hallituksissa
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS valtuuskunta
Lassi Laine, II varapuheenjohtaja
Tuomas Dahlström
Lauri Liljenbäck
Larissa Päivärinta
Sami-Petteri Seppä
Jukka Väisänen
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS hallitus
Rauli Elenius
Essi Karvonen
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS valtuuskunta
Petra Peltonen 31.5.2018 asti, Ville Ritola 31.5.2018 alkaen, sosiaalipoliittinen asiantuntija,
SYL
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun ja Rauman terveydenhoitoaseman johtokunta
Petra Peltonen 31.5.2018 asti, Ville Ritola 31.5.2018 alkaen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
(vpj)
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun terveystyöryhmä
Petra Peltonen (31.5.2018 asti), Ville Ritola (31.5.2018 alkaen) sosiaalipoliittinen asiantuntija
Iina Ryhtä, hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
Universtas Oy:n hallitus
Lajunen Matti, puheenjohtaja
Elenius Rauli, varapuheenjohtaja
Järvelä Olli
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Merivuori-Marisa Tuulia
Oikarinen Elias
Ossa Jaakko
Unica Oy:n hallitus
Matti Lajunen (varajäsen Rauli Elenius)
Toni Eklund (Olli Järvelä)
Jarmo Rasimäki (Kari Karjalainen)
UniGe Oy:n hallitus
Toni Eklund, puheenjohtaja
Matti Lajunen
KOy Kalevantie 18 hallitus
Toni Eklund, puheenjohtaja
Rauli Elenius, 28.3.2018 alkaen
Matti Lajunen
Jaakko Ossa
Aleksandra Lumpeen opiskelijoiden vuokratukisäätiö
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Emmi Simonen (varajäsen)
Edustus Suomen Ylioppilaskuntien liitossa sekä Opiskelijoiden liikuntaliitossa
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL) hallitus
Miika Tiainen, puheenjohtaja
SYL:n liittokokousedustajat 16.–17.11.2018
Varsinainen edustaja
Varaedustaja
Matias Heikola
Juuso Makkonen
Kristian Raitio
Meeri Hannula
Otto Elomäki
Noel Snygg
Eemil Säynäslahti
Sandra Saranpää
Olli Haapala
Henni Hiltunen
Tapani Strander
Sauli Seittenranta
Risto Jokinen
Matias Virta
Paavo Palanterä
Lauri Heinonen
Emmi Simonen
Sofia Engblom
Heli Luukkonen
Camilla Saarinen
Sini Saarinen
Saana Kallio
Inari Harjuniemi
Juuso Marttila
Arttu Minkkinen
Siiri Tikkanen
Olli-Pekka Paasivirta
Katariina Kulha
Roope Ruohonen
Anni Mylläri
ja tarkkailijana Rauli Elenius
OLL:n liittokokouksen edustajat 9.–10.11.
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Camilla Saarinen
Tapani Strander
Noora Wilén

24.Puheita
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemen puhe
Turun Taidemuseonmäellä vappuaattona 30.4.2018 klo 17.55.
Onks teil hauskaa? Muistitteko ottaa lakit mukaan?
Rakkaat opiskelijat, hyvä vappua juhliva Turku!
Minulle vappu on aina ollut tärkeä yhdestä erityisestä syystä. Se olette te. Huokumanne
lämpö, into ja rakkaus. Tunne siitä, että olen osa jotain suurempaa. Osa sitä energistä joukkoa, joka rakentaa Suomen tulevaisuuden. Mutta miltä näyttää Suomen tulevaisuus?
Rakkaat kuulijat,
Visioita tulevaisuudesta päättäjillä tuntuu olevan yksi. Lapsillemme ei saa jättää velkaa.
Tästä huolimatta hallitus, on kohdistanut leikkauksensa omien lastensa tulevaisuuteen.
Nuoriin, tutkimukseen ja koulutukseen. Henkilöihin, joiden pitäisi rakentaa Suomen tulevaisuus.
Leikkaukset ovat arvovalintoja. Koulutuksesta ja toimeentulosta voitiin leikkata, mutta samalla miljardien yritystukiin ei kohdistettu mittavia leikkauksia. Ei, vaikka lähes kaikki pitävät tukia pääosin tehottomina ja kilpailua vääristävinä. Niin tutkijat, virkamiehet ja kuin
jopa poliitikot itse.
Hyvät kuulijat,
Velattomuuden taakse on helppo kätkeytyä. Paeta niitä todellisia ongelmia. Niitä, jotka vaikuttavat talouskasvua rajummin tuleviin sukupolviin ja koko maapallon tulevaisuuteen. Puhun Ilmastonmuutoksesta.
Rakkaat kuulijat,
Pelkästään olemassa olevat innovaatiot eivät riitä pysäyttämään ilmaston lämpenemistä.
Tarvitaan uusia innovaatioita. Tarvitaan sitä, mistä päätettiin leikata.
Päättäjät puhuvat kyllä mielellään innovaatioista, mutta puhe jää usein tyhjäksi. Keskiössä
on soveltavatutkimus ja tekniikka. Ei perustutkimus. Ei laajaa osaaminen. Kuitenkin suurien
globaalien ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan perustutkimusta ja meitä kaikkia: humanisteja, kasvatustieteilijöitä, kauppislaisia, luonnontieteilijöitä, lääkisläisiä, oikeustieteilijöitä
ja yhteiskuntatieteilijöitä,
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Vappukansa!
Kun puhutaan koulutuksesta, se nähdään usein vain talouskasvun vauhdittajana. Talouskasvun kanssa yhtä tärkeää on henkinen kasvu. Osaaminen, sivistys ja tiedon lisääntyminen.
Siksi Suomi ei ole kunnossa, niin kauan kuin se näköalattomasti leikkaa koulutuksesta ja
tutkimuksesta. Eikä Suomi tule kuntoon, ellei niihin panosteta. Koulutusleikkaukset on peruttava.
Rakkaat kuulijat!
Ihanteideni Suomi on tasa-arvoinen. Ennakkoluulot syntyvät ihmismielissä. Siksi maksuton
ja saavutettava koulutus on ratkaisu. Ratkaisu, jolla ei pelkästään lisätä henkistä pääomaa
vaan myös tasa-arvoa. Ratkaisu, joka vie yhteiskuntaa eteenpäin.
Sellainen yhteiskunta on vahva, jonka jäsenet tukevat toisiaan. Yhteiskunta, jossa kiltteys ei
ole kirosana. Ja Yhteiskunta, joka ymmärtää yksilöidensä erilaisuuden ja siitä huolimatta
kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. Moniäänisyys ja erilaisuus ovat vahvuuksia.
Tällainen yhteiskunta panostaa yhteisöllisyyteen. Ja tämä yhteisöllisyys, on vapun ydin.
Tänään me rakennamme tuota yhteisöllisyyttä muistojen avulla. Muistojen, jossa me juhlimme yhdessä täällä Taidemuseonmäellä vappua, työtä ja opiskelua. Niiden tuottamaa arvoa, ja sitä että kesän alku on sormenpäittemme ulottuvilla. Nauttikaamme tästä päivästä.
Sulkekaa hetkeksi silmänne. Hengittäkää keuhkot täyteen raikasta kevätilmaa. Huhtikuun
viimeinen päivä on kaunis ja te olette juhlanne ansainneet (TAI Vaikka huhtikuun viimeinen
päivä on sateinen, te olette juhlanne ansainneet).
Oottekste valmiina? (ei kuulu)
Ylioppilaat – lakit päähän.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemen puhe
Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9.2018
Enemmän, nopeammin vähemmällä. Näihin sanoihin tiivistyy viime vuosien opiskelijoita
ja opiskelua koskevat poliittiset toimenpiteet. Monilla suussa maistuu yhtä viime eduskuntavaalien koulutuslupauksen säväyttämä sivumaku. Nyt lähes neljä vuotta myöhemmin,
uusi vaalien supervuosi 2019 lähestyy rytinällä. Nyt jos koskaan on meidän aikamme vaikuttaa. Nyt jos koskaan, meistä jokaisen on seisottava yhteisenä rintamana opiskelijoiden asioiden takana.
Mutta miksi minä puhuttelen juuri sinua. Tiedän, että monista teistä ajatus yhteisestä opiskelijaliikkestä kuulostaa jokseenkin luotaantyöntävältä. Tiedän, että monista teistä ylioppilaskunta tuntuu kaukaiselta. Monesti oma ainejärjestö tai muu viiteryhmä on se, jonka varaan oma opiskelijaidentiteetti lähtee rakentumaan, ja jonka suuntaan sydämenne eniten
sykkii.
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Mutta missä on ylioppilaskunnan sydän?
Ylioppilaskunnan sydän, on jossain muualla kuin puheenjohtajan sanoissa tai toimintasuunnitelman riveissä. Ylioppilaskunnan sydän on vapun lakkimeressä, edustajiston puoleen yöhön asti venähtäneissä kokouksissa sekä järjestöjen toiminta-avustushakemusten
luovissa vastauksissa siitä "miten yhdistys päivittää jäsenluetteloaan".
Ylioppilaskunnan sydän on niissä ihmisissä, jotka vuodesta toiseen uurastavat opiskelijoiden paremman huomisen eteen. Ylioppilaskunnan sydän olet sinä, ja se olen minä. Ja siinä
missä minä en olisi minä ilman ylioppilaskuntaa, ilman sitä kaikkea, mitä on ylioppilaskunnassa ja opiskelijajärjestökentällä päässyt tekemään, Ei ylioppilaskunta myöskään olisi
sama, ilman meitä kaikkia sen piirissä toimivia. Se ei olisi sama ilman sinua, ja sinun mielipiteitäsi siitä miten opiskelijoiden asiat ovat, ja miten niiden ehkä tulisi olla.
Mutta palataanpa takaisin niihin vaaleihin. Asioihin, joita ylioppilaskunta ja opiskelijaliike
tekee ja joita se pyrkii toiminnallaan edistämään. Sähköinen tenttiminen. YTHS. Matalan
kynnyksen mielenterveyspalvelut. Opiskelijakulttuurin mahdollistaminen halvoilla tiloilla
sekä huomattavilla järjestöavustuksilla. Opintotuen leikkausten torppaaminen useasti - tätä
hallituskautta lukuun ottamatta. Vaikka edunvalvonta ei ole pelkkää kulkua voitosta toiseen,
tärkeintä on yhteinen jaettu tavoite jota kukin tahollaan pyrkii edistämään.
Vaikka tällä hetkellä, ja niin usein julkisissa puheenvuoroissa, minä seison yksin muiden
edessä puhumassa mitä ylioppilaskunta on saavuttanut, ei saavutuksista ole kiittäminen
minua. Siihen tarvittiin henkilöitä joista olen niin valtavan ylpeä, ja joita haluan tänä iltana
erikseen kiittää. Ehdottaisinkin, että me kaikki nostamme maljan ylioppilaskunnan työntekijöille, hallitukselle, näiden vuosijuhlien järjestäjille sekä muille vapaaehtoisille.
Lisäksi näihin saavutuksiin tarvittiin hallinnon opiskelijaedustajia, jotka jaksavat kuukaudesta toiseen kahlata läpi tiedekuntien toimintasuunnitelmia, strategioita ja keskustella sisäänottokriteereistä. Siihen tarvittiin jokaisen järjestön hallituslaisia ja muita aktiiveja, jotka
omalla toiminnallaan luovat opiskelijoiden arkeen merkityksellistä sisältöä ja edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Siihen tarvittiin edaattoreita, jotka pyyteettä kuukaudesta toiseen jaksavat käydä välillä puuduttavaa mutta niin tarpeellista keskustelua siitä miten ylioppilaskunta voisi parhaiten tukea jäseniään. Siihen tarvittiin sinua ja minua, sillä me kaikki
yhdessä, me olemme ylioppilaskunta.

25.TYYn hallituksen kokousten ilmoitusasiat 2018
Tammikuu
8.1.
10.1.

Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Paasivirta tapaamassa Turun polkupyöräilijöitä
Peltonen ja Kajander Vastuullisuus sosiaalisessa mediassa -seminaarin
suunnittelupalaverissa
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11.1.

12.1.
15.1.
16.1.

16.–17.1.
17.1.

18.–19.1.
19.1
19.1.–5.2.
22.1.

22.–23.1.
23.1.

24.1.

25.1.

26.1.
26.–29.1.

Kajander tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
Hallitus, Elenius, Kajander ja Peltonen tapaamassa kaupungin ja maakuntaliiton edustajia Ryhmä 40 000:n kanssa
Kajander tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n edunvalvonta-asiantuntijoita
Elenius ja Peltonen haastattelemassa TYS:n toimitusjohtajahakijoita
Hallitus tapaamassa Rauman toimijoita
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä
Kajander iltapäivän etänä
Saarinen Helsingissä Kalevi Sorsa -säätiön Lukukausimaksujen opintoetuuksien poliittinen talous -luennolla
Turun Seudun Osuuspankki tavattavissa TYYn toimistolla
Kajander etänä
Elenius, Harjuniemi ja Paasivirta tapaamassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kattelusta
Elenius, Harjuniemi, Palanterä ja Pessi tapaamassa vararehtori Pyykköä ja
opintoasiainjohtaja Sjöblomia tuutoroinnin järjestelyistä
Nurmi ja Saarinen lounaalla Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johdon
kanssa
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö kevään suunnittelumökkeilyssä
Pyöräilyn edistämisohjelmasta lausuttu
Grönholm vuosilomalla
Kajander erityiskokoonpanolla kokoontuvan opintohallinnon ohjausryhmän kokouksessa (SOHO)
Hallitus ja henkilökunta äänestämässä presidentinvaalin ennakkoäänestyksessä yhdessä rehtorin kanssa
Turun Seudun Osuuspankki tavattavissa TYYn toimistolla
Elenius ja Peltonen TYS:n laajennetun työvaliokunnan tapaamisessa
Nurmi ja Saarinen tapaamassa Rekrytointipalveluja
TYYn suuri koulutuspäivä
Paasivirta Turun keskustavisio 2050 keskustelutilaisuudessa
Saarinen, Paasivirta ja Kajander Palvelut opiskelijoille -työpajassa
Harjuniemi tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n hallitusten puheenjohtajia
Hallitus ja henkilökunta TYYn suuressa järjestökoulutuspäivässä
Snygg vierailemassa Unicalla
Nurmi POLKU -hankkeen loppuseminaarissa
Siipien kevätstartti TYYn saunalla
Saarinen Opetussuunnitelmatiimin kokouksessa
Nurmi, Paasivirta ja Simonen TYYn kevään siipistartissa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander yliopiston yhteisten palveluiden (YPA) ohjausryhmässä
TYYn vierailu yliopiston viestinnässä
Hallitus ja henkilökunta tapaamassa yliopiston Hyvinvointipalveluita
Humanitas ry tutustumassa toimistoon
Nurmi, Saarinen ja Simonen vastaanottamassa Albanialaisia vieraita TYYn
toimistolla
Snygg vierailemassa Marilynissa
Saarinen tapaamassa Humanistisen tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
Saarinen Kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmatapaamisessa
Elenius lomalla
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29.1.
30.1.
31.1.

Peltonen ja Kajander yliopiston OpintoVartun valmisteluryhmässä
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Harjuniemi Yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kajander/Saarinen koulutusneuvoston (ent. opintoasiainneuvosto) kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
R40K-ohjausryhmän tapaaminen toimistolla
Peltonen ja Ryhtä YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Saarinen tapaamassa Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaania
hallopedkoordinaattoreiden kanssa

Helmikuu
1.2.

2.2.

3.2.

5.2.
6.2.
7.2.

8.–9.2.
12.2.

13.2.
14.2.
15.2.

Kajander opintohallinnon ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa
Snygg vierailemassa Turun Sanomilla
Paasivirta tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Simonen avustustoimikunnan kokouksessa
Saarinen tapaamassa Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Kajander poissa
Saarnilla lomapäivä
Simonen Kinokoplan hallituksen kokouksessa
Palanterä ja Harjuniemi SYL:n johtoseminaarissa
FiTech-koordinaattori Heikki Koponen keskustelemassa TYYn ja ÅAS:n palveluista, joita FiTech-teekkarit voisivat käyttää
Peltonen esteettömyysverkoston kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Hallitus ja Peltonen tapaamassa YTHS:tä
Hallitus Turku Science Parkin vieraana
Kajander tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä
Rehtorinlounas
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimissä
Saarinen, Simonen, Pessi ja Nurmi Suomipassi tapaamisessa
SYL:n avausseminaari
Elenius perehdyttämässä ÅAS:n hallitusta
Paasivirta, Ryhtä ja Peltonen tapaavat vuoden 2017 hallituksen sopo-vastaavia Laura-Maria Poikelaa ja Janne Salakkaa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Nurmi KoTon kv-liikkuvuustiimin tapaamisessa
Nurmi ja Saarinen tapaamassa Rekryä
Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmän kokouksessa
Taloudenhoitajakoulutus järjestöille
Saarinen tapaamassa Kauppakorkeakoulun dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
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16.2.

17.2.
20.2.
22.2.
22.–23.2.
26.2.
27.2.

28.2.

Saarinen tapaamassa Lääketieteellisen tiedekunnan dekaania hallopedkoordinaattoreiden kanssa
Kajander korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja
ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmän kokouksessa
Helsingissä
TYYn ja yliopiston hallituksen tapaaminen
Simonen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla
Saarinen ja Paasivirta ÅAS:n vuosijuhlilla
Saarinen ja Kajander tapaamassa Humanitaan järjestöjen koulutuspoliittisia
vastaavia ja puheenjohtajia
TYYn ja TYS:n tapaaminen
TYY International Council
Elenius lomalla
Paasivirta ja Peltonen toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Hallitus Porissa tapaamassa Pointer ry:tä
Paasivirta opiskelijakaupunki Turun koordinaatioryhmän kokouksessa
Harjuniemi lounaalla ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa
Hallitus ja työntekijöitä yliopiston vuosijuhlassa

Maaliskuu
1.3.

1.–2. 3.
2.3.
3.3.
6.3.

7.3.

8.3.
8.–9.3.
12.3.

13.3.

Ryhtä Helsingissä OLL:n uusien korkeakoululiikuntasuositusten julkistamistilaisuudessa
Hallitus tapaamassa oppilaitospappeja
Kajander ja Isotalo opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander jää opintovapaalle 30.6. asti, sijainen Juha Isotalo aloittaa 26.2.
Saarni lomalla
Nurmi kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissä
Elenius, Ryhtä ja Saarinen Aalyn synttärisitseillä
Harjuniemi, Paasivirta ja Palanterä Fobian vuosijuhlilla
Peltonen OpintoVartun valmisteluryhmän kokouksessa
Simonen avustustoimikunnan kokouksessa
Paasivirta Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvyumpäristönä -seminaarissa
Paasivirta Ryhmä 40 000 -ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen tapaamassa Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania yhdessä hallopedkoordinaattorin kanssa
Harjuniemi ja Snygg tapaamassa Meyer Turkua ja Turku Science Parkia
Elenius SYL:n johdon seminaarissa
Saarinen Opiskelijapalautetiimin kokouksessa
Harjuniemi SYL:n johdon seminaarissa
Hallitus ja edunvalvontatyöntekijöitä "Kohti seuraavaa sataa" -tapahtumassa
Paasivirta pääministerin EU-keskustelukierroksen Turun paneelissa
Harjuniemi Turun yliopiston Laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjaustyöryhmässä
Peltonen YTHS:n Turku-Rauma -johtokunnan kokouksessa
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14.3.

15.3.
15.–16.3.
16.3.
17.3.
19.3.
19.3.–20.3.
20.3.
21.3.

22.3.

22.3.
22.3.–23.3.
23.3.

24.3.

26.3.
27.3.

28.3.
28.–29.3.

Paasivirta ja Peltonen Vastuullisuus sosiaalisessa mediassa -seminaarissa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Ryhtä Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksessa Helsingissä
Working in Finland -seminaari
Isotalo, Palanterä ja Saarinen tapaamassa hallopedkoordinaattoreita
Harjuniemi ja Paasivirta Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Paasivirta ja Harjuniemi Opiskelijakaupunki Turun -ohjausryhmän kokouksessa
Hallitus Suurten etelä- ja keskisuomalaisten monialayliopistojen ylioppilaskuntien tapaamisessa Turussa
Elenius, Palanterä, Ryhtä ja Simonen Lex ry:n vuosijuhlassa
Paasivirta ja Snygg Anglica ry:n vuosijuhlassa
Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa
Palanterä yliopistopedagogiikan ohjausryhmässä
Paasivirta ja Ryhtä SYL:n soposektoritapaamisessa Helsingissä
Nurmi, Saarinen ja Simonen SYL:n kv-sektoritapaamisessa Helsingissä
Elenius tapaamassa Osakuntasalin vuokraamisesta vastaavia henkilöitä
Hallitus tapaamassa Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:tä
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Ryhtä Nyyti ry:n Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksessa Helsingissä
Harjuniemi ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa lounaalla
Unica Oy:n yhtiökokous
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Peltonen Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Isotalo, Palanterä ja Saarinen SYL:n koposektoritapaamisessa Helsingissä
Taloustoimikunta, Elenius Harjuniemi ja Snygg tapaamassa Unican toimitusjohtaja Hovia
Lahoniitty TES-vapaalla
Elenius, Ryhtä ja Harjuniemi henkilöinä Qme-speksissä
Palanterä ja Saarinen Nucleus ry:n vuosijuhlilla
Simonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla
Isotalo, Palanterä ja Saarinen Hybridi ry:n edunvalvontaillassa
Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä
Harjuniemi Turun yliopiston Laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Harjuniemi tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n hallituksen puheenjohtajia
Simonen Reilun kaupan kannatustyöryhmän kokouksessa
Palanterä PJ-neuvostossa
Harjuniemi tapaamassa kaupunginjohtaja Minna Arvetta
Hallitus ja edunvalvontahenkilökunta tapaamassa Koulutuksen toimialaa
Peltonen TES-vapaalla

Huhtikuu
3.4.

Hallitus ja työntekijöitä tapaamassa TYS:n johtoryhmää ja hallituksen puheenjohtajistoa
Nurmi ja Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän
kokouksessa
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4.4.
5.–6.4.
6.4.

7.4.
9.4.
10.4.

11.4.

11.–17.4.
12.4.

13.4.

13.–27.4.
14.4.
16.4.
16.–17.4.
17.4.
18.4.

19.4.

Unige Oy:n yhtiökokous
Paasivirta SYLin viestinnän sektoritapaamisessa Helsingissä
Nurmi ja Simonen SYL:n kehitysyhteistyösektoritapaamisessa
Elenius, Grönholm ja Saarni tapaamassa opintoasiainväkeä syksyn 2018 yliopistoilmoittautumisesta
Palanterä ja Saarinen KoPo-kahveilla
Harjuniemi ja Saarinen Skandica ry:n vuosijuhlilla
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoritapaamisessa
Harjuniemi Yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuksessa Espoossa
Peltonen yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
Nurmi ja Pessi Suomipassi-tapaamisessa
Harjuniemi laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä Porissa kouluttamassa tuutoreita
Peltonen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Elenius, Havia ja Lahoniitty tapaamassa yliopiston uutta tietosuojavastaavaa
GDPR-asioista
Palanterä Raumalla käsityötä opiskelevien ja henkilökunnan palautetilaisuudessa sekä Opekas ry:n yhdistysiltamissa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Grönholm lomalla
Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Saarinen FITech-verkostoyliopiston infotilaisuudessa
Harjuniemi Yliopiston kirjaston järjestämässä Tiede muuttuu -keskustelutilaisuudessa
Harjuniemi, Paasivirta, Palanterä ja Saarinen Nuorten valtuutettujen illassa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Harjuniemi ja Elenius TYYn entisten hallitusten puheenjohtajien tapaamisessa
Nurmi, Simonen ja kehitysyhteistyösiiven edustajat Zimbabwen Aids orvot ry
-juhlaseminaarissa
Peltonen yliopiston tasa-arvoseminaarissa
Saarinen tapaamassa Yrittäjyysyliopistoa
Saarni vuosilomalla
Elenius, Harjuniemi ja Saarinen Kritiikki ry:n 60-vuotisjuhlassa
Palanterä Kompleksi ry:n 45-vuotisjuhlassa
Nurmi kv-liikkuvuusprosessitiimin kokouksessa
Rehtorinlounas
SYLin järjestö- ja kulttuurisektoritapaaminen Turussa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Isotalo, Palanterä ja Saarinen tapaamassa hallopedkoordinaattoreita
Peltonen esteettömyysverkoston kokouksessa
Opex vierailulla TYYn toimistolla
Saarinen tapaamassa opinto-oppaan kehittäjätiimiä
Harjuniemi Turun kaupungin sidosryhmätapaamisessa keskustelemassa Turun tavoitteesta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029
Paasivirta, Peltonen ja Ryhtä opiskelijan mielenterveyspäivän messuilla
Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa
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20.4.
23.4.

23.–27.4.
24.4.

25.4.

27.4.
30.4.–1.5.

Saarinen kansainvälisyyssiiven kokouksessa
Harjuniemi lounaalla Åbo Akademi Studentkårenin puheenjohtajan kanssa
Palanterä ja Ryhtä Raumalla Opekas ry:n 122-vuotisjuhlassa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Paasivirta tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Palanterä ja Snygg puheenjohtajien neuvostossa
Hallitus jalkautuneena kampukselle
Paasivirta TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukuntien kokouksessa
Harjuniemi laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä kouluttamassa lääketieteellisen tiedekunnan tuutoreita
Nurmi ja Simonen kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden koulutuksessa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
TYYn ja Nyyti ry:n toiminnallinen työpaja kiusaamiseen puuttumiseen
Isotalo ja Saarinen Universitas Turku ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Vappu

Toukokuu
4.5.
7.5.

8.5.
9.5.

9.–15.5.
14.5.
15.5.

16.5.

17.5.
17.–18.5.

21.5.
22.5.

Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi kansainvälisten asioiden liikkuvuuspalaverissä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Peltonen OpintoVartun valmisteluryhmän kokouksessa
Peltonen ja Paasivirta toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
Elenius tapaa Fination Oy:n toimitusjohtaja Laatua
Paasivirta ja Simonen tapaamassa TUO:n ja Schuman-seura ry:n puheenjohtajia
Opiskelijoiden kesän toimeentuloinfo
Harjuniemi ja Paasivirta Eurooppapäivän vastaanotolla
Nurmi ja Simonen toimistolla tapaamassa Turun yliopiston työntekijävaihdossa olevia
TYYn, TUOn ja Kelan yhteinen Opiskelijan kesän toimeentuloinfo ICT-Cityllä
Elenius lomalla
Peltonen lomalla
Peltonen Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Forum Medicum toimistolla tapaamassa hallitusta
Harjuniemi avaamassa AATUa
Saarinen SYL:n Työelämäsektorin tapaamisessa Helsingissä
Paasivirta ja Ryhmä 40k tapaamassa kaupungin edustajia YTHS:n asemasta
Harjuniemi SYL:n Johdonseminaarissa Helsingissä
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Nurmi ja Simonen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä Jyväskylässä
Peltonen lomalla
Harjuniemi ja Saarinen FITech-yhteistyöyliopiston seminaarissa
Nurmi vaihdosta palanneiden tapaamisessa
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22.–23.5.
23.–25.5.
24.5.
25.5.
30.5.
30.5.–4.6.

Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Harjuniemi lounaalla ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa
Harjuniemi kaupungin järjestämässä tapaamisessa koskien kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymistä
Peltonen YTHS:n johtokunnan kokouksessa
Elenius, Paasivirta, Ryhtä ja Saarinen Shift Business Festivalissa
Peltonen poissa toimistolta
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän kokouksessa
Toimiston virkistyspäivä
Elenius työretriitillä
Peltonen lomalla

Kesäkuu
1.6.
4.6.
5.6.

6.6.
7.6.
7.6.–
8.6.

11.6.
13.6.
14.6.
15.–16.6.
18.–22.6.
19.6.
25.6.

Palanterä opiskelijapalautetiimin kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi kansainvälisen markkinointitiimin kokouksessa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Nurmi apurahatoimikunnan kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Palanterä hyvä akateeminen johtajuus ohjausryhmän kokouksessa
Palanterä Hyvä akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi UTU Mobile Tutor -projektiryhmän kokouksessa
Elenius ja Harjuniemi TYSin toimitusjohtajan vaihtokaronkassa
Peltonen lomalla ja vanhempainvapailla
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Harjuniemi, Isotalo ja Saarinen tapaamassa yliopiston kirjastoa
Harjuniemi demarinuorten liittokokouksessa
Nurmi ja Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän
kokouksessa
Nurmi kv-liikkuvuusprosessitiimin kokouksessa
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö rehtoraatin kesätapaamisessa
Harjuniemi SEKSMYY-puheenjohtajien tapaamisessa Jyväskylässä
Elenius juhannuslomalla
Harjuniemi Laajennetun johtoryhmän ja yliopiston hallituksen kanssa vierailulla Seilissä
Elenius, Harjuniemi, Lahoniitty ja Pessi tapaamassa yliopiston viestintää
Democratize-sovelluksen tiimoilta

Heinäkuu
2.–31.7.
5.7.–3.8.
7.7.
16.–20.7.
29.7.

Nurmi kesälomalla
Elenius kesälomalla
Elenius ja Harjuniemi Turun kaupungin vieraina Ruisrockissa
Harjuniemi ja Saarinen SuomiAreenassa Porissa
Harjuniemi SYL:n puheenjohtajien kesätapaamisessa Helsingissä
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Elokuu
7.8.

8.8.
9.8.
10.8.

13.8.
14.8.

15.8.
15.–16.8.
20.8.
21.8.
21.–22.8.
22.8.

23.8.
23.–24.8.
24.8.
27.8.
28.8.

29.8.

30.8.

Harjuniemi ja Ryhtä lääketieteellisen orientaatioluennolla esittelemässä
TYYtä
Nurmi ja Ritola vierailulla Hyvinvointipalveluissa
Toimiston suunnittelupäivä
Ritola ja Kajander OpintoVartun valmisteluryhmässä
Hallitus palaa kesätauon jälkeen normaaliin kokoustyrmiin
Palanterä kouluttamassa Oikeustieteellisen tiedekunnan tuutoreita
Harjuniemi Eurooppafoorumin kokouksessa
Nurmi ja Pessi Suomipassi -tapaamisessa
Palanterä kouluttamassa Kasvatustieteellisen tiedekunnan Turun kampuksen tuutoreita
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kajander yliopistopedagogiikan kehittämisen kärkihankkeen kansallisessa
ohjausryhmässä
Ritola tapaamassa yliopiston opintopsykologeja
Harjuniemi korkeakoulujen kirjastojen henkilökunnan verkostotapaamisessa keskustelemassa opiskelijapalautteesta
Harjuniemi, Kajander, Ryhtä ja Saarinen Peda-forum -päivillä Turussa
Saarinen Tekniikan akateemisten kopotapaamisessa Vierumäellä
Kajander ja Ritola tapaamassa opiskelijakeskuksen vetäjä Tiia Engestä
Kajander tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
Nurmi kansainvälisten tuutoreiden kertauskoulutuksissa
Nurmi ja Saarinen tapaamassa Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtoa
TYYn SYL-kummi toimistolla tapaamassa hallitusta
Ritola YTHS:n terveyden edistämisen koulutuspäivässä
Saarinen tapaamassa Teekkarikomissiota
Kajander tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä
Saarinen yliopiston opettajatuutoreiden ohjauskeskustelukoulutuksessa
Harjuniemi SYL:n johdonseminaarissa Jyväskylässä
Elenius TYS:n strategiaseminaarissa
Saarinen pitämässä rastia Opexin alkuseikkailu –tapahtumassa
Elenius lomapäivällä
Nurmi POLKU-hankkeen kokouksessa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Palanterä esittelemässä TYYn toimintaa Luonnontieteellis-teknillisen tiedekunnan fukseille
Hallitus pitämässä rastia Lexin Ihmismetsästyksessä
Harjuniemi esittelemässä TYYn toimintaa oikeustieteellisen tiedekunnan
fukseille
Harjuniemi lounaalla Åbo Akademi Studentkårin ja Opiskelijakunta TUO:n
hallitusten puheenjohtajien kanssa
Harjuniemi ja Paasivirta yliopiston järjestämässä Eurooppafoorumin cocktailtilaisuudessa
Opiskelijakaupunki Turku -kyselyn tulokset julkaistiin
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Ryhtä Study in Turku -messuilla
Hallitus Turun kauppatieteiden ylioppilaiden kaupunkisuunnistuksessa pitämässä rastia
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30.–31.8.
31.8.

Elenius yliopiston sisäympäristötyöryhmän kokouksessa
Nurmi ja Simonen kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa
Ryhmä 40 000 lausui runkolinjaston linjastoluonnoksesta.
Opiskelijajärjestöjen paneeli pidettiin Eurooppa-foorumissa
Harjuniemi esittelemässä TYYn toimintaa kasvatustieteellisen tiedekunnan
fukseille
Harjuniemi ja Snygg esittelemässä TYYn toimintaa kauppakorkeakoulun
fukseille
Paasivirta opiskelijapaneelissa Eurooppafoorumissa

Syyskuu
4.9.
5.9.
6.9.

7.9.
9.9.
10.9.

11.9.

13.9.
14.–15.9.
17.9.
18.9.
18.–19.9.
18.-26.9.
19.9.

20.–21.9.
25.9.
26.9.
26.9.–27.9.
27.9.
Lokakuu

Avajaiskarnevaali ja Lukuvuoden avajaiset
Toimiston avoimet ovet
Harjuniemi lounaalla yliopistokollegion puheenjohtajiston kanssa
TYYlikäs avaus
Ritola ja Ryhtä tapaamassa CampusSportia
Nurmi Liikkuvuuspalaverissa
Takinkääntöpäivä
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Rehtorilounas
Ritola Hyvinvointijaoston kokouksessa
Ritola Arjen palvelut -työryhmässä
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Lahoniitty jää opintovapaalle
Harjuniemi Aurasouduissa kisaamassa
Saarinen tapaamassa Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläistä Osakuntaa
Harjuniemi ja Elenius Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan vuosijuhlilla
Kajander ja Saarinen Hacking Higher Education Finland -hackathonissa
Helsingissä
Nurmi ja Simonen Reilu korkeakoulu -hankkeen infotilaisuudessa
Harjuniemi, Kajander, Palanterä ja Saarinen Dare to Learn -tapahtumassa
Helsingissä
Grönholm vuosilomalla
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Ritola ja Ryhtä YTHS:n terveystyöryhmässä
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa yliopiston hallituksen puheenjohtajaa
Vantaalla
Hallitus ja työntekijät SYL:n syysseminaarissa Vaasassa
Harjuniemi ja Kajander yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Nurmi Euroopan kielten päivän seminaarissa
Harjuniemi ja Paasivirta Ryhmä 40 000 kokouksessa
Ritola Esteettömyysverkoston kokouksessa
Kajander opintoasiainpäivillä Rovaniemellä
TYYn SYL-kummi Petteri Heliste vierailulla toimistolla
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1.10
2.10.

3.10.
4.10.
4.–5.10
5.10.
7.–9.10.
8.10.

9.10.

10.10.

11.10.

12.10.

12.–29.10.
15.10.

16.10.

17.10.
18.10.

18.–19.10.
19.10.
20.10.
22.-26.10.

Harjuniemi ja Paasivirta Opiskelijakaupunki Turun kokouksessa ja seminaarissa
Harjuniemi, Paasivirta ja Ritola Opiskelijakaupunki Turku -seminaarissa
Harjuniemi yliopiston Laajennetun johtoryhmän tapaamisessa
Palanterä, Laurila, Kajander, Karppinen ja Ritola Pointer etäpalaverissa
Palanterä ja Saarinen Humanitaan KoPo-PJ-iltamassa
Ritola YTHS:n Turku-Rauma johtokunnassa
Harjuniemi Medisiidan D:n avajaisissa
Palanterä ja Snygg yhteistyöristeilyllä järjestötoimijoiden kanssa Viking Linellä
Hallitus SEKSMYY-ylioppilaskuntien tapaamisessa Helsingissä
Kajander koulutuksessa Tampereella
Nurmi Liikkuvuuspalaverissa
Paasivirta ja Ritola Arvot esiin -seminaarissa
Elenius Expo Real -messuilla Münchenissa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Harjuniemi ja Paasivirta lääketieteellisen tiedekunnan 75-vuotis kakkukahveilla
Nurmi ja Simonen palaverissa Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden
koordinaattorin kanssa
Simonen palaverissa Juvenes oy:n kanssa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän tapaamisessa
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Turun yliopiston Teknologiakampuksen
uutta johtajaa
Ryhtä tapaamassa CampusSportin henkilökuntaa
Harjuniemi, Kajander ja Ritola tapaamassa opintopsykologi Tuomista
Harjuniemi, Kajander ja Saarinen kollegion opiskelijaedustajien ennakkotapaamisessa
Elenius Turun korkeakoulujen neuvottelukunnan seminaarissa
Harjuniemi, Kajander, Nurmi, Saarinen ja Simonen tapaamisessa SYLn kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa
Kajander, Palanterä ja Saarinen Excel-ohjelmistokoulutuksessa
Grönholm vuosilomalla
Paasivirta ja Ritola Hybridin edunvalvontasaunassa
Rehtorilounas
Harjuniemi, Kajander ja Pessi tapaamassa yliopistoa koskien TYY:n ja TY:n
yhteistä eduskuntavaalivaikuttamista
Laurila ja Palanterä puheenjohtajien neuvostossa
Työsuojelutarkastus TYYssä
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Harjuniemi tapaamassa Psykologiliiton puheenjohtajaa Helsingissä
Ritola Hyvinvointipalvelujen yksikköpalaverissa
Hallitus ja asiantuntijat tutustumassa Unican Piccu Maccia -ravintolaan
Simonen Reilun kaupan kannatusryhmän kokouksessa
Palanterä uusi Juslenia -nimiraadin kokouksessa
Harjuniemi SYL:n johdonseminaarissa Helsingissä
Paasivirta, Ryhtä, Saarinen, Simonen ja Snygg TuKy ry:n vuosijuhlilla
Harjuniemi IVA ry:n vuosijuhlilla
Palanterä Mañana ry:n vuosijuhlilla
TYYn Kestävän kehityksen viikko
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23.10.
26.10.
27.10.
29.10.

Laurila ja Palanterä Pointer-etäpalaverissa
Harjuniemi avoimen yliopiston 20-vuotis juhlaseminaarissa
Nurmi UTU Mobile tutor -tapaamisessa
Palanterä ja Saarinen TTYY:n vuosijuhlilla
Elenius ja Pessi keskustelemassa yliopiston viestintäjohtajan kanssa
Nurmi tapaamassa Rekryä

Marraskuu
2.11.
3.11.
5.11.
6.11.

8.11.
12.11.

13.11.
14.11.
15.11.

16.11.
16.−17.11.
19.11.
20.11.
21.11.
23.11.
24.11.
30.11.

Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Palanterä Delta ry:n 42 vuosijuhlasitseillä
Elenius ja Pessi My mobile tutor -tapaamisessa
Ritola Arjen palvelut -teemaryhmässä
Palanterä Porissa tapaamassa Pointer ry:tä, Kulma ry:tä ja Humanistisen tiedekunnan Porin yksikön henkilökuntaa
Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
Simonen tapaamassa Maakuntien yhteistyöryhmän (MYR) sihteeriä
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Palanterä TUO:n tuutorisitseillä
Rehtorinlounas
Palanterä Delta ry:n KoPo-saunalla
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Ritola tapaamassa oppilaitospappeja
Palanterä puheenjohtajien neuvoston tapaamisessa
SYL:n liittokokousdelegaation perehdytys
Palanterä Hybridi ry:n 14 vuosijuhlasitseillä
Ritola YTHS:n opiskelijaterveyspäivässä Helsingissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nurmi Get inspired by UTU -tapahtumassa
SYL:n liittokokous
Elenius ja Pessi keskustelemassa yliopiston viestintäjohtajan ja turvallisuuspäällikön kanssa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Elenius SYK Oy:n sisäilmakokouksessa
Elenius TYS:n valtuuskunnan kokouksessa
Elenius lomapäivällä
Elenius ja Saarinen HYYn vuosijuhlassa
Nurmi kansainvälisten palveluiden liikkuvuuspalaverissa
Maksuttoman koulutuksen päivä
Palanterä Pointer ry:n 30v vuosijuhlilla

Joulukuu
3.12.
4.12.
5.12.

Nurmi Working in Finland Fairissa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Laurila kouluttamassa vuoden 2019 järjestöjen puheenjohtajia
Harjuniemi ja Paasivirta Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppatoimiston 20
vuotisjuhlassa
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7.12.

8.12.
10.12.

11.12.
12.12.

13.–14.12.
14.12.
17.12.

18.12.
19.12.
21.12.

TYYn glögit
Laurila liukumavapaalla
Elenius lomapäivällä
Harjuniemi tapaamassa Suurten Etelä- ja Keski-Suomalaisten Monialayliopistojen ylioppilaskuntien puheenjohtajia
Harjuniemi ja Saarinen SYL:n johdonseminaarissa ja glögeillä
Elenius TYS:n työvaliokunnassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Ritola Takuusäätiön koulutuksessa
Simonen yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander yliopiston laatutyönohjausryhmässä
Elenius yliopiston turvallisuuden ohjausryhmässä
Vuoden 2019 hallitus vierailemassa ÅAS:n joulupuurolla
Kajander keskustelemassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan
kanssa kutsumenettelyn käytöstä työhönotossa
Kajander yliopiston koulutusneuvoston kokouksessa
Ritola YTHS:n valtuuskunnan syyskokouksessa Helsingissä.
Kajander koulutuksessa Tampereella
Vuoden 2019 hallitus vierailemassa Aitiopaikan työmaalla
Nurmi ja Saarinen Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa
Kajander valmistelutapaamisessa yliopiston ohjeista neuro-psykiatristen oireiden kohtaamisesta opettajan työssä
Nurmi kv-maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja uusi hallitus kiertävät kampusta tutustumassa yliopiston johtoon, koulutuksen toimialaan, opiskelijakeskus Discoon, hyvinvointipalveluihin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:hon
Harjuniemi ja Saarinen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä HAJ ohjausryhmän kokouksessa
Harjuniemi lounaalla Åbo Akademi Studentkårenin hallituksen puheenjohtajan kanssa
Harjuniemi ja Saarinen tapaamassa Abo Akademis Studentkårin uutta ja väistyvää puheenjohtajaa

