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

1.1 Yliopisto 2020-luvulle
Toimintasuunnitelma:
Vakiinnutamme vuonna 2018 alkaneen yhteistyön yliopiston hallituksen kanssa osaksi
jokavuotista toimintaamme.
Varmistamme, että vuonna 2019 valittava rehtori suhtautuu opiskelijoihin ja ylioppilaskuntaan
myönteisesti. Valittava rehtori haluaa jatkaa aiempien rehtorien kanssa syntyneitä hyviä
käytänteitä, kuten kuukausittaisia rehtorilounaita sekä ylioppilaskunnan edustusta yliopiston
laajennetussa johtoryhmässä.
Hyvien suhteidemme myötä opiskelijoiden näkemykset ovat vahvasti esillä yliopiston seuraavaa
strategiaa luotaessa. Strategian valmistelussa korostamme erityisesti koko yliopistoyhteisön
roolia osana yliopiston päätöksentekoa sekä päätöksenteon avoimuutta.
Teemme oppaan ja koulutamme järjestötoimijoita siitä, miten yliopiston hallinto toimii, jotta
toimijoilla on riittävät valmiudet vaikuttaa yliopistoon ja valmisteilla olevaan strategiaan.

Yliopiston hallitusta tavattiin tammikuussa. Tapaamisessa keskusteltiin ylioppilaskunnan
nykytoiminnasta ja yliopistodemokratian tilasta. Jälkikäteen yliopiston hallitukselle
toimitettiin vielä tietoa opiskelijahyvinvointiin liittyen. Yliopiston hallituksen
varapuheenjohtajaa tavattiin maaliskuussa. Tapaamisessa keskityttiin nimenomaisesti
opiskelijoiden hyvinvoinnin kysymyksiin ja niihin liittyviin toimiin Turun yliopistossa.
Yliopiston hallituksen opiskelijajäseniä on tavattu säännöllisesti ennen yliopiston
hallituksen kokouksia ja kollegion opiskelijajäsenille on myös järjestetty
ennakkotapaaminen aina ennen kollegion kokousta.
Uusi rehtori tavattiin ensimmäisen kerran huhtikuussa ylioppilaskunnan toimistolla.
Lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija piti kutsuttuna lyhyen puheenvuoron tulevan
rehtorin vieraillessa koulutuksen toimialan yksikössä. Rehtoreiden kanssa käytiin
äänestämässä eduskunta- ja eurovaaleissa. Syksyllä jatkettiin uuden rehtorin kanssa
rehtorinlounasperinnettä.
Turun yliopiston seuraavan strategiakauden (2021-2030) strategia ja sen toteuttamisen
toimenpideohjelma valmisteltiin vuoden 2019 aikana. Strategiatyöhön valmistauduttiin
keräämällä ja kokoamalla tausta-aineistoa sekä kirjoittamalla kirje strategian teemoista
strategiatyöryhmälle. Strategiatyöryhmään osallistui hallituksen puheenjohtaja Sini
Saarinen. Kehittämispalveluissa, joka vastasi yliopiston strategiaprosessista, vierailtiin
maaliskuussa. Lisäksi osallistuttiin keväällä ja syksyllä järjestettyihin työpajoihin strategian
valmisteluun liittyen.
Opiskelijoita ja järjestöjä kannustettiin osallistumaan kevään ja syksyn aikana kaikille
avoimiin Viima-kyselyihin sekä työpajoihin. Kyselyistä ja työpajoista viestittiin TYYn
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kanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja blogissa. Huhtikuun koponeuvostoon
kutsuttiin yliopiston strategiaprosessista vastaava valmistelija kertomaan
strategiaprosessin aikataulusta ja Viima-työkalusta ja opiskelijoille järjestettiin syksyllä
strategiaklinikka, jossa tarjottiin apua Viima-kyselyyn vastaamisessa ja kerättiin ajatuksia
toimenpideohjelmien valmisteluun.
Syyslukukaudella yliopisto perusti työryhmän pohtimaan yliopiston sisäisen
rahoitusmallin uudistamista. Koulutuspoliittinen asiantuntija osallistui ryhmän
työskentelyyn. TYY painotti työryhmässä mm. vakauttavan rahoituksen tärkeyttä ja
monialaisuuden sekä yhteistyön tukemista. Työryhmä sai työskentelynsä loppuun juuri
ennen joululomia.
Ajatusta oppaasta yliopiston hallintoon kehitettiin, mutta opasta ei ehditty toteuttamaan.
Koulutuksia teemasta suunniteltiin alkuvuodelle 2020.
1.2 Digitalisaatiolla kohti kirkkaampaa huomista
Toimintasuunnitelma:
Yliopistopedagogiikkaan keskittyvän kansallisen kärkihankkeen tulokset saadaan vuoden
2019 kuluessa yliopistojen käyttöön. Varmistamme, että niitä hyödynnetään Turun
yliopistolla ja pedagogiset taidot nähdään välttämättöminä opetustyössä. Edistämme
opetusosaamisen huomioimista yliopiston työhönotossa.
Huolehdimme että v. 2018 strategian toimenpideohjelman päivityksen yhteydessä ohjelmaan
kirjatut opiskelijoiden kannalta keskeiset digitavoitteet mm. EXAM-tenttimiseen liittyen
viedään käytäntöön.

Kevään aikana edistettiin aktiivisesti yliopistopedagogiikkaan keskittyvän kansallisen
kärkihankkeen käytäntöjen toteutumista ja pedagogisten valmiuksien vaatimusten
toteutumista opetuspainotteisiin tehtäviin otettaessa. Tämä tapahtui esimerkiksi niin, että
tiedekuntien dekaaneja tavatessa tiedusteltiin pedagogisten valmiuksien vaatimuksen
toteutumista opetuspainotteisiin tehtäviin otettaessa.
Yliopiston digijaosto kokousti vuoden 2019 aikana kahdesti, kerran keväällä ja kerran
syksyllä. Hallituksen jäsen Risto Jokinen osallistui molempiin digijaoston kokouksiin.
Lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander osallistui Turun yliopiston
koordinoiman digipedagogiikkakärkihankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Kärkihankkeen
tuloksia hyödynnettiin ja tuotiin yliopistolaisten tietoon muun muassa yliopiston
pedagogisilla messuilla toukokuussa.
Digipedagogikaan kokeilutilan tärkeyttä on pidetty esillä koko vuoden ajan. EXAMtenttijärjestelmän yhteiskäyttöominaisuuden käyttöönottoa on edistetty. Syksyllä 2019
virallistettiin, että opiskelija voi tehdä oman yliopistonsa tenttejä toisen yliopiston
sähköisen tenttimisen tiloissa. EXAM-tenttitilojen käyttöönottoa ja käyttöastetta on
seurattu ja tenttitilojen käyttöasteen on todettu olevan riittävä.
Peppi-perusrekisterin käyttöönottoprosessia on seurattu ja siihen liittyviin päätöksiin on
osallistuttu. Peppi-ohjausryhmä kokousti keväällä kahdesti ja syksyllä kahdesti. Lisäksi
Peppi-perusrekisteriin liittyen pidettiin yksi vapaamuotoisempi tapaaminen keväällä ja
Peppi-perusrekisterin käyttöönottoprosessin edustaja oli esittelemässä Peppiperusrekisteriä opiskelijoille syksyn koponeuvostossa.

TYYE maaliskuu 2020 liite 1
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Sivu 4/61

Digitalisaatioprosessiin liittyen ajankohtaista on ollut myös AnalytiikkaÄly-hanke, johon
liittyen keväällä oli tapaaminen maaliskuussa ja työpaja huhtikuussa. Työpajassa
pohdittiin muun muassa, mitä haasteita opiskeluaikana on kohdattu ja miten
oppimisanalytiikkaa voisi käyttää näiden haasteiden ratkaisemisessa. Syksyllä
AnalytiikkaÄly-hankkeeseen liittyen pidettiin vielä toinen tapaaminen ja hankkeen
edustaja oli syksyn koponeuvostossa kertomassa opiskelijoille AnalytiikkaÄly-hankkeesta.
Koulutuksen toimialan kanssa on tehty yhteistyötä pelillistämisen hyödyntämiseksi
orientaatioissa. Tähän liittyen maaliskuussa osallistuttiin orientaatiotyöpajaan, jossa
mietittiin yhdessä yliopiston henkilökunnan kanssa, miten pelillistämistä voisi hyödyntää
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatioissa.
1.3 Joustavuutta ja tukea opintoihin eri vaiheissa
Toimintasuunnitelma:
Pidämme huolen, että rehtorin päätös opiskelijoiden ohjauskertojen lisäämisestä on viety
käytäntöön. Viestimme myös päätöksen keskeisestä sisällöstä, jotta se olisi
opiskelijatoimijoiden tiedossa. Tuemme järjestöjä ja opiskelijaedustajia ohjauskäytäntöjen
kehittämisessä.
Vaikutamme yliopistoon opiskelutilojen aukiolon suhteen, jotta yliopiston kaikki soveltuvat
tilat ovat kattavasti ja laajasti opiskelijoiden käytössä vuorokauden ympäri.
Vaikutamme poissaolokäytäntöjen joustavoittamiseen erityisesti oppiaineissa, joissa
käytännöt tuntuvat tarkoituksettoman tiukoilta.

Tiedekuntien dekaaninen tapaamisissa kysyttiin, miten opiskelijoiden ohjauskertojen
lisääminen on toteutunut. Tietoa ohjauskertojen lisäämisestä on saatu myös yliopiston
toteuttamasta Eka vuosi -kyselystä. Samassa kyselyssä kysyttiin myös opiskelutaitojen
huomioimisesta opintojen alussa.
Syksyllä tehtiin kysely opiskelijoille ohjauksesta, poissaolokäytännöistä ja työtiloista
edellisen lukuvuoden näkökulmasta. Kyselyn tarkoituksena oli hankkia lisätietoa muun
muassa opiskelijoiden ohjauksen tilasta ja opiskelutilojen käyttömahdollisuuksista.
Kyselyn avulla selvitettiin, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on ohjauskertojen
lisääntymisestä, opiskelutiloista ja läsnäolovaatimuksista. Kyselyn tuloksia käytiin läpi
koponeuvostossa, hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorien (hallopedkoordinaattori) -tapaamisessa, rehtorilounaalla ja toimiston sisäisessä
edunvalvontapalaverissa.
Opetussuunnitelmatyötä käsiteltiin keväällä halloped-tapaamisessa ja syksyllä
koponeuvostossa. Opetussuunnitelmatyön tueksi perustettiin lisäksi Whatsapp-ryhmä,
joka on tarkoitettu opetussuunnitelmatyöhön osallistuville tai siitä kiinnostuneille
opiskelijoille. Opintojen joustavuuteen liittyen ennen kesää viestittiin kesäopinnoista ja
avoimen yliopiston opetustarjonnasta esimerkiksi blogin muodossa ja syksyllä
poissaolokäytäntöjen suhteen käytiin keskustelua muun muassa yliopiston rehtorien
kanssa.
OHO-hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä koko vuoden ajan. OHO-hanke kehittää muun
muassa opiskelijamotivaation tarkasteluun kyselyä ja työvälineitä. Hankkeen toimijat
haastattelivat koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia liittyen hankkeen
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tuottamaan motivaatiotyökaluun. Hankkeen opiskelijamotivaatioon keskittyvä
itsearviointityökalu ProMot julkaistiin syksyllä. Sen hyödyntämistä yliopistolla
suunnitellaan.
1.4 Terveyspalvelut tutuksi ja riittävät resurssit YTHS:lle
Toimintasuunnitelma:
Edistämme riittävien resurssien turvaamista YTHS laajennuksessa, minkä lisäksi lisäämme
opiskelijoiden tietämystä YTHS:stä sekä muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä
opiskelijapalveluista opiskelijoille mm. opiskelijatuutoroinnin yhteydessä. Viestimme
opiskelijoille nettisivuille kerätystä tietopankista, jotta he osaavat hyödyntää sitä
tarvittaessa.
Vaikutamme kaupungin, yliopiston ja YTHS:n välisen yhteistyön lisäämiseen liittyen
opiskelijoiden terveys- ja mielenterveysasioihin. Selvitämme myös mahdollisuuksia rakentaa
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Seurasimme YTHS-laajentumisen etenemistä tiiviisti ja viestimme laajennuksen askelista
opiskelijoille. Laki opiskelijaterveydenhuollosta hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 pitkän
valiokuntakäsittelyn jälkeen ja laki vahvisti YTHS:n aseman korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon tuottajana.
Nostimme esiin sosiaalisessa mediassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluita,
kuten yliopiston opiskelijoiden varhaisen tukemisen mallia ja palveluita (OpintoVartu).
Lisäksi OpintoVartua esiteltiin lyhyesti tuutorikoulutuksessa. Päivitimme TYYn
nettisivujen tietopankkia ja viestimme siitä sosiaalisessa mediassa.
Teimme yhteistyötä kaupungin, yliopiston ja YTHS:n välillä Opiskelijakaupunki Turun
Arjen palvelut -teemaryhmässä sekä YTHS:n Turku-Rauman terveyspalveluyksikön
johtokunnassa, jossa toimme esiin huolta vaihto-opiskelijoiden terveyspalveluiden
koordinoimisesta YTHS-laajennuksen toteuduttua. YTHS-laajennus ja sen vaikutukset on
tuotu esille myös useissa kuntapoliittisen sektorin keskusteluissa Turun kaupungin
päättäjien kanssa.
1.5 Yhteisö mielenterveyden puolesta
Toimintasuunnitelma:
Kannustamme TYYn järjestöjä järjestämään mielenterveys- ja hyvinvointitapahtumia
markkinoimalla avustuksia erityisesti näihin teemoihin.
Seuraamme tiiviisti, kuinka alkuvuodesta 2018 jätetty valtuustoaloite matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluista etenee ja tarvittaessa olemme uudelleen aloitteellisia asiassa.
Vaadimme, että kaupunki selvittää matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja
psykiatrisen osastohoidon tarvetta ja ottaa käyttöön matalan kynnyksen "walk in"periaatteella toimivia mielenterveyspalveluita.

Kannustimme järjestöjä järjestämään mielenterveys- ja hyvinvointitapahtumia muun
muassa lisäämällä TYYn järjestöavustushakemuksen pisteytyskriteereihin kohtia, jotka
kannustavat mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin ja toimiin.
Koulutimme myös järjestöjä huomioimaan hyvinvointinäkökulmia ja mielenterveyden
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edistämistä omassa toiminnassaan. Lisäksi osallistuimme opiskelijan mielenterveysviikon
kampanjointiin sekä muihin teemapäiviin vuoden aikana.
Opiskelijoiden mielenterveysasioille saatiin näkyvyyttä yliopiston johdossa, kun asiaa
toivottiin aiheeksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään. TYY koordinoi tilaisuuteen
valmistautumista. Mukana valmistelussa olivat hyvinvointipalvelut, koulutuksen toimiala
ja YTHS. Toukokuussa pidetyn laajennetun johtoryhmän vastaanotto oli positiivinen.
Erityisesti puhuttiin jo tehtyjen toimien edistämisestä, erityisestä opettajatuutoroinnin
roolista, sekä mahdollisuuksista erilaisiin matalan kynnyksen palvelukokeiluihin.
Turun kaupunki teki panostuksia mielenterveyteen palkkaamalla psykiatrisia
sairaanhoitajia peruskouluihin ennaltaehkäisevään työhön. Turku aloitti myös uuden
psykiatrisen sairaalan suunnittelun. Kuitenkin sekä kaupungin että YTHS:n
mielenterveyspalveluissa jonot olivat pitkiä.
1.6 Liikunta kuuluu kaikille
Toimintasuunnitelma:
Seuraamme ja tarvittaessa tuemme Rauman ja Porin liikuntapalvelujen kehittämistä.
Työskentelemme yliopiston sisällä liikunnallisemman toimintakulttuurin edistämiseksi
kaikilla kampuksilla. Seuraamme miten Liikkuva opiskelu -hanke näkyy korkeakouluissa ja
benchmarkkaamme toimivia käytäntöjä.
Seuraamme Turun, Rauman ja Porin paikallisen, sekä Suomen kansallisen
liikuntaedunvalvonnan vaikutuksia opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksiin
Jatkamme vuonna 2018 Turun kaupungin suuntaan aloitettua vaikuttamistyötä matalan
kynnyksen liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi.

Kevään aikana tapasimme Rauman ja Porin edustajia ja keskustelimme myös
etäkampusten liikuntapalveluiden tilasta. Iloksemme totesimme, että Porin
liikuntapalvelut ovat erinomaisella tolalla. Rauman liikuntapalveluiden kehittämisen kärki
oli Satakunnan korkeakoulujen yhteisten liikuntapalveluiden muotoutumisessa sekä
Satakunnan liikuntapalveluiden järjestämisen tukemisessa. Muistutimme yliopistoa
omasta roolistaan liikuntapalveluiden tukijana.
Liikuntasektori osallistui keväällä OLL:n sektoritapaamiseen, jossa käytiin läpi OLL:n
toimintaa ja voitiin antaa palautetta liiton toiminnasta. Tapaamisesta saatiin myös hyviä
ideoita Liikkuva opiskelu -hankkeen edistämiseksi.
1.7 Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija
Toimintasuunnitelma:
Seuraamme ja edesautamme yliopiston tekemän hyvinvointityön leviämistä erityisesti
tiedekuntatasolle ja yksittäisen opiskelijan tasolle. Yliopiston hyvinvointityö tarkoittaa
opintojen varhaisen tukemisen (OpintoVartu)mallin alla tarjolla olevia
hyvinvointipalveluita, joiden kehittämisessä TYY on yliopiston hyvinvointipalvelujen tärkeä
kumppani.
Viestimme järjestötoimijoille opintojen varhaisen tukemisen mallista (OpintoVartu).
OpintoVartua kehitetään saadun kokemuksen perusteella ja se on tutumpi opiskelijoille.
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OpintoVartun myötä ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, mikä tukee opintojen etenemistä.
Tarjoamme järjestöjen ja yhdenvertaisuusvastaaville koulutusta siitä, kuinka
häirintätapauksia tulisi käsitellä. Sidomme OpintoVartun osaksi
yhdenvertaisuuskoulutuksia.
Tuemme yliopiston osallistumista valtakunnallisessa OHO! -hankkeessa, jossa luodaan
korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen.
Tavoitteenamme on, että jokaisessa järjestössä on aktiivinen yhdenvertaisuusvastaava.
Julkaisemamme yhdenvertaisuusopas on järjestöille tuttu apuväline toiminnan
suunnittelussa.

TYYn asiantuntijat tapasivat yliopiston hyvinvointipalvelujen OpintoVartuyhteyshenkilöitä säännöllisesti. Yliopiston hyvinvointityötä ja OpintoVartua seurattiin
laajemmin yliopiston hyvinvointijaostossa, jossa sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra
Peltonen ja hänen sijaisensa Ville Ritola toimivat puheenjohtajana ja hallituksen
sosiaalipoliittinen vastaava Otto Elomäki toimi jäsenenä. Jaosto tapasi vuoden aikana neljä
kertaa.
OHO-hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä koko vuoden ajan. OHO-hanke kehittää muun
muassa opiskelijamotivaation tarkasteluun kyselyä ja työvälineitä. Hankkeen toimijat
haastattelivat koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia liittyen hankkeen
tuottamaan motivaatiotyökaluun. Hankkeen opiskelijamotivaatioon keskittyvä
itsearviointityökalu ProMot julkaistiin syksyllä. Sen hyödyntämistä yliopistolla
suunnitellaan.
Koulutimme järjestöjä toimintasuunnitelman mukaisesti OpintoVartusta keväällä ja
syksyllä 1. järjestöfoorumin yhteydessä. Lisäksi TYYn häirintäyhdyshenkilöt kouluttivat
huhtikuussa järjestöjä hankalien tilanteiden kohtaamisesta ja siitä, kuinka
häirintätilanteita tulee käsitellä järjestöjen arjessa. OpintoVartu ja yhdenvertaisuusopas
sidottiin osaksi koulutuksia.
1.8 Opiskelijat näkyväksi osaksi kaupunkia kaikilla kampuksilla
Toimintasuunnitelma:
Uudistamme ja toteutamme opiskelijoiden kunnallispoliittisen kyselyn yhdessä ryhmä 40
000 kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden kuntavaaliohjelman laatimisessa.
Kyselyyn vastaa vähintään 3 000 opiskelijaa.
Hyödynnämme valitun valtuuston opiskelijaliiketaustaisia ja -myönteisiä edustajia
Turku2030-kaupunkivisioon liittyvässä vaikuttamistyössä. Pidämme aktiivisesti yhteyttä
keskeisimpiin päättäjiin ja virkamiehiin. Pidämme yhteyttä myös maakuntaliiton
toimijoihin.
Tuemme Porin ja Rauman toimijoita satakunnan kaupunkivaikuttamisen yhteistyön
kehittämisessä. Olemme tukena alueen oman korkeakouluopiskelijoiden vaikuttajaryhmän
toiminnan aloittamisessa.
Osallistumme vuosittaisen Eurooppa-foorumin suunnitteluun yhdessä muiden järjestäjien
kanssa ja pyrimme saamaan opiskelijat osallistumaan aktiivisesti. Suunnittelussa

TYYE maaliskuu 2020 liite 1
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Sivu 8/61

vaikutamme siihen, että myös opiskelijoita kutsutaan tapahtuman panelisteiksi ja
puhujiksi.

Ryhmä 40 000 aloitti kunnallispoliittisen kyselyn valmistelun. Kysely päätettiin tehdä
yhdessä osana Opiskelijakaupunki Turun toimintaa vuoden 2020 alussa.
Tapasimme vaalikevään aikana useita ehdokkaita, joista monet olivat myös Turun
päättäjiä.
Tapasimme keväällä Pointer ry:n hallituslaisia Turussa ja keskustelimme muun muassa
kaupunkivaikuttamisesta ja YTHS-laajennuksesta. Syksyllä järjestimme videopalaverin
Pointer ry:n kanssa aiheena YTHS-laajennuksen ajankohtaiset, Porin
korkeakouluopiskelijoiden yhteistyö sekä liikuntapalvelut Porissa.
TYY osallistui Eurooppa-foorumi Turussa ry:n hallituksen jäsenenä vuoden 2019 Turun
Eurooppa-foorumin järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin 29.–31.8.2019. Kolmen päivän
aikana järjestettiin 45 tilaisuutta ja yhteensä foorumiin osallistui noin 2400 ihmistä paikan
päällä ja 4100 verkon välityksellä. TYY järjesti yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
ry:n ja Åbo Akademi Studentkår ÅAS:n kanssa yhteisen ohjelmanumeron, EU-debatin. EUdebatissa esiintyivät europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Heidi Hautala, Nils
Torvalds, Miapetra Kumpula-Natri ja Sirpa Pietikäinen sekä kansanedustaja Ilkka
Kanerva.
1.9 Vaikuttavaa vaalivaikuttamista
Toimintasuunnitelma:
Osallistumme aktiivisesti ylioppilasliikkeen eduskunta- ja eurovaalikampanjaan ja
edistämme opiskelijaliiketaustaisten ja -myönteisten kansanedustajien valintaa.
Toteutamme maakuntavaalikampanjaa Turun alueella yhdessä Ryhmä 40 000 kanssa.
Lisäksi edistämme yliopiston kanssa yhteisiä eduskuntavaalitavoitteita
Hyödynnämme vaalivaikuttamisessa hyväksi todettuja tapahtumaideoita ja käytäntöjä.
Vaikuttamistyömme seurauksena Turun alueen nuoret ja opiskelijat innostuvat
äänestämään EU-, eduskunta- ja maakuntavaaleissa. Korkean äänestysaktiivisuuden myötä
hallinnon eri tasoille valikoituu opiskelijoiden asioista kiinnostuneita päättäjiä.

Eduskuntavaalit ja Euroopan parlamenttivaalit saivat näkyvyyttä TYYn verkkosivuillla ja
sosiaalisessa mediassa. Molemmista vaaleista kirjoitettiin sekä uutisia ja blogeja.
Facebook-, Twitter- ja Instagram-jaoissa nostettiin Koko opiskelijaliikkeen yhteisen
kampanjan lisäksi myös omaa Siksi äänestän -kampanjaamme, jonka toteuttamiseen
saimme apua edustajiston jäseniltä. SYL:n ja SAMOK:n organisoima #koulutustaprkl- ja
#sunratkaisu-kampanja saivat näkyvyyttä myös omalla vaalitorillamme, jossa hallitus
keräsi ison joukon Instagram tarinoita ehdokkailta ennen yhdessä P-klubin kanssa
järjestettyä vaalipaneelia. Osallistuimme aktiivisesti SYL:n ja SAMOK:n yhteiseen
vaalikampanjaan myös soittokierroksilla sekä tapaamalla ehdokkaita.
Olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Turun yliopiston, Åbo Akademin,
ÅAS:n ja TYYn yhteistä eduskuntavaalien vaalikampanjaa, jonka yhteydessä halusimme
korostaa tieteen merkitystä päätöksenteossa ja korkeakoulujen asemaa suomalaisessa
yhteiskunnassa. Kampanjan puitteissa järjestettiin vaalipaneeli yhdessä yliopiston kanssa
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sekä paikallisten ministerien ja kansanedustajien tapaaminen. Olimme mukana
järjestämässä koko yliopiston yhteistä tiedevaalipaneelia, jonka lisäksi avustimme myös
Turun kauppakorkeakoululla järjestetyssä talousvaalipaneelissa ja vaalitorissa.
Eduskuntavaali-iltana kiersimme Turussa järjestettyjä vaalivalvojaisia, joista teimme
facebook-live-lähetystä. Kysyimme kampanjoita tehneiltä nuorilta fiiliksiä siitä, miten
kampanjointi oli sujunut.
Europarlamenttivaaleissa järjestimme paneelin yhdessä Turun yliopiston, Schumanseuran, Turun Eurooppanuorten sekä Politiikan tutkimuksen klubin kanssa. Lisäksi
autoimme Eurooppanuoria järjestämään tietotorin Turun yliopistolla osana
Eurooppanuorte valtakunnallista vaadi faktat -kampanjaa.
Kävimme äänestämässä yhdessä rehtorien kanssa molemmissa vaaleissa Naturan
ennakkoäänestyspisteellä ja kuvasimme samalla rehtorien tervehdyksen äänestämisen
tärkeydestä. Tervehdykset jaettiin sosiaalisen median kanavillamme. Samalla viestimme
mahdollisuudesta äänestää ennakkoon helposti yliopiston tiloissa.
1.10 Opiskelijan toimeentuloedunvalvonta
Toimintasuunnitelma:
Otamme aktiivisesti osaa keskusteluun sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta.
Päätavoitteemme on, että kokonaisuudistus on maan vastavalitun hallituksen keskeisimpiä
tavoitteita ja uudistuksessa huomioidaan kaikki opiskelijat. Vaikutamme SYL:oon, jotta
osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta toteutetaan opintotuen muutosten vaikutusarvio.
Vaikutamme ja otamme kantaa myös siihen, että valtakunnallisella tasolla järjestetään uusi
perustulokokeilu, johon otetaan myös opiskelijat mukaan.
Vaikutamme asumistuen muuttamiseksi ruokakuntakohtaisesta tuesta yksilökohtaiseen
tukeen. Lisäksi edistämme sitä, että opintolaina on saatavilla kaikille opintolainan
valtiontakaukseen oikeutetuille henkilöille ja että perheellisten opiskelijoiden
huoltajakorotus nostetaan riittävälle tasolle.
Tarjoamme tietoa kaikista opiskelijoiden toimeentulon muodoista. Viestimme opiskelijoille
ajankohtaisista toimeentuloon liittyvistä asioista, esimerkiksi ennen kesää kesän
toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Järjestämme ennen kesää infon aiheesta yhteistyössä
Kelan kanssa.

Vaikutimme SYL:oon tapaamisissa, jotta opintotuen muutoksista tehdään vaikutusarvio.
Vaikuttamistyössä pääpaino oli koko opiskelijaliikkeen yhteisissä tavoitteissa.
TYY puhui sosiaaliturvan uudistamisesta eduskuntavaalien alla, jolloin aihe oli myös
valtakunnallisesti pinnalla. Eduskuntavaalien jälkeen sosiaaliturvan uudistamiskeskustelu
kuitenkin hiljentyi.
Selvitimme pankkien opintolainan myöntämiskäytäntöjä. Vaikka maksuhäiriömerkintä ei
ole este saada opintolainaa, pankit voivat silti tehdä opintotukeen oikeutetulle opiskelijalle
kielteisen päätöksen opintolainan myöntämisestä pankin oman arvion perusteella.
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Vuoden 2019 alussa huoltajakorotukseen tehtiin 75 euron nosto, jonka lisäksi vuoden 2019
ja 2020 vaihteessa opintotuen huoltajakorotusta nostettiin vielä 25 euroa, jolloin
opintotuen huoltajakorotukseksi muodostui 100 euroa.
Viestimme vuoden alussa sosiaaliturvaan ja opintotukeen tulleista muutoksista ja
tulorekisterin vaikutuksista opiskelijoihin. Järjestimme Instagramissa toimeentuloinfon,
jossa oli mahdollisuus kysyä anonyymisti kysymyksiä sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta.
1.11 Kohti kestävää tulevaisuutta
Toimintasuunnitelma:
Jokaisella järjestöllä on aktiivinen ympäristövastaava, joka huolehtii järjestön
osallistumisesta ympäristökoulutukseen.
Vaikutamme siihen, että yliopiston strategiassa huomioidaan kestävä kehitys mukaan lukien
ekologinen kestävyys. TYYllä on edustus yliopiston kierrätystyöryhmässä. Olemme aktiivisesti
mukana keskustelussa sisällyttää kestävä kehitys opetussuunnitelmiin.
Turun yliopisto on Reilun kaupan korkeakoulu. Reilun kaupan kannatusryhmän toiminta
on vakiintunut.
Huolehdimme, että yliopiston ja tiedekuntien tiloissa on toimivat kierrätyspisteet.
SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien yhteisen Guatemala-hankkeen toteutuessa osallistumme
vaikuttavasti hankkeeseen. Mikäli SYL:n kehitysyhteistyöhanke ei toteudu ennakoidulla
tavalla, hyödynnämme asiantuntijuuttamme toisen yhteistyökumppanin kanssa.

Ympäristökoulutus järjestettiin yhteistyössä ympäristösiiven kanssa 1.4. Tapahtumaan
osallistui noin kaksikymmentä järjestöä.
Kestävän kehityksen teemat olivat mukana strategian suunnittelussa. Kestävän kehityksen
ohjausryhmä toteutti kestävän kehityksen opintoihin liittyvän kyselyn ja TYY markkinoi
kyselyä kanavissaan.
Kierrätystyöryhmä ei kokoontunut kevään aikana. Yliopiston lähipalveluiden päällikköön
oltiin yhteydessä kierrätyspisteisiin liittyen järjestöiltä saadun palautteen perusteella.
Reilun kaupan kannatusryhmä kokousti säännöllisesti ja ryhmässä oli opiskelijaedustus
Raumalta ja Porista.
Emme saaneet ylioppilaskuntien yhteistä Guatemala-hanketta. Teimme yhteistyötä omien
kehitysyhteistyökohteidemme kanssa. Aikataulutimme syksylle uuden
kehitysyhteistyöprojektin suunnittelua ja uuden kumppanin hakemista.
Syksyllä järjestimme Kestävän kehityksen viikon osana SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien
Voice Frame Report! -hanketta. Teemaviikon tapahtumiin osallistui runsaasti opiskelijoita.
TYYn koordinaattorina toimi kehitysyhteistyösiiven puheenjohtaja Viola Luokkala.
Lokakuussa avasimme kumppanihaun tulevalle kehitysyhteistyöprojektille. Saimme
yhteensä 8 hakemusta eri kumppaneilta. Kaksi parasta haastateltiin ja valintakokous
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ehdotti hallitukselle Käymäläseura Huussi ry:n hanketta Sambiassa. Rahoitusta on
tarkoitus hakea seuraavassa ulkoministeriön hanketukihaussa.
1.12 Saavutettavaa kansainvälistymistä
Toimintasuunnitelma:
Vaikutamme yliopistoon, TYS:öön ja Turun kaupunkiin, jotta kansainvälisillä opiskelijoilla
olisi riittävästi asuntoja. Varmistamme, että yliopisto huomioi asuntotilanteen
suunnitellessaan uusia kansainvälisiä ohjelmia.
Vaikutamme yliopistoon, jotta eri tiedekunnissa ja niihin verrattavissa yksiköissä
tiedostettaisiin vaihtoon lähdön ongelmakohtia. Vaihdon aikatauluttaminen otetaan
huomioon jo ensimmäisenä opiskeluvuonna henkilökohtaista opintosuunnitelmaa
laadittaessa. Vakiinnutamme yhteistyön yliopiston liikkuvuuspalveluiden vaihtoon
lähtevistä opiskelijoista vastaavien henkilöiden kanssa.
Vaikutamme yliopistoon, jotta hallinnon opiskelijaedustajana voi toimia myös englanniksi.

Teimme maaliskuussa asumiskyselyn kansainvälisille opiskelijoille. Vastaajat olivat hyvin
tyytyväisiä TYS:n ja Retrodormin asuntoihin ja asumiskyselyn tuloksia hyödynnettiin
korkeakoulujen yhteisessä tapaamisessa.
Vaihtoon lähtemisen esteistä puhuttiin tiedekuntien dekaanien tapaamisissa. Vuonna
2018 toteuttamastamme Vaihdon esteet -kyselystä puhuttiin myös yliopistojen Erasmuspäivillä. Myös muut korkeakoulut ovat havainneet vaihdon suosion laskun.
Otimme puheeksi englanniksi hallinnon opiskelijaedustajana toimimisen haasteet tulevan
rehtorin Jukka Kolan sekä kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän kanssa.
Syksyllä keskustelimme kansainvälisten palveluiden kanssa vaihtomäärien laskusta.
Suunnittelimme vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan vaihtokyselyn uusintaa, joka
huomioisi myös kansainvälisen harjoittelun. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu
Nurmi osallistui 18.11. "Yhä harvempi lähtee opiskelijavaihtoon - onko syytä huolestua?”webinaariin etänä. Yliopiston uuden strategian yhtenä toimenpiteenä on tulossa
"liikkuvuusikkuna", jotta vaihdolle löytyisi sopiva aika tutkinnosta.

Parempia palveluita!
Projektin tarkoituksena on vahvistaa näkökulmaa ylioppilaskunnasta jäsenpalveluiden
tuottajana ja selkeyttää palvelupaketteja ja -polkuja.
2.1 Tilakysymykset
Toimintasuunnitelma:
Parannamme ylioppilaskunnan tilojen fyysistä saavutettavuutta, siten että tilat ovat
edullisia, monikäyttöisiä ja niiden varaaminen on helppoa. Tässä hyödynnetään v. 2018
toteutettua esteettömyyskartoitusta.
Arvioimme miten ylioppilaskunnan lisääntynyt omien tilojensa markkinointi on
vaikuttanut käyttäjämääriin. Vakiinnutamme tilojen vuotuiset markkinointikampanjat
kävijämäärän ja tilojen tunnettavuuden lisäämiseksi entisestään. Lisäksi parannamme
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tilojen houkuttelevuutta lisäämällä niiden viihtyvyyttä mm. tilakyselyissä saatujen tietojen
ja asiakaspalautteen perusteella.
Kehitämme Q-talon toimintaa kohti omavaraisuutta.

Q-talon käyttö tilapäiseen majoitukseen mahdollistettiin alkuvuodesta.
Tiloja ja lainatavaroita koskeva varausjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa.
Järjestelmä on integroitu TYYn omiin verkkosivuihin viestinnän yhdenmukaistamiseksi ja
kustannusten säästämiseksi.
Keväällä rekrytoitiin uusi tilavastaava Teppo Lindberg. Tämän vuoksi osa suunnitelluista
projektinosista lykkääntyi loppukevääseen ja syksyyn.
Lainatavaroiden käyttöaste oli noussut 12 kuukauden liukuvalla tarkastelujaksolla 22
prosenttia vuotta aikaisemmasta. Tilojen käyttöaste laski kaksi prosenttia. Laskussa on
jätetty huomioimatta Osakuntasali ja Kampuskappeli, jotka eivät ole TYYn omia tiloja. Jos
tarkastellaan vain vuokratuottoja tuovia tiloja, käyttöaste kuitenkin kasvoi 11 prosenttia.
Jos tarkastellaan vain kevätkausia 2018 ja 2019, vuokrausaste on pysynyt käytännössä
samana. Q-talon siivouskustannukset nousivat vuoden alussa, koska runsas käyttö
edellyttää riittävän tiheää jäteastioiden tyhjennysväliä. Kustannuksia alennetaan
mahdollistamalla lajittelu paremmin, koska muiden jakeiden kuin sekajätteen
tyhjennykset ovat huomattavasti edullisempia asiakkaalle.
2.2 Tapahtumien brändääminen ja yritysyhteistyön kehittäminen
Toimintasuunnitelma:
Huolehdimme, että vuonna 2018 luodut hyvät suhteet yritysyhteistyökumppaneihimme
jatkuvat vuonna 2019. Lisäksi ratkaisemme yritysyhteistyön jatkuvuusongelman. Jatkamme
uusien yhteistyökumppanien kartoittamista ja solmimme uusia sopimuksia.
Parannamme tapahtumien tunnettuutta potentiaalisten yhteistyökumppanien keskuudessa
suuntaamalla viestintää myös ylioppilaskunnan välittömän piirin ulkopuolelle.
Tiivistämme viestintä-, kulttuuri- ja yritysyhteistyösektoreiden välistä kommunikaatiota.
Tiivistyneessä yhteistyössä etsimme uusia ja tehokkaampia tapoja saada enemmän
yhteistyökumppaneita tapahtumillemme.
Kehitämme Turun muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa järjestettäviä tapahtumia
(esim. Fastlaskiainen, Suursitsit) niin, että ne ovat entistä suositumpia ja tunnetumpia
kaikkien turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Uusi tapahtumailmeemme otettiin käyttöön syksyllä 2018 ja vapun 2019 jälkeen kaikki
tapahtumamme ovat esiintyneet kerran uudella ilmeellä. Ilme on todettu toimivaksi,
tyylikkääksi ja helppokäyttöiseksi ja sitä voidaan varioida erilaisiin tarkoituksiin.
Tapahtumailme on olennainen osa yhteistyöpaketteja, joilla tapahtumia markkinoidaan
yhteistyökumppaneille. Kevään tapahtumista on opittu paljon tehokkaasta työnjaosta
yrityssuhdesektorin ja kulttuurisektorin välillä. Yrityssuhteiden sopimuspohjaa on
kehitetty paremmin erittelemään osapuolien vastuut varsinkin tapahtumien näkyvyyden
ja viestinnän kampanjoissa. Tämä auttaa tapahtumatuotannon viestinnän, yrityssektorin
toiminnan ja viestintäsektorin kapasiteetin suunnittelua.
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Viestinnän, yrityssuhteiden ja tapahtumatuotannon vastuuhenkilöt tapasivat kevään
aikana vaihtelevin kokoonpanoin jokaisen tapahtuman tiimoilta erikseen sovittuina
ajankohtina. Kevään purkupalaverissa sovimme, että tätä sektorien välistä yhteistyötä
kehitetään edelleen niin, että jatkossa tapaamme yhdessä ennalta määritettyinä aikoina, ei
ainoastaan tarpeen vaatiessa. Uskomme tämänkaltaisen rakenteen vastaavan
yrityssuhteiden jatkuvuusongelmaan ja mahdollistavan strategisen suunnittelun ja
tuloksellisen toimeenpanon.
Yhteisöasiantuntija Anja Karppisen irtisanouduttua kesällä rekrytoitiin uudeksi
tapahtumatuottajaksi Aino Pohjanvirta, jonka työtehtäviin on kuulunut myös
yrityssuhteiden koordinointia. Tapahtumatuotanto ja yrityssuhteet linkittyvät siis aiempaa
tiiviimmin toisiinsa.
Ryhmä 40 000:lle perustettiin oma tapahtumajaosto, johon kuuluvat kaikkien kuntien
tapahtumatuottajat sekä hallituksen tapahtumista vastaavat henkilöt. Ryhmä kokousti
yhteisten tapahtumien lähestyessä sekä kommunikoi keskenään aktiivisesti.
R40K-yhteistapahtumille ryhdyttiin kehittämään omaa graafista ilmettä yhteistyössä
Opiskelijakaupunki Turun kanssa. Projekti jäi kesken graafikoiden kiireen vuoksi.
2.3 Tapahtumat sopiviksi kaikille
Toimintasuunnitelma:
Viestiessämme omista tapahtumistamme niiden kuvauksesta löytyy merkintä
tapahtumapaikan saavutettavuudesta. Huolehdimme, että tapahtumien materiaalit sopivat
kaikille osallistujille. Selvitämme, miten voimme olla tukena paikallista
opiskelijakulttuuritoimintaa.
Muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijat huomioidaan sekä
tapahtumiemme viestinnässä että itse tapahtumassa. Julkaisemme englanninkieliset
rekrytointimateriaalit samanaikaisesti suomenkielisten materiaalien kanssa sen ollessa
tarkoituksenmukaista.
Viestimme jäsenistölle kampuksella järjestettävistä englanninkielisistä tapahtumista ja
kasvatamme näin suomenkielisten opiskelijoiden osanottajamäärää.

Pidimme alkuvuodesta työpajan kaksikielisestä viestinnästä. Laadimme toimistolle
sisäisen ohjeistuksen kaksikielisestä viestinnästä, jonka mukaan englanninkielisten
materiaalien tulisi tulla nettisivuille mahdollisimman samanaikaisesti kuin
suomenkielisten. Suunnittelimme syksylle palaverin, jossa käymme läpi toimiston
kokemuksia kaksikielisestä viestinnästä. Kaksikielisen viestinnän suhteen päätimme
toistaiseksi pärjätä toimiston sisäisillä resursseilla ja hyödyntää kääntäjän palveluita
virallisissa dokumenteissa, kuten ennenkin.
Tapahtumaviestintä toteutettiin suomeksi ja englanniksi, ja tapahtumien juonnot tehtiin
pääosin kaksikielisesti. Kaikkien tapahtumien kuvauksessa oli maininta tilan
esteettömyydestä. Kaikki vuoden tapahtumat järjestettiin esteettömissä tiloissa.
Järjestöjemme tapahtumavastaavia koulutettiin ensimmäisessä järjestöfoorumissa
tapahtumien saavutettavuudesta sekä kaksikielisestä viestinnästä.
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Lokakuussa pidimme toisen toimiston sisäisen palaverin kaksikielisestä viestinnästä.
Sovimme, että jatkamme toistaiseksi nykyisellä kääntäjäresurssilla ja käännämme itse
tapahtumakuvaukset ja uutiset. Vuoden 2020 hallitusta tullaan perehdyttämään
monipuolisemmin kaksikielisestä viestinnästä ja myös järjestöille annetaan enemmän
tukea.
2.4 Palvelut viestintänä, viestintä palveluna
Toimintasuunnitelma:
Hyödynnämme vuonna 2018 kehitettyjä palvelukuvauksia, ja vakiinnutamme
kuukausittaiset palvelujen viestintäkampanjat osaksi jatkuvaa toimintaamme. Lisäksi
ratkaisemme sosiaalisen median kaksikielisyyden haasteen.

Vuonna 2018 toteutettu tilojen ja lainatavaroiden varausjärjestelmä on otettu käyttöön ja
sitä on päivitetty esimerkiksi tuotekorttien osalta tarvittaessa.
Sovimme alkuvuodesta, että TYY Facebook-sivun kautta julkaistaan lähtökohtaisesti
kaksikielisesti. Pääsäännöstä voi poiketa sen ollessa perusteltua. TYY International -sivu
siirtyi kansainvälisyyssiiven käyttöön. Päivitimme Instagram-tiliä kaksikielisesti.
2.5 DigiTYY
Toimintasuunnitelma:
Aloitamme TYYn opiskelijan oppaan mobiilisovelluksen kehittämisen yhdessä Choose Your
Futuren sekä Turun yliopiston kanssa. Applikaatio rakennetaan osaksi My Mobile Tutor applikaatiota. Suunnittelemme applikaation mainoskampanjan.

Kävimme läpi tilannekatsauksen My Mobile Tutor -applikaatiosta ja totesimme, että tällä
hetkellä, ilman sopivaa rahoitusta, emme lähde kehittämään yhteistyötä tai TYYintegraatiota My Mobile Tutorin kanssa.
Keskustelimme edustajiston kanssa siitä, millainen ratkaisu olisi järkevintä toteuttaa ja
totesimme, että omaa applikaatiota ei lähdetä toteuttamaan, mutta verkkosivuuudistuksen yhteydessä verkkosivuistamme tehdään mahdollisimman mobiiliystävälliset.
Verkkosivujen saavutettavuutta, selkeyttä ja visuaalisuutta kehittämällä pyrimme
tekemään verkkosivuista palvelun, joka on jokaiselle jäsenellemme helppo, miellyttävä ja
hyödyllinen käyttää.

Opiskelijayhteisö
Projektin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja tukea TYYidentiteetin muodostumista.
3.1 Vaikuttavia koulutuksia järjestöille
Toimintasuunnitelma:
Koulutamme järjestöjemme toimijoita siihen, kuinka järjestetään sekä psyykkisesti että
fyysisesti saavutettavia tapahtumia.
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Parannamme koulutuksiemme saavuttavuutta kehittämällä koulutuksille vuosikellon.
Vuosikelloa luodessa pohdimme mitä koulutuksia järjestämme vuosittain ja missä kohtaa
vuotta. Hyödynnämme järjestöilmoittautumisessa keräämäämme tietoa vuosikellon
luomisessa ja viestinnän täsmentämisessä.
Hyödynnämme uusittuja streaming-laitteitamme ja parannamme koulutustemme
saavutettavuutta etenkin etäkampusten järjestötoimijoille.
Vakiinnutamme yritysyhteistyökoulutukset osaksi vuosittaista koulutustarjontaamme
järjestöille.

Tapahtumien saavutettavuus oli osana yhdenvertaisuus- ja Reilujärjestö-koulutuksia.
Myös puheenjohtajille järjestettiin koulutus tapahtumien järjestämisestä osana
puheenjohtajien neuvostoa.
Järjestösektorilla on kevään aikana tehty selvitystä TYYn tarjoamien koulutusten
nykytilasta ja niiden kehitystarpeista. Järjestöille teetettiin kysely, jonka kautta saatiin
tietoa järjestöjen tyytyväisyydestä nykyisiin koulutuksiin. Tietoa kehittämistarpeesta on
kerätty myös palautteiden kautta ja koulutuksia kartoitettiin sisäisesti. Kerätyn tiedon
pohjalta hahmoteltiin koulutusten vuosikello, jonka myötä TYYn koulutukset jakautuvat
jatkossa neljään suurempaan koulutuspäivään, eli Järjestöfoorumiin. Yksittäisiä
koulutuksia järjestetään jatkossa vain tarpeen mukaan, ja mahdollisuuksien mukaan näitä
pyritään yhdistämään osaksi Järjestöfoorumeita. Ensimmäinen Järjestöfoorumi
järjestettiin joulukuussa ja siitä kerättiin palautetta jatkokehityksen tueksi. Osallistujia
foorumissa oli noin 300.
Koulutusten kehittämisen osana mietittiin etä- ja verkkokoulutuksia ja niiden
hyödyntämistä osana TYYn koulutustarjontaa. Vuoden aikana ei suoraan hyödynnetty
streaming-laitteita, sillä koulutuksia järjestettiin eri tiloissa kampuksella. Etäkoulutuksia
suunniteltiin yhdessä yritysyhteistyösektorin kanssa. Yrityssuhdekoulutus järjestettiin
osana järjestöristeilyä ja sai positiivisen vastaanoton. Koulutus vakiinnutetaan osana
koulutusten uudistamista.
3.2 TYY <3 järjestöt
Toimintasuunnitelma:
Aloitamme vuoden toimistomme väen ja kaikkien tieteenalajärjestöjen yhteisellä
vapaamuotoisella tapaamisella. Tapaamisen myötä saamme heti alkuvuodesta kontaktin
keskeisimpiin tieteenalajärjestötoimijoihin, ja toimijat kokevat TYYn olevan lähempänä.
Yhteisen aloituksen lisäksi tapaamme vuoden aikana kaikkien tieteenalajärjestöjen
hallitukset erikseen. Tieteenalajärjestöjen tapaamisten lisäksi jatkamme
järjestöpuheenjohtajien ja järjestökopojen tapaamisia erikseen pienemmissä porukoissa.
Järjestötoimijoita tavattaessa vuoden painopiste on opiskelijan hyvinvointityö.
Kehitämme toiminta-avustusjärjestelmää entisestään yksinkertaistamalla haku- ja
tarkistusmenettelyä. Kiinnitämme huomiota mielenterveyttä tukevaan toimintaan.

Tieteenalajärjestöjen yhteinen tapaaminen järjestettiin helmikuussa. Järjestötapaamisen
yhteydessä tavattiin tieteenalajärjestöjä erikseen. Tapasimme myös raumalaisia
opiskelijajärjestöjä hallituksen kanssa Raumalla ja Pointerin toimijoita Turussa.
Järjestötapaamisissa keskusteltiin järjestöjen hyvinvoinnin edistämisestä ja
savuttomuudesta. Puheenjohtajien neuvosto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.
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Puheenjohtajien kanssa viestittiin Facebook- ja Whatsapp-ryhmissä. Ensimmäisessä
tapaamisessa puheenjohtajienneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kamilla Lindqvist, joka
osallistui tapaamisten suunnitteluun. Järjestökopojen tapaaminen järjestettiin neljä
kertaa.
Avustustoimikunta kehitti toiminta-avustuksen hakuprosessia sekä pisteytysjärjestelmää
edellisvuoden palautteen perusteella. Avustusten tarkistuksen aikana tapahtui teknisiä
virheitä, minkä seurauksena jo kertaalleen myönnetyt avustukset piti korjata. Avustusten
kokonaissumma ei muuttunut korjauksen seurauksena, mutta joidenkin järjestöjen
avustussumma jäi alun perin ilmoitettua pienemmäksi. Korjauksen myötä jokaisen
avustusta hakeneen järjestön hakemus pisteytettiin yhdenvertaisesti toisiinsa nähden.
3.3 Järjestöt esiin!
Toimintasuunnitelma:
Perustamme sähköpostilistan järjestöjen tiedotus-/viestintävastaaville. Sähköpostilistaa
hyödynnetään asioissa, joissa on erityisen tärkeää, että viestintämme tavoittaisi
mahdollisimman laajan joukon opiskelijoita. Sähköpostilistalla jaettava materiaali on
sellaista, että järjestötoimijat voivat jakaa sen sellaisenaan järjestönsä omissa
viestintäkanavissa.
Järjestämme viestintäkampanjan, jossa harrastusjärjestöt pääsevät esittelemään
toimintaansa Instagram-tilimme kautta.

Perustettiin sähköpostilista järjestöjen tiedotus- ja viestintävastaaville.
Syksyllä järjestöt saivat uusia mahdollisuuksia näkyä TYYn verkkosivuilla ja sosiaalisessa
mediassa uutisten ja somekaappausten muodossa. Instagramin story-kaappaukset
keskittyivät aluksi harrastusjärjestöihin, joille jäsenrekrytointi on ajankohtaista ja tärkeää
syksyllä. Järjestöjä kehotettiin käyttämään Instagramissa aihetunnisteita #JärjesTYY ja
#TYYntäyteisiä. Aihetunnisteilla merkityistä julkaisuista tehtiin nostoja TYY Instagramtilillä.
Aloimme lähettää järjestöuutiskirjettä järjestöjen puheenjohtajille ja hallitusten
sähköpostilistoille. Järjestöuutiskirjeeseen koottiin selkeään ja helppoon muotoon
olennaisia uutisia järjestöille, jotta voitiin vähentää yksittäisten sähköpostien lähettämistä.
Syksyllä käännettiin suurin osan järjestöjen uutisista myös englanniksi, joten halutessaan
järjestötoimijat saivat myös järjestöuutiskirjeen sisällön englanniksi. Järjestöuutiskirjeen
avulla järjestöjen on helppo poimia eri kanavista järjestöille kohdistetut uutiset ja
tapahtumat. Lanseerasimme järjestöuutisille myös oman ilmeen.
3.4 Vapaaehtoisemme osaksi toimiston arkea
Toimintasuunnitelma:
Selvitämme, miten monikulttuurisuus ilmenee ja miten sitä voidaan hyödyntää sekä
vapaaehtoistoiminnassa että järjestökentällä.
Arvioimme, miten uudistus liittyen siipitoimijoiden puolivuotiskausiin on toteutunut.
Viestintä siipien ja toimiston välillä on saumatonta, ja siivet käyttävät samoja
viestintäkanavia kuin toimisto.
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Monikulttuurisuuskoulutus pidettiin järjestöjen koulutuspäivässä syyskuussa.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi kävi vuoden aikana kahdessa eri
monikulttuurisuuskoulutuksessa (Kansalaisfoorumin koulutuksessa helmi-maaliskuussa
sekä Planin ja Allianssin koultuksessa lokakuussa). Nurmi aloitti loppuvuodesta
monikulttuurisuuden opinnot Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, joten
monikulttuurisuusosioita voidaan jatkossa sisällyttää hallituksen, siipien ja järjestöjen
koulutuksiin.
Siipien jäseniltä kerättiin palautetta toukokuussa. Siipien ja toimiston välinen
yhteydenpito toimi pääasiallisesti Slackin kautta. Siipien puheenjohtajat vierailivat
hallituksen aamukoulussa toukokuussa.

Vastuualueet
Pääsektori
Vuonna 2018 pääsektorilla toimi hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen, hallituksen
varapuheenjohtaja Jeremi Nyyssönen sekä ylioppilaskunnan pääsihteeri Rauli Elenius.
Pääsihteerin sijaiseksi edustajisto valitsi Petra Peltosen ajalle 1.9.2019 – 8.10.2021.

Organisaation sisäinen toiminta ja sen kehittäminen
Ylioppilaskunnan hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 10.12.2018 jakaa sisäiset
vastuualueensa seuraavasti:
• Sini Saarinen: puheenjohtaja
• Jeremi Nyyssönen: varapuheenjohtaja, kulttuuri, etäkampukset
• Otto Elomäki: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
• Ville Keränen: liikunta, yritysyhteistyö, avustukset
• Johanna Pohjonen: koulutuspolitiikka, kansainväliset asiat
• Sofia Engblom: vapaaehtoiset, kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö, ympäristö
• Risto Jokinen: järjestöt, koulutuspolitiikka
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 2020
toimintasuunnitelmaa strategian pohjalta ja koota yhteen kevään onnistumisia. Elokuussa
pidettiin kaksipäiväiset syksyn suunnittelupäivät, joissa työstettiin syksyn aikatauluja ja
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa.
Hallitus kävi keväällä yliopistopappien kanssa työnohjauksessa, jossa käsiteltiin omaa
jaksamista, sekä kevään onnistumisia ja kehittämiskohteita. Hallituslaisilla on myös
ensimmäistä kertaa TYYn alumneja mentoreina ja tarkoituksena on kehittyä pestissään,
sekä katsoa myös tulevaan ja tunnistaa ylioppilaskuntatoiminnasta saatavia taitoja.
Puheenjohtaja Saarinen ja pääsihteeri Elenius kävivät kevään ajan yliopistopappi Tiina
Hallikaisen kanssa työnohjauksessa. Tapaamisissa keskityttiin organisaation ja
henkilökohtaisen johtamisen kehittämiseen sekä vahvuuksien tunnistamiseen.
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Pääsihteerin vaihtuminen ja sen aikataulu tiedettiin jo hyvissä ajoin alkuvuodesta, ja
edustajisto teki päätöksen pääsihteerin sijaisesta toukokuun kokouksessaan. Koska
Peltonen toimi ennen pääsihteerin sijaisuutta organisaatiossa asiantuntijana,
perehdytyksiä voitiin järjestää työn ohessa heti valinnasta lähtien. Pääsihteerin vastuut
siirtyivät Peltoselle syyskuun alusta lähtien.
Edustajistovaalit
Edustajistovaalit järjestettiin sähköisinä sekä äänestysjärjestelmän että vaali-ilmeen osalta.
Äänestys oli auki 1.–6.11.2019. Ehdokkaita oli yhteensä 328. Äänestysprosentti oli jälleen
Suomen korkein: 39,7 %. Edustajistovaalit olivat jälleen TYYn koko vuoden luetuin
verkkosivu ja ne saivat hyvin näkyvyyttä TYYn kanavissa.

Järjestösektori
Keväällä 2019 järjestösektorilla toimi järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn
opintovapaan aikaiset sijaiset Juha Laurila ja Aino Pohjanvirta sekä hallituksen jäsen Risto
Jokinen. Pohjanvirta aloitti tehtävässä helmikuussa. Lahoniitty palasi opintovapaalta
syyskuussa.
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Suuri koulutuspäivä 22.1. sisälsi koulutukset sihteereille, tiedottajille,
tapahtumanjärjestäjille, puheenjohtajille ja edunvalvonnalle. Lisäksi järjestettiin
yhdistystoiminnan ABC suomeksi ja englanniksi. Taloudenhoitajien koulutus järjestettiin
6.2., ja järjestöristeilyllä 28.2. koulutettiin järjestöjä yrityssuhteista ja kriisiviestinnästä.
Avustuskoulutus järjestettiin 5.3. Syksyn koulutuspäivä järjestettiin 17.9. Syksyn
koulutuspäivässä koulutettiin järjestöjä monikulttuurisuudesta, ylivuotisesta
suunnittelusta, jäsenhankinnasta, varainhankinnasta, someviestinnästä ja
yhdistystoiminnan perusteista. Loppuvuoden järjestöfoorumissa koulutettiin
yhdistystoiminnan perusteiden lisäksi toiminnan kehittämistä sekä annettiin perusteet
koulutuspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, tapahtumista, viestinnästä ja kansainvälisistä
asioista. Samalla pidetiin puheenjohtajien neuvoston tapaaminen, jossa puheenjohtajien
puheenjohtajaksi valittiin Maria Nieminen vuodeksi 2020.
Järjestölle suunniteltiin Speed dating -tilaisuus järjestöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi,
mutta se peruuntui vähäisten osallistujamäärien vuoksi. Samalla olisi esitelty Q-taloa
järjestöille.
Järjestöille tarjottiin mahdollisuus järjestötapaamisiin huhtikuun ja toukokuun aikana.
Tapaamisissa kävi 27 järjestöä.
Järjestöille tarjottiin neuvontapalvelua, jota hyödynnettiin aktiivisesti. Järjestö- ja
hallintoasiantuntijaa lähestyttiin sääntömuutosasioissa, yhdistyksen hallinnon
kysymyksissä ja avustuksiin liittyvissä teemoissa. Projekti- ja erillisavustuksia myönnettiin
vuoden aikana yhteensä 5 390 €, josta 4 490 € projektiavustuksina.

Kansainvälisyys
Kansainväliseen sektoriin vuonna 2019 kuuluivat asiantuntijana Satu Nurmi ja hallituksen
jäsenenä Sofia Engblom. Kansainvälisyyssiiven puheenjohtajana toimi Roosa Hietalahti.
Osallistuimme saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatioon 3.–4.1. Orientaatioon kuului
TYYn puheenvuoro ja 4.1. pidetty TYYn koordinoima infomarket, johon osallistui
parisenkymmentä järjestöä. Uudet kansainväliset vaihto-opiskelijat saivat TYYn painetun
oppaan.
Tammikuun lopussa yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden yksiköstä koulutettiin
edustajistoa suomalaisten opiskelijoiden vaihtoasioista. Järjestimme myös
paluuorientaation kansainvälisen liikkuvuuden kanssa vaihdosta saapuneille suomalaisille
opiskelijoille. Tapahtuman tarkoituksena on lieventää paluushokkia ja toimia
vertaistukena. Myös ESN Uni Turku oli mukana tapahtumassa.
Helmikuun lopussa järjestimme ohjelmaa Groningenista, Alankomaista tulevalle
opiskelijaedustajaryhmälle. Ryhmä kävi viikon aikana tutustumassa Tarton ja Turun
yliopistoissa ja keräämässä ideoita ja jakamassa hyviä käytänteitä. Ohjelma sisälsi
kattavasti tietoa TYYstä, Turun yliopistosta, etäopiskelusta, opiskelijaedustajana
toimimisesta, työllisyydestä ja kestävästä kehityksestä. Järjestimme hollantilaisille myös
iltaohjelmaa.
Alkuvuoteen kuului lisäksi jo perinteeksi muodostunut 12.3. järjestetty Working in Finland
-seminaari, jonka järjestämisessä avustimme ja etsimme tilaisuuteen opiskelijapuhujat.
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Maaliskuussa avasimme asumiskyselyn kansainvälisille opiskelijoille. Kansainväliset
opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä asumisen laatuun ja vain muutama opiskelija tuli
Turkuun ilman asuntoa. Esittelimme asumiskyselyä rehtorin lounaalla ja yliopisto
hyödynsi sitä tavatessaan muita korkeakouluja sekä TYS:n ja Retrodormin edustajia.
Vierailimme maaliskuussa kansainvälisten opiskelijoiden S2-tunneilla muistuttamassa
TYYn toiminnasta.
Kevään ajan osallistuimme kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän ja
apurahatoimikunnan toimintaan. Arviointityöryhmän yhtenä tehtävänä oli mm. luoda
kriteeristö elinvoimaisille kv-maisteriohjelmille. Apurahatoimikunnan toimintaan kuului
ehdotusten tekeminen apurahan saajista sekä apurahajärjestelmän kehittäminen vuodelle
2020, mutta valmistelu jatkui syksyllä 2019, ja uusi apurahajärjestelmä tullee voimaan
vasta hakukierroksella lukuvuodelle 2021-2022.
Huhtikuun lopussa olimme mukana kansainvälisten tuutoreiden koulutuspäivässä, johon
tuotimme myös TYYn omat kv-tuutoroppaat. Koulutuspäivän iltana järjestimme
tapahtuman TYYn saunalla, jossa järjestöjen kv-vastaavat ja kv-tuutorit pääsivät
tutustumaan.
Toukokuussa osallistuimme Korkeakoulujen kansainvälisille kevätpäiville Joensuussa.
Kevätpäivien teemana olivat globaalivastuu ja Suomi osana globaalin oppimisen kriisin
ratkaisua sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisen tuki.
Toukokuun lopussa juhlimme 40-vuotiasta Kieli- ja viestintäopintojen keskusta.
Nurmi esitteli TYYn toimintaa Erasmus Staff viikolla kesäkuussa Turun yliopiston
partnereille.
Elokuussa osallistuimme jälleen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden orientaatioon. Lisäksi
olimme mukana kansainvälisten tuutoreiden kertauskoulutuksessa ja yliopiston
järjestämässä uusien kansainvälisten maisteriopiskelijoiden piknikillä. Elokuun lopussa
toivotimme tervetulleeksi opiskelijaryhmän Latviasta (Riga Stradiņš Yliopiston
ylioppilaskunta). Kaksipäiväinen vierailu sisälsi tietoa molemmista ylioppilaskunnista ja
yliopistoista, vierailun TYS:n toimistolle ja kohteisiin sekä tietoa Hyvinvointipalvelusta ja
opiskelijapalautteesta.
Syyskuussa pidimme kansainvälisten palvelujen saapuvien tiimin kanssa
paluuorientaation vaihdosta saapuneille opiskelijoille.
Syyskuun lopussa pidettiin järjestöille monikulttuurisuuskoulutus. Lisäksi
Yhdistystoiminnan ABC-koulutusta tarjottiin ensimmäistä kertaa myös englanniksi.
Olimme mukana Turussa järjestettävillä EAIE-minimessuilla esittelemässä Turun
yliopiston partnereille Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa.
Lokakuussa esittelimme TYYn toimintaa ja suomalaista opiskelijakulttuuria Turun
yliopiston partnereille Coimbran ja Poitiersin yliopistoista. Coimbra ja Poitiers ovat
mukana Turun yliopiston ohella Euroopan komission European Universities EC2U –
hankehakemuksen tekemisessä.
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Lokakuussa toteutimme vuosittaisen Kieli- ja viestintäopintojen kyselyn, johon vastasi
tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita (367). Tuloksia esiteltiin Kieli- ja
viestintäopintojen johdolle sekä yliopiston johdolle ja jokainen tiedekunta sai oman
tiivistelmänsä. Opiskelijoiden toiveita hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä.
Järjestimme kansanvälisille opiskelijoille englanninkielisen Edustajistovaali-infon. Paikalla
oli edustajat kolmesta eri vaaliliitosta. Valitettavasti vain yksi kansainvälinen opiskelija
osallistui tapahtumaan, joten edustajistoasioista on tärkeää tiedottaa kansainvälisille
opiskelijoille tasaisin väliajoin, ei pelkästään juuri ennen vaaleja.
Marraskuussa olimme mukana Study in Turku -rahoitusta saaneessa tapahtumassa Study
and Stay in Turku. Messumaisen tapahtuman kohdeyleisö olivat kansainväliset opiskelijat.
Messuilla oli korkeakoulujen ja muutaman järjestäjän edustajat sekä joitakin työnantajia.
Lisäksi tapahtumassa oli paneeli ja key note -puhe.
Käynnistimme loppuvuodesta "TYY After work" -konseptin, jonka tarkoitus on koota
yhteen TYYstä kiinnostuneita ihmisiä matalalla kynnyksellä. Konsepti hakee vielä
muotoaan.

Kaupunkivaikuttaminen
TYYn kaupunkivaikuttamisesta vuonna 2019 vastasi hallituksen jäsen Otto Elomäki.
Yhteistyötä tehtiin vahvasti Turun korkeakoulujen opiskelijoiden yhteisen
vaikuttajaryhmän Ryhmä 40 000 kanssa. Hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen osallistui
myös ryhmän toimintaan. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO oli ryhmän
puheenjohtaja vuonna 2019.
Osallistuimme myös Opiskelijakaupunki Turku -organisaation alaisten teemaryhmien
toimintaan. Sosiaalipoliittinen asiantuntija on toiminut arjen palvelut -teemaryhmässä ja
viestintäasiantuntija markkinointi-teemaryhmässä. Hallituksen jäsen Jeremi Nyyssönen
on osallistunut opiskelijatapahtumat-ryhmän kokouksiin. Kaupunkivaikuttamisen sektori
on osallistunut Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksiin yhdessä hallituksen
puheenjohtajan kanssa. Kaupunkivaikuttamisen pääpainopiste on ollut keväällä vaaleissa.
Vaalien ulkopuolella osallistuimme Ryhmä 40 000 järjestämään nuorten turkulaisten
valtuutettujen iltaan, jossa keskustelimme siitä, miten Turku voisi olla entistä
opiskelijamyönteisempi kaupunki.

Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyösektorille kuului asiantuntija Satu Nurmi ja hallituksen jäsen Sofia
Engblom. Kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajana toimi Viola Luokkala.
Vuosi alkoi tiedolla siitä, että emme saaneet yhdessä SYL:n ja muiden yo-kuntien kanssa
haettua rahoitusta ulkoasiainministeriöltä. Pohdimme kevään aikana erilaisia
vaihtoehtoja, millaista yhteistyötä voisimme tehdä ja miten voisimme tehdä
kehitysyhteistyötä ilman ulkoasiainministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöprojektia.
Päätimme selvittää mahdollisuutta tehdä lisää yhteistyötä jo olemassa olevien
kehitysyhteistyöprojektien kanssa.
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Alkuvuodesta osallistuimme Voice Frame Report -rahoituksen hakuun SYL:n ja muutaman
muun ylioppilaskunnan kanssa. Saimme rahoituksen, jonka avulla järjestettiin kestävän
kehityksen viikko lokakuussa. Valitsimme paikalliskoordinaattoriksi Viola Luokkalan, joka
toimi myös kehitysyhteistyösiiven puheenjohtaja. Kestävän kehityksen viikon
tapahtumatiimi kokoontui muutaman kerran keväällä. SYL koordinoi hankkeen ja
osallistuvat yo-kunnat tapasivat Helsingissä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Olimme mukana Turun yliopiston strategiatyössä varmistamassa, että kestävä kehitys
huomioidaan tulevassa strategiassa. Ilmastonmuutosasiat olivat myös vahvasti mukana
esim. vaaliteemoissa, ja osallistuimme opiskelijoiden ilmastolakkoon 5.4.
Maaliskuussa toteutimme 0,7 % haun kaksikielisen lomakkeen avulla. Hakijoiden joukosta
valittiin African Care ry:n hanke Somaliassa ja Suomen Partiolaiset ry:n hanke Ugandassa.
Loppukeväästä avasimme haun SYL:n Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukuntaan
(KENKKU) ja TYYn uusiksi edustajiksi valittiin Henna Kurki ja Shruti Jain. TYYn edustajina
KENKKUssa jatkoivat Sanna Lindgren ja Viola Luokkala.
Lokakuun viimeisellä viikolla järjestimme kestävän kehityksen viikon. Viikko tehtiin
yhteistyössä SYL:n, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Itä-Suomen (Kuopion, Joensuun
kampukset) sekä Lapin yliopiston ylioppilaskuntien kanssa. Viikon teemana tänä vuonna
olivat ilmastonmuutoksen vaikutukset matalamman tulotason maissa sekä
ilmastonmuutosta hillitsevät teot.
Loka-marraskuussa järjestimme kumppanihaun tulevaa kehitysyhteistyöhanketta varten.
Haku oli auki 19.9.–7.10. Haun aikana tuli yhteensä kahdeksan hakemusta, joiden joukosta
kaksi TYYlle sopivinta kumppania haastateltiin. Haastattelujen jälkeen
kehitysyhteistyösektori piti valintapalaverin, jossa sovittiin hallitukselle esitettävä
kumppani. Hallitus päätti tulevaan hanketukihakuun kumppaniksi Käymäläseura Huussi
ry:n.

Koulutuspolitiikka
Vuonna 2019 sektorilla toimi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander sekä
hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat Johanna Pohjonen ja Risto Jokinen.
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. Erityisen
kiinnostavia tuettuja projekteja olivat esimerkiksi Turun kauppatieteen ylioppilaat ry:n
Terve Mieli -projekti opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi sekä Turun
Auskultantit ry:n Ilmastokasvatus-opintojakso opettajien valmiuksien kehittämiseksi.
Vuoden opettaja ja opintojakso 2019 -haku järjestettiin maalis-toukokuussa. Ehdotuksia
tuli runsas määrä. Vuoden opettajaksi ehdotettiin 21 opettajaa tai opettajaparia. Vuoden
opintojaksoksi ehdotettiin 9 opintojaksoa.
Kajander osallistui koulutusneuvoston kokouksiin. Uusi varadekaanien ympärille
muodostunut koulutusneuvosto löysi roolinsa ja kokousti keväällä kahdesti ja syksyllä
kolmesti. Kevään aikana käytiin keskustelua erityisesti kansainväliseen koulutukseen
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liittyvistä ohjelmista ja niiden sisäänotosta, yliopiston strategian valmistelusta ja
monialaisesta koulutuksesta sekä kauppakorkeakoulun akkreditoinnin opeista muille
yksiköille.
Pohjonen osallistui uuteen, jatkuvan oppimisen työryhmään, joka kokousti keväällä
kerran. Kokouksessa käsiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Jatkuva oppimisen
kehittäminen -työryhmän väliraporttia ja suunniteltiin tarkemmin tavoitteita, joita
yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmässä halutaan saavuttaa. Syksyn aikana työryhmä
kokousti kuusi kertaa. Työryhmässä kartoitettiin Turun yliopiston jatkuvan oppimisen
nykytilaa ja suunniteltiin lähiajan kehittämistoimenpiteitä sekä luotiin Turun yliopiston
jatkuvan oppimisen ohjelmaa.
Ylioppilaskunta laati osana yliopiston strategiatyötä oman näkemyksensä jatkuvasta
oppimisesta ja siihen edelläkävijyyttä tuovista toimista ja hyväksyi sen hallituksen
kokouksessa 23/2019.

Kuva TYYn näkemyksestä jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta Turun yliopistossa.
Syksyllä aloitti Turun yliopiston toinen uusi työryhmä, kestävän kehityksen koulutuksen
kehittämisryhmä, johon Pohjonen osallistui. Kehittämisryhmä kokousti syksyn aikana
yhteensä viisi kertaa ja loi kestävän kehityksen opetustarjonnan ja sen toteuttamisen
suuntalinjoja.
Kajander osallistui joka toinen viikko kokoontuvan opintohallinnon ohjausryhmän
kokouksiin ja huhtikuun lopulla koko opintohallinnon kevätseminaariin, jossa
suunniteltiin muun muassa toimia opintojen sujumisen ja etenemisen parantamiseksi.
Jokinen osallistui laatutyön ohjausryhmään. Kokouksissa käsiteltiin yliopiston
yhteistenpalveluiden palautejärjestelmää, laadunhallinnan dokumentaation
selkeyttämistä ja yliopiston uutta strategiaa laadunhallinnan näkökulmasta.
Strategiakeskustelussa nostettiin esille yliopiston kestävän ja eettisen toiminnan sekä
oppimisen arvioinnin tärkeys.
Yliopiston opiskelija palautetiimiin kokouksiin osallistui Jokinen. Tiimissä käsiteltiin
keväällä kandipalautteen kehittämistä, rehtorin ohjauspäätöksen seuraamista Eka vuosi kyselyllä ja yliopiston mahdollista osallistumista Unihow-palautejärjestelmäprojektiin
kehittäjäkumppanina.
Jokinen osallistui Hyvä akateeminen johtaminen (HAJ) ohjausryhmän kokouksiin. Näissä
seurattiin HAJ-koulutusjaksojen palautteita ja tuloksia sekä suunniteltiin seuraavia
koulutusjaksoja. Ohjausryhmässä suunniteltiin koulutuksen laajentamista
tutkimusryhmien johtajiin.
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Koulutuspoliittisille opiskelijatoimijoille järjestettiin koponeuvosto-tapaamisia kahdesti
keväällä ja kahdesti syksyllä. Päävastuussa koponeuvostojen järjestämisestä oli Jokinen.
Tapaamisissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Kevään tapaamisissa käsiteltiin muun
muassa vaikuttamista yliopistossa, palautteen keräämistä jäsenistöltä sekä yliopiston ja
järjestön keräämän palautteen hyödyntämistä. Syksyn tapaamisissa käsiteltiin muun
muassa opetussuunnitelmatyöhön osallistumista ja sähköisiä palveluita. Kaikista
tapaamisista kerättiin kirjallista palautetta ja palaute oli pääasiassa positiivista.
Palautteista kirjoitettiin myös vastapalautteet.
Tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreita (hallopedkoordinaattoreita) tavattiin neljästi keväällä ja kolmesti syksyllä. Päävastuussa hallopedkoordinaattoritapaamisten järjestämisestä oli Pohjonen. Tapaamisissa käsiteltiin
tiedekuntien ajankohtaisia aiheita. Kevään aikana keskityttiin hallopedien ja hallopedkoordinaattorien tehtävänkuvan selkeyttämiseen ja jokainen kertoi oman tiedekuntansa
käytännöistä. Syksyllä tapaamisissa jatkettiin keskustelua tiedekuntien ja käytäntöjen
eroista. Erityisesti tapaamisissa näkyi rehtorin vaihtuminen, uuden strategian laatiminen
ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen. Porista ja Raumalta tapaamisiin oli
mahdollista osallistua etänä Google Hangoutsin kautta.
Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun dekaanit tavattiin keväällä yhdessä hallopedkoordinaattorien kanssa. Tapaamisissa keskusteltiin, miten tiedekunnan sisällä on
huomioitu opettajien pedagogiset valmiudet, mitä tiedekunnassa on tällä hetkellä
meneillään ja miten tiedekunnassa on huomioitu rehtorin päätös opiskelijan ohjauksesta.
Lisäksi tapaamisissa keskusteltiin muista ajankohtaisista aiheista ja käytiin läpi
ylioppilaskunnan vaaliteemat, jotka oli tehty yhdessä Turun yliopistojen ja
ylioppilaskuntien kanssa.
Hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshakuja järjestettiin keväällä kaksi, ensimmäinen
helmikuussa ja toinen toukokuussa. Syksyn alussa järjestettiin vielä yksi täydennyshaku.
Koulutuspoliittisen asiantuntijan työajasta ison osan otti koko syyslukukauden kestänyt
uusien opiskelijaedustajien haku- ja valintaprosessi. Prosessi onnistui tavoitteissaan.
Hakijoita saatiin kaikkiin haettaviin paikkoihin, joita oli yhteensä 91. Erillisiä hakemuksia
saapui kaikkiaan 105 kappaletta, mutta samalla hakemuksella pystyi hakemaan useampaa
tehtävää. Hakemusten taso oli myös todella hyvä. Valintatoimikunta valmisteli valinnat
koulutuspoliittisen asiantuntijan avustuksella edustajiston ja hallituksen päätettäviksi.
Edustajisto ja hallitus tekivät päätöksensä marraskuussa, minkä jälkeen
koulutuspoliittinen asiantuntija ilmoitti valinnoista hakeneille ja yliopistolle.
Järjestökopotoimijoiden kopokierroksilla vierailtiin kevään aikana kahdessa ja syksyn
aikana kahdessa tiedekunnassa. Kierrosten tarkoituksena oli tuoda koulutuspoliittisen
sektorin toimijoita ja järjestökopoja lähemmäksi toisiaan. Kopokierrosten lisäksi
koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander on toiminut opiskelijoiden tukihenkilönä
yksittäisissä tapaamisissa silloin, kun tukea tai apua on tarvittu erilaisiin opiskeluun
liittyviin ongelmiin.
Turun yliopiston rekrytointipalveluita tavattiin kahdesti kevään aikana. Tapaamisissa
keskusteltiin muun muassa harjoittelutuista, johon liittyen samaa mieltä oltiin
ylibudjetoinnin kannattavuudesta, jotta mahdollisimman monella opiskelijalla olisi
mahdollisuus harjoittelutukeen. Turun yliopiston rekrytointipalveluiden tapaamisten
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lisäksi Pohjonen osallistui Generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmän tapaamisiin, joita oli
keväällä yksi ja syksyllä yksi.

Opiskelijakulttuuri
Vuonna 2019 kulttuurisektorilla toimivat hallituksen jäsen Jeremi Nyyssönen ja
yhteisöasiantuntija Anja Karppinen kesään asti. Syksyllä tehtävässä aloitti
tapahtumatuottaja Aino Pohjanvirta 16.9. alkaen. Lisäksi vakituisen henkilöstön
vaihdosten vuoksi syksyn Suursitsejä varten rekrytoitiin tapahtumatuottajaksi Laura
Forsman.
Kevään aikana TYY oli päävastuussa tai mukana järjestämässä viittä merkittävää
opiskelijatapahtumaa: Ice Age -talviuintitapahtuma ja Winter Beach -bileet (31.1. yhdessä
TUOn ja HUMAKin kanssa), ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä (14.2., yhdessä
TuKY:n kanssa), Fastlaskiainen (5.3., R40k-tapahtuma, päävastuussa ÅAS), Vappuintro
(28.3., TYYn oma tapahtuma) ja TYYlikäs Vappu (30.4. ja 1.5., TYYn oma tapahtuma).
Syksyllä TYY oli järjestämässä kuutta tapahtumaa: Avajaiskarnevaaleja (3.9., yhdessä Turun
yliopiston kanssa), TYYlikästä avausta (5.9., TYYn oma tapahtuma), Suursitsejä (21.9.,
R40k-tapahtuma, päävastuussa TYY), Porthanin päivän kulkuetta sekä Vuosijuhlia (9.11.,
TYYn oma tapahtuma) sekä itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta (6.12., TYYn oma
tapahtuma).
Tapahtumien suunnittelussa ja viestinnässä toteutimme yhdenvertaisuusperiaatetta
takaamalla oikea-aikaisen viestinnän sekä suomeksi että englanniksi ja huolehtimalla, että
tapahtumatilat olivat saavutettavia myös liikuntarajoitteisille.
Tapahtumatuotannon lisäksi kehitimme nettisivuja tapahtumien osalta niin, että yleiset
tapahtumakuvaukset ja vuosittain vaihtuvat tiedot asettuvat sivuille loogisesti.
Englanninkielistä verkkosivujen tapahtumaosiota kehitetään edelleen. Looginen viestintä
nettisivuilla palvelee käyttäjää ja tukee tapahtumakohtaisten yrityskumppanuuksien
syntymistä. Tapahtumasektori piti yhdessä viestinnänasiantuntijan kanssa session kevään
suuressa koulutuspäivässä ja tuki apua pyytäneitä järjestöjä heidän
tapahtumajärjestelyissään.
Syksyllä järjestöjen tapahtumavastaavia koulutettiin esimerkiksi tapahtumien
suunnittelusta, saavutettavuudesta ja markkinoinnista. Koulutuksista suunniteltiin
uudistettuun koulutuskonseptiin sopiva kokonaisuus, joka ottaa huomioon pestissä
kehittymisen ja pestin jatkuvuuden.
Merkittävimmäksi kehittämiskohteeksi tunnistimme yritysyhteistyön mahdollisuuksien
vähäisen hyödyntämisen. Sovimme kevään purkupalaverissa tiivistävämme niin sanotun
brändityöryhmän yhteydenpitoa. Tähän ryhmään kuuluvat hallituksien
opiskelijakulttuurivastaava ja yrityssuhdevastaava, viestintäasiantuntija ja
tapahtumatuottaja. Säännöllisten tapaamisen tavoite on, että tapahtumaspesifin
työskentelyn lisäksi aikaa ja resursseja kohdennettaisiin myös pidemmälle kuin
seuraavana kalenterissa vastaan tulevaan tapahtumaan.
Toinen merkittävä kehittämiskohta on vapaaehtoisten osallistuminen. Tällä hetkellä
tapahtumia tekevät käytännössä ainoastaan tapahtumatuottaja sekä hallituksen
opiskelijakulttuurivastaava. Jos tapahtumien ympärille kerättäisiin tapahtumakohtaisia
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vapaaehtoisryhmiä, olisi niiden järjestäminen kevyempää, kehittäminen helpompaa sekä
tapahtumat enemmän jäsentemme näköisiä.

Sosiaalipolitiikka
TYYn sosiaalipoliittisella sektorilla toimivat vuonna 2019 hallituksen jäsen Otto Elomäki
sekä sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen Ville Ritola (toukokuun 10. päivä asti ja
syyskuusta eteenpäin) Petra Peltonen työskenteli sosiaalipoliittisena asiantuntijana 9.5.
alkaen elokuun loppuun asti. Kevään eduskunta- ja eurovaalien myötä Elomäen
päävastuualue on ollut vaali- ja kuntavaikuttaminen. TYS:n osalta asumisasioissa
pääsihteeri Rauli Elenius on ollut keskeisin vastuuhenkilö ja hän toimii myös TYS:n
hallituksessa sekä työvaliokunnassa. Myös Peltonen toimii TYS:n hallituksessa.
Vakiintuneeseen toimintaan sektorilla kuului muun muassa edustustehtävät erilaisissa
työryhmissä, kuten YTHS:n terveystyöryhmässä ja Turku-Rauman terveyspalveluyksikön
johtokunnassa sekä YTHS:n valtuuskunnassa. Terveystyöryhmässä suunniteltiin
paikallista YTHS:n terveyden edistämistoimintaa teemavuoden, eli ravitsemuksen
puitteissa. Terveystyöryhmä on terveyden edistämistoiminnan suunnitteleva ja toteuttava
yhteistyöelin YTHS:n paikallisen aseman, ylioppilaskuntien, yliopistojen ja muiden
opiskelijoiden hyvinvointia tekevien tahojen välillä. YTHS:n Turku-Rauman
terveyspalveluyksikön johtokunnassa seurattiin terveyspalveluyksikön toimintaa ja
toimintaympäristön muutoksia, joista suurimpana oli YHTS-laajennuksen eteneminen.
YTHS-valtuuskunta kokoontui sääntömääräisesti kaksi kertaa ja valtuuskunnan
toimivaltaa kavennettiin uuden säätiölain mukaisesti niin, että se on kuulemiseen
keskittyvä elin, jossa on vahva opiskelijaedustus.
Muuta vakiintunutta toimintaa olivat Turun yliopiston hyvinvointijaosto, jossa
sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii puheenjohtajana. Hyvinvointijaosto seuraa
OpintoVartun toimintaa ja tarkastelee hyvinvointia mm. palautteiden ja
opiskeluympäristön terveellisyystarkastuksien tuloksia. TYYllä oli edustus myös Turun
yliopiston tasa-arvotoimikunnassa. Verkostomaiset Turun alueen korkeakoulujen
esteettömyystyöryhmä ja toimeentuloverkosto eivät kokoontuneet vuoden aikana.
Uutena työryhmänä yliopistolla aloitti saavutettavuusohjelmaa valmisteleva työryhmä,
jossa sosiaalipoliittinen asiantuntija toimi TYYn edustajana. Työryhmässä valmisteltiin
saavutettavuusdirektiivin mukaista saavutettavuusohjelmaa ja arvioitiin saavutettavuuden
nykytilaa sekä asetettiin yliopiston saavutettavuustyölle tavoitteita. Työryhmän työ jatkuu
vuodelle 2020.
Valtakunnallisen edunvalvonnan osalta teimme aktiivisesti yhteistyötä Suomen
ylioppilaskuntien liiton SYL 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.
Kesällä Alko kutsui TYYn mukaan pyöreän pöydän keskusteluun aiheena suomalaisten
hyvinvointi ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja päihteetön työelämä. Mukana
keskustelemassa oli alueellisia järjestöjä, viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita.
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Syksyllä TYY aloitti yhdessä Fingerroosin säätiön, yliopistopappien, TUOn ja ÅAS:n kanssa
ylijäämäruoan jakamisen kampuksella. Ruokaa jaettiin Kampuskappelissa torstaisin klo
16–17. Ruoka oli Voiveljet-ravintoloiden lounailta ylijäänyttä ruokaa.
Terveys ja hyvinvointi
Alkuvuoden toiminnassa painottui erityisesti YTHS-laajennuksen liittyvä edunvalvonta.
Laajennuksen vahvistaneesta laista päätettiin lopulta eduskunnassa 1.3.2019 juuri ennen
eduskuntakauden päättymistä. Laki takaa YTHS:n aseman ja resurssit
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveyspalvelujen tuottajana. Laajentuminen tuo myös
AMK-opiskelijat YTHS:n palveluiden piiriin vuonna 2021. YTHS-laajennuksesta viestittiin
TYYn kanavissa ja koulutettiin järjestöjen sopovastaavia. YHTS-laajennus on historiallinen
saavutus ja pitkäaikainen ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien
yhteinen tavoite ja edunvalvonnan tulos.
Mielenterveysasiat puhuttivat opiskelijoita. Huhtikuussa järjestettiin valtakunnallinen
Opiskelijoiden mielenterveyspäivä, jonka puitteissa nostettiin esiin mielenterveysasioita.
Kansallisen päivän teemana oli opiskelijoiden stressittömyys. Viikon aikana järjestettiin
tapahtumia stressittömyyteen liittyen ja yliopiston hyvinvointipalvelut olivat kiitettävästi
mukana. Hyvinvoinnin edistämistä liikunnan ja tapahtumien kautta järjestötasolla
kannustettiin myös avustustoimikunnan tekemissä muutoksissa tämän vuoden
järjestöavustukseen.
Yliopisto koulutti henkilökuntaa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja sosiaalipoliittinen
asiantuntija oli mukana alustamassa tilaisuutta huhtikuussa. Yliopiston
hyvinvointijaostossa valmisteltiin yhteisöllisen tuen ohjeistusta kriisitilanteisiin.
Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävistä ja järjestötoiminnan häirintä- ja ongelmatilanteista
järjestettiin koulutus huhtikuussa.

Tuutorointi
Keväällä 2019 tuutoroinnista vastasi hallituksen jäsen Risto Jokinen. Kansainvälinen
tuutorointi on kuvattu otsikon Kansainvälisyys alla.
Tuutorointiin liittyen oltiin yhteydessä tiedekuntien opintoneuvojiin ja käytiin
esittäytymässä tiedekuntien tuutorikoulutuksissa. Tieteenalajärjestöihin oltiin yhteydessä
ja tiedusteltiin mahdollisuutta pitää TYYn rastia tieteenalajärjestöjen kastajaisissa. Rastia
pidettiin seitsemässä tapahtumassa.
Opiskelijan opas päivitettiin ja sitä jaettiin sekä sähköisenä että painettuna. Tuutoreille
tilattiin tuutorihaalarimerkit.
TYY-kierrosten suunnittelu aloitettiin toukokuussa. Rakenteellisesti kierrokset pysyivät
samanlaisina ja sisältöjä kehitettiin syyslukukauden ajankohtaisten asioiden osalta, kuten
edustajistovaalit. Kierrosten suunnittelusta vastasi järjestö- ja hallintoasiantuntijan
sijainen Aino Pohjanvirta. Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin omat englanninkieliset
kierrokset.
Syksyllä valittiin supertuutori ja kansainvälinen supertuutori.
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Syksyllä järjestettiin uusi kansainvälisten tuutorien haku, sillä saapuneille vaihtoopiskelijoille ei ollut riittävästi tuutoreita. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu
Nurmi oli mukana koulutuksessa.

Viestintä
Viestinnässä on valmistauduttu TYYn verkkosivu-uudistukseen. Ensimmäisessä
workshopissa mietimme toiveita ja haaveita verkkosivujen suhteen.
Viestinnän tavoitteena oli keväällä organisoida viestinnän käytäntöjä toimivammiksi.
Syksyllä 2019 saimme vahvistusta TYYn viestintään, kun työkokeilussa toimistolla aloitti
graafinen suunnittelija Mari Saloniemi. TYYn viestinnällistä ilmettä on kirkastettu ja
ohjeistusta erilaisten kampanjoiden ja kokonaisuuksien visuaalisuudesta on selkeytetty.
Samalla on päivitetty TYYn kuvituskuvakovalevyä ja tehty erilaisia valmiita pohjia
esimerkiksi sosiaalisen median viestintään. OneNoteen luotu viestintäkäsikirja on
toiminnallinen työkalu, joka korvaa pitkän ja raskaan viestintäohjeistuksen.
Sisäisessä viestinnässä yrityssuhteet ja viestintäsektori ovat ideoineet ja kehittäneet
ulkoisen viestinnän julkaisuaikataulun suunnittelua yhteistyökuvioiden jalkauttamisen
edistämiseksi ja yrityssuhdesektorin myynnin tueksi.
Tapahtumaviestintä haki muotoaan muun muassa tapahtumatuotannon
henkilöstönmuutosten takia. Järjestöille tarjottiin uusia mahdollisuuksia näkyä TYYn
viestintäkanavissa, ja syksyllä viestinnän kärjiksi nousivat hallinnon opiskelijaedustajien
haku sekä TYYn vaalit.
TYYn verkkosivuilla ja Facebookissa kävijä- ja tavoitettavuusmäärät ovat laskeneet hieman
aikaisemmista vuosista. Syksyllä suomenkielinen ja englanninkilinen Facebook
yhdistettiin yhdeksi kaksikieliseksi Facebook-sivuksi. Instagrammissa tykkääjien määrä on
kasvanut. Sosiaalisen median viestintä on ollut aktiivista ja myös järjestöt ovat löytäneet
TYYn viestintäkanavat hyvin, esimerkiksi tapahtumakalenterin ja Instagram-kaappausten
muodossa. TYYn uutiskirjeiden perheen uudeksi jäseneksi otettiin alumniuutiskirje, jota
on tarkoitus lähettää alumneille tarvittaessa.

Yhdenvertaisuus
Sektorista vastasivat keväällä 2019 sosiaalipoliittinen vastaava Ville Ritola sekä hallituksen
jäsen Sofia Engblom ja yhdenvertaisuussiipi. Yhdenvertaisuussiiven puheenjohtajana
toimi Hanne Helminen.
TYYn häirintäyhdyshenkilöt järjestivät16.4. järjestöille yhdenvertaisuuskoulutuksen, joka
käsitteli myös vaikeita tilanteita. Koulutukseen osallistui noin 40 henkeä. Järjestösektori
järjesti 21.5. järjestöille Reilu järjestö -koulutuksen, joka teemoiltaan liittyi myös
yhdenvertaisuuteen.
Yhdenvertaisuussiipi kokousti säännöllisesti ja edisti yhdenvertaisuutta kampuksella.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen ja kanainvälisten asioiden asiantuntija Satu
Nurmi kävivät elokuussa kouluttamassa Rauman tuutoreita yhdenvertaisuudesta.
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Ympäristö
Ympäristösektoriin kuului hallituksen jäsen Sofia Engblom sekä TYYn ympäristösiipi.
Ympäristösiiven puheenjohtajana toimi Oona Rouvinen.
Aloimme heti vuoden alussa suunnitella kevään SiistiVappu-kampanjaa. Suunnitteluun
osallistui ympäristösektorin lisäksi TYYn yhteisöasiantuntija Anja Karppinen. SiistiVappukampanjasta viestittiin kattavasti niin järjestöille kuin yksittäisille jäsenillekin. SiistiVappukampanjaan kuului näkyvyyden lisäämisen lisäksi Vartiovuorenmäen siivous
vapunpäivänä. Siivouksen toteuttivat erikseen rekrytoidut Vappusankarit, jotka saivat
palkkioksi sponsorituotteilla täytetyn lahjakassin.
TYYn ympäristösektori koulutti järjestöjen ympäristövastaavia 1.4. Koulutuksessa esiteltiin
yliopistolla ajankohtaisia ympäristöasioita, TYYn ympäristöohjelma sekä SiistiVappukampanja. Lisäksi koulutuksessa käytiin yhdessä keskustelua siitä, miten ympäristöasiat
voivat näkyä eri tavoin erilaisissa järjestöissä ja miten ympäristöasiat ovat läpileikkaava
teema koko järjestön toiminnassa. Koulutukseen osallistui hieman yli kaksikymmentä
järjestöä.
Kevään aikana tiedustelimme yliopistolta sen hiilineutraaliustavoitteen etenemisestä.
Huhtikuun edustajiston kokouksessa saimme kysymyksen siitä, olisiko TYYn mahdollista
olla hiilineutraali 100-vuotisjuhlavuonnaan 2022. Kokoustimme asiasta ja aloitimme
toimet TYYn hiilijalanjäljen laskemiseksi vuodesta 2019.
Ympäristösektori osallistui Turun yliopiston Reilun kaupan korkeakoulun
kannatusryhmään, joka koostui yliopiston ja opiskelijoiden edustajista. Kannatusryhmä
haki vielä muotoaan, koska Reilun kaupan korkeakoulu -sertifikaatti oltiin saatu
loppuvuodesta 2018. Kannatusryhmän puheenjohtajaksi valittiin opiskelija Minna Kivento
ja sihteerinä toimi hallituksen jäsen Engblom. Kannatusryhmä järjesti keväällä reiluun
suklaan tuottamiseen liittyvän tapahtuman, johon osallistui yli kuusikymmentä henkilöä.
Lisäksi kannatusryhmä jakoi sertifikaatteja reiluille järjestöille ja piti Reilun kaupan teemaa
näkyvillä muun muassa kannustamalla järjestöjä osallistumaan Reilun kaupan
kahvitaukoon.
Ympäristösektori osallistui turkulaisten opiskelijoiden ilmastolakon järjestämiseen. Lakko
pidettiin 5.4. ja lakkoon osallistui opiskelijoita niin Turun korkeakouluista kuin toiselta
asteelta.

Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö nostettiin ensimmäistä kertaa hallituslaisen päävastuualueeksi vuonna
2018. TYYn yritysyhteistyötä on vuonna 2019 kehittänyt hallituksen jäsen Ville Keränen.
Tehtävässä ovat olleet vahvasti tukemassa pääsihteeri Rauli Elenius taloudellisella ja
sopimusteknisellä puolella, yhteisöasiantuntija Anja Karppinen tapahtumayhteistyön
käytännön järjestelyissä sekä viestintäasiantuntija Frida Pessi graafisella ja viestinnällisellä
puolella. Karppisen jälkeen tapahtumatuottajaksi rekrytoitiin Aino Pohjanvirta ja
alkusyksystä lähtien vastuuta yritysyhteistyön koordinoinnista on ollut myös
Pohjanvirralla.
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Alkuvuoden painopisteenä oli olemassa oleviin sopimuksiin tutustuminen ja kaikkien
nykyisten yhteistyökumppaneiden tapaaminen vuoden suunnittelun edistämiseksi.
Keränen perehtyi sopimusmateriaaleihin ja kevään tapaamisten pohjalta kehitti
sopimusten sisällön erittelyä vuoden tapahtumien ja viestinnän suunnittelun
helpottamiseksi. Ensimmäinen uusittu sopimus tehtiin. Yritykset olivat tapaamisten
perusteella tyytyväisiä yhteistyöhön TYYn kanssa ja myös uusiin avauksiin yhteistyössä
oltiin valmiita.
Jatkuvana toimintana yrityssuhdesektorilla oli alkuvuodesta uusien yhteistyökumppanien
kontaktointi. Vuoden aikana isona yhteistyökuviona selvitettiin Tyylikkään vapun
tekemistä suuremmalla yhteistyökuviolla eri toimijoiden kanssa. Taidemuseonmäen
lakituksen parannetun audiovisuaalisen toteutuksen hinta suhteessa mäen näkyvyyden
tuottoihin ei kuitenkaan tänä vuonna tuottanut haluttua tulosta ja vapun mäkitapahtuma
tuotettiin entiseen tapaan. Vapun piknikin yhteistyökumppaneiden määrä lisääntyi ja
Siisti vappu -kampanjaan saatiin uusi yhteistyökumppani Laitilan
Wirvoitusjuomatehtaasta. Siisti vappu -kampanja oli tänä vuonna menestys uuden
kannustinkonseptin avulla ja yhteistyön laajentamisen suunnittelua piknikin
kumppaneiden kanssa jatketaan syksyllä.
Viestinnän kysyntä on alentunut merkittävästi TYYn viestinnän saavuttavuuden ja
pelkästään viestintään nojaavien kampanjoiden kilpailukyvyn puutteesta. Tämä
peräänkuuluttaa merkityksellisiä ja toimintaan nojaavia yhteistyökumppanuuksia. Syksyllä
vakiinnutettiin vanhat sopimukset uusilla pohjilla ja paremmalla erittelyllä monivuotisiksi,
jättäen ensi vuoden sopimuksista harvan uudelleenlaadittavaksi. X-secin kanssa laadittiin
toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka helpottaa kulttuurisektorin toimintaa
merkittävästi.
Koulutuksen puolella laadittiin TYYn ensimmäinen koulutusyhteistyö Logosi Oy:n kanssa,
ja ensimmäinen koulutus koski järjestöjen hankintojen kilpailutusta ja
kilpailutusprosessia.
Syksyn aikana esitettiin järjestöpalveluna tarjottavaa digitaalista alustaa budjettiin, mutta
alustan kustannus nähtiin taloustoimikunnassa liian korkeana. Suunnitelma palautettiin
valmisteluun ja ensi vuonna asiaa katsellaan uudestaan. Palvelu on kuitenkin aktiivisesti
käytössä TYYn omassa toiminnassa.
TYY on edelleen vetovoimainen yhteistyökumppani ja saamme yhteydenottoja eri tahoilta
potentiaalisesta yhteistyöstä tasaisesti. Yrityssuhdesektorin tulevaisuuden kehittyminen ja
kasvu ovat hyvällä polulla ja sektorin kehittäminen edistyy hyvin.

Turun ylioppilaslehti
Vuonna 2019 Turun ylioppilaslehden päätoimittajina toimivat Nella Keski-Oja (1–2/2019)
ja Teemu Perhiö (3/2019–). Perhiö aloitti tehtävässä 1. huhtikuuta. Kevään ajan lehteä teki
lisäksi toimitusharjoittelija Anni Savolainen sekä siviilipalvelushenkilö Lassi Vihko.
Elokuussa toimitusharjoittelijana aloitti Vy Tram ja heinäkuussa siviilipalvelushenkilönä
Miika Tiainen.
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Lehden tekemiseen osallistui noin kolmekymmentä avustajaa, heistä noin viisi
säännöllisesti. Joukkoon kuului kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, joista suuri osa
opiskeli Turun yliopistossa.
Tylkkäri ilmestyi vuoden 2019 aikana seitsemän kertaa, joko 32- tai 36-sivuisena
aikakauslehtenä. Lehden normaalinumeroiden painosmäärä oli noin 7 000 kpl ja
laskennallinen levikki 11 000 lukijaa. Vuoden aikana ilmestyi kaksi abinumeroa, joiden
painos oli noin 8 350 kpl ja jotka jaettiin normaalijakelun lisäksi Varsinais-Suomen
lukioihin. Suurin painos oli kahdella kaupunkinumerolla, 11 000 kappaletta. Opiskelijat
jalkautuivat jakamaan kaupunkipainosta turkulaisille kädestä käteen.
Uusi päätoimittaja aloitti lehden uudistustyön kesällä 2019. Lehtiuudistus tehtiin
toimituksen voimin. Työryhmään kuuluivat päätoimittajan lisäksi Lassi Vihko, Vy Tram ja
Miika Tiainen. Vihko suunnitteli lehdelle uuden logon. Lehden konsepti, rakenne ja
ulkoasu uudistettiin, ja ilmestymiskertoja pudotettiin syksyllä neljästä kolmeen.
Uudistuksen tavoitteena oli siirtää resursseja verkkosisällön kehittämiseen sekä tehdä
printistä laadukkaampi ja hitaamman journalismin tuote. Verkossa lehti kykeni
reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin tapahtumiin.
Lehden johtokunnan valitsemat Turun yliopiston ylioppilaskunnan alaiset järjestöt
hoitivat lehden jakelua. Lehti jaettiin suureen osaan Turun ylioppilaskyläsäätiön
opiskelija-asunnoista, yhteensä noin 4 000 asuntoon. Lisäksi lehdellä oli noin 35
jakopistettä ympäri yliopistoaluetta ja Turun keskustaa: esimerkiksi pääkirjastossa,
rautatieasemalla sekä useissa baareissa, kahviloissa ja liikkeissä. Lisäksi lehdellä oli 319
tilaajaa, joista 182 opiskelijatilaajaa.
Paperilehden lisäksi Tylkkäri ilmestyi verkossa, jossa julkaistiin näköislehden lisäksi
verkkouutisia sekä monimediallisia versioita lehdessä ilmestyneistä jutuista. Moni juttu
tehtiin verkko edellä, ja printtiin saatettiin tiivistää monivaiheinen uutisaihe yhdeksi
kokoavaksi jutuksi.
Lehden verkkosivuilla (www.tylkkari.fi) oli vuoden aikana noin 205 000 artikkelin
lukukertaa (+ 15 % verrattuna vuoteen 2018). Sosiaalisessa mediassa Tylkkäri vaikutti
Facebookin (2 442 tykkääjää) lisäksi Twitterissä (1 385 seuraajaa) ja Instagramissa (1 265
seuraajaa). Instagramissa ja Facebookissa Tylkkäri oli Suomen ylioppilaslehdistä toisiksi
seuratuin, Twitterissä kolmanneksi seuratuin.
Lehden mainosmyyntiä hoiti Pirunnyrkki. Ilmoitustulot olivat 22 363 euroa. Tulot jäivät
edellisvuoden vastaavasta (25 100 €) 11 prosenttia, koska lehtiä ilmestyi yksi vähemmän.
Lehtikohtainen mainosmyynti pysyi käytännössä samana ollen 3 195 €. Verkkosivuille ei
myyty mainoksia. Tämän lisäksi Tylkkäri myi TYYn alaisille järjestöille suoraan mainoksia
1 125 eurolla.
Vuonna 2019 lehti aloitti yhteistyön Turun Sanomien (TS) ja yhteisöradio Robin Hoodin
kanssa. TS osti kahdesta lehdestä juttuja uudelleenjulkaistavaksi. Yhteisöradion studiota
Tylkkäri puolestaan sai käyttää podcastien ja luettujen artikkelien äänitykseen.
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Tylkkäri jatkoi painosopimustaan Kokkolassa toimivan Botnia Printin kanssa.

Elokuvatoimikunta Kinokopla
1. Yleistä
Turun yliopiston ylioppilaskunnan elokuvatoimikunnan eli elokuvakerho
Kinokoplan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Axel Ojala,
varapuheenjohtajana Tuomo Marttila sekä sihteerinä Maiju Korkealaakso. Muina
hallituksen jäseninä toimivat Sampo Bergman, Konsta Kauranen, Ville Kukkonen,
Sanni Kumpu, Fredrika Lahdenranta, Mira Laine, Sanni Puumala sekä Anni Varis.
Kesällä Sanni Puumala jätti hallituksen muutettuaan toiselle paikkakunnalle.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin loppuvuodeksi Petteri Kalin, Mimosa Jaskari
sekä Venla Savola.
Kinokopla liittyi alkukesästä 2019 Varsinais-Suomen elokuvakeskuksen
jäsenjärjestöksi.
2. Esitystoiminta
Aiempien vuosikymmenten tapaan Kinokoplan toiminnan perustana olivat keväällä
ja syksyllä järjestetyt elokuvasarjat. Esityspaikkana toimivan MOVE 2 -salin nimi
vaihtui vuoden 2019 aikana lopullisesti muotoon KINO-sali. Molemmat KINOsalissa esitetyistä elokuvasarjoista sisälsivät yhdeksän elokuvaa. Näytössarjojen
toteuttaminen tapahtui yhteistyössä Varsinais-Suomen elokuvakeskuksen (VSEK)
kanssa. Sarjoissa esitetyt elokuvat tilattiin näytettäviksi elokuvakeskuksen alaisen
elokuvakerhopalvelun kautta DCP-kopioina.
Klassikkoelokuvien hankkiminen elokuvakerhojen näytöksiin helpottui aiempiin
vuosiin verrattuna huomattavasti, kun Elävän kuvan keskus ELKE ry iloisena
yllätyksenä toi alkusyksystä 2019 yhteistyössä NonStop Entertainmentin kanssa
Suomen levitykseen laajan NonStop Timeless -elokuvakatalogin täynnä kymmeniä
klassikkoelokuvia suomeksi tekstitettyinä DCP-kopioina.
Sarjojen lisäksi Kinokopla järjesti vuonna 2019 paljon myös erikoistapahtumia.
Osaksi Kinokoplan jokavuotisia perinteitä on vakiintunut Turun Kirjakahvilan
kanssa yhteistyössä järjestettävä maksuton Taiteiden yön ulkoilmanäytös
Brinkkalan sisäpihalla. Taiteiden yönä 15.8.2019 esitettiin Carl Th. Dreyerin
ohjaama mykkäelokuvaklassikko Jeanne d'Arcin kärsimys (La Passion de Jeanne
d’Arc, Ranska, 1928). Elokuvan alusti Kinokoplan puheenjohtaja Axel Ojala ja
säestyksestä vastasi turkulainen yhtye Sunniva. Taiteiden yön elokuva lainattiin
Sampo Bergmanin yksityiskokoelmasta Blu-ray-formaatissa, ja sen esityslisenssi
saatiin Suomen Ranskan instituutilta (Institut français de Finlande). Esittämiseen
käytetty laitteisto vuokrattiin Varsinais-Suomen elokuvakeskukselta.
7.3.2019 järjestettynä Elokuvapäivänä Kinokopla järjesti ilmaisnäytöksen Bar Ö:ssä.
Esitettäväksi elokuvaksi valittiin Peter Bogdanovichin ohjaama amerikkalainen
klassikko Paper Moon vuodelta 1973. Elokuvan oikeudet ja DVD-kopio saatiin
Elokuvapäivän pääjärjestäjän Scene Turun kautta.

TYYE maaliskuu 2020 liite 1
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Sivu 33/61

14.4.2019 Kinokopla esitti yhteistyössä Suomalaisen elokuvan festivaalin kanssa ja
osana festivaalin ohjelmistoa Logomon KINO-salissa kaksi näytöstä elokuvasta
Hölmö nuori sydän (2018). Ensimmäiseen näytökseen saatiin paikalle elokuvaa
esittelemään elokuvan ohjaaja Selma Vilhunen. Kinokoplan sarjakortilla oli vapaa
pääsy näytöksiin. Yksittäislipun hintana oli viisi euroa.
16.4.2019 Kinokopla esitti TYYn Kansainvälisyyssiiven, Turun Suomi-Amerikka yhdistyksen sekä ESN Uni Turun kanssa erityisesti vaihto-opiskelijoille suunnattuna
yhteistyönäytöksenä Antti-Jussi Annilan ohjaaman elokuvan Ikitie (2017)
englanniksi tekstitettynä. Ilmaisnäytös järjestettiin Logomon KINO-salissa, ja
elokuvan kopio saatiin Tuomo Marttilan yksityiskokoelmasta. Lisenssi hankittiin
VSEK:n kautta.
Kiitoksena onnistuneesta kevätsarjasta Kinokopla järjesti ilmaisnäytöksen Logomon
KINO-salissa 5.5.2019. Elokuvana esitettiin saksalaisohjaaja Wim Wendersin
merkkiteos Paris, Texas (1984). Elokuvan Blu-ray-kopio saatiin Tuomo Marttilan
yksityiskokoelmasta ja esitysoikeudet saatiin Goethe-Institut Finnlandilta.
7.9.2019 vuoden toisena Elokuvapäivänä Kinokopla järjesti ilmaisnäytöksen taas Bar
Ö:ssä. Esitettäväksi elokuvaksi valittiin tällä kertaa Wes Andersonin Rushmore Akatemian älypää (Yhdysvallat, 1998). Elokuvan DVD-kopio saatiin Tuomo
Marttilan yksityiskokoelmasta ja oikeudet elokuvalle saatiin Elokuvapäivän
pääjärjestäjän Scene Turun kautta.
Syksyn elokuvasarjan alkamista juhlistettiin järjestämällä 25.9.2019 Sirkkalan
kasarmialueen Mimesiksellä (Keltaisella talolla) kaikille avoimet Avajaiskarkelot.
Runsain mitoin väkeä paikalle houkutelleen tapahtuman ohjelmassa oli muun
muassa elokuvamusiikkia, mocktaileja, popcornia ja elokuva-aiheinen tietovisa
palkintoineen.
Syksyn varsinaisen elokuvasarjan ohella järjestettiin vuonna 1959 alkaneen Ranskan
uuden aallon (ransk. La nouvelle vague) 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
kokonainen ranskalaiselokuvien sarja Kino Dianassa keskiviikkoisin välillä 23.10.–
20.11.2019. Mukana yhteistyössä olivat Turun elokuvakerho sekä Varsinais-Suomen
elokuvakeskus. Hienoimpana helmenä sarjassa nähtiin 6.11. harvoin Suomessa
elokuvateattereissa nähty Alain Resnais'n avantgarde-klassikko Viime vuonna
Marienbadissa (L'année dernière à Marienbad, 1961), josta esitettiin Suomen ensiiltana tuore 4K-restauraatio. Lisenssit elokuville hankittiin pääosin Suomen
Ranskan instituutin kautta. Yksittäisliput näytöksiin maksoivat seitsemän euroa.
Kiitoksena elokuvarikkaasta vuodesta ja onnistuneista sarjoista Kinokopla esitti
Logomon KINO-salissa ilmaisnäytöksenä 8.12.2019 japanilaisen Yasujirō Ozun
klassikon Tokyo Story (Tōkyō Monogatari, 1953). Elokuvan restauroitu DCP-kopio
lisensseineen hankittiin Elävän kuvan keskus ELKE ry:n kautta.
3. Sarjoissa esitetyt elokuvat
Kevätsarja 2019:
Näytökset Logomon KINO-salissa sunnuntaisin klo 17 ja 20.
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17.2. Aleksi Salmenperä: Tyhjiö (Suomi, 2018, K12); ohjaaja Salmenperä oli lupautunut
vieraaksi näytökseen, mutta perui tulemisensa sairastuttuaan aivan viime hetkellä.
24.2. Spike Lee: BlacKkKlansman (Yhdysvallat, 2018, K12)
3.3. Pawel Pawlikowski: Cold War (Puola, Ranska, Iso-Britannia, 2018, K12)
10.3. Chloé Zhao: The Rider (Yhdysvallat, 2017, K12)
17.3. Kirill Serebrennikov: Kesä (Venäjä, Ranska, 2018, K12)
24.3. John Carroll Lynch: Lucky (Yhdysvallat, 2017, S)
31.3. Ali Abbasi: Raja (Ruotsi, Tanska, 2018, K12)
7.4. Steve McQueen: Widows (Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018, K16)
21.4. Pernille Fischer Christensen: Nuori Astrid (Ruotsi, Tanska, 2018, K16)

Syyssarja 2019:
Näytökset Logomon KINO-salissa sunnuntaisin klo 17 ja 20.
29.9. Yorgos Lanthimos: The Favourite (Britannia, Yhdysvallat, Irlanti, 2018, K16)
6.10. Chang-don Lee: Burning (Etelä-Korea, 2018, K16)
13.10. Christian Petzold: Transit (Saksa, Ranska, 2018, K12)
20.10. Nadine Labaki: Kapernaum – kaaoksen lapset (Libanon, Ranska, 2018, K12)
27.10. Miia Tervo: Aurora (Suomi, 2019, K12)
3.11. Alfonso Cuarón: Roma (Yhdysvallat, Meksiko 2018, K12)
10.11. Jacques Audiard: The Sisters Brothers – Sistersin veljekset (Ranska, Espanja,
Yhdysvallat, 2018, K16)
17.11. László Nemes: Budapestin auringonlasku (Unkari, Ranska 2018, K12)
24.11. Hirokazu Kore-eda: Shoplifters – perhesalaisuuksia (Japani, 2018, K12)
Ranskalainen uusi aalto 60 vuotta -juhlasarja:
Näytökset Kino Dianassa keskiviikkoisin.
23.10. klo 18 Robert Bresson: Pickpocket (Taskuvaras, 1959) & alkukuvana: Jacques Rozier:
Rentrée des classes (1955)
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30.10. klo 18 Jean-Luc Godard: Vivre sa vie (Elää elämäänsä, 1962) & alkukuvana: Jean-Luc
Godard: Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1957)
6.11. klo 18 Alain Resnais: L'année dernière à Marienbad (Viime vuonna Marienbadissa,
1961; uusi 4K-restauraatio) & alkukuvana: Maurice Pialat, L'amour existe (1960)
13.11. klo 18 Jacques Rivette: Paris nous appartient (Pariisi kuuluu meille, 1961)
20.11. klo 20.30 Costa-Gavras: Z (Z – hän elää, 1969) & alkukuvana: Éric Rohmer:
Présentation, ou Charlotte et son steak (1960)
Pitkät elokuvat DCP-kopioina. Elää elämäänsä suomenkielisin tekstein, muissa engl.
tekstit.
4. Kinokoplan myynnit 2019
Sarjakorttien hinnat olivat keväällä 25 euroa ja 22 euroa opiskelijoilta. Yksittäislipun
hintana oli viisi euroa. Hintoja nostettiin syksyllä yksittäislipun osalta kuuteen euroon,
perushintaisen sarjakortin osalta 27 euroon, opiskelijahinnan pysyessä samana.
Sarjakortteja myytiin aikaisempien vuosien tapaan ennakkoon TYY:n kansliassa,
Kirjakahvilassa ja Bar Kukassa. Syyssarjan sarjakortteja myytiin myös Study in Turkutapahtumassa sekä TYY:n avajaiskarnevaaleissa.
Kevään sarjan myynti onnistui odotetulla tavalla hyvin yltämättä kuitenkaan syyssarjan
myynnin tasolle. Sarjan käynnistyttyä loput liput myytiin alennettuun hintaan. Syyssarjan
näytösten sarjakortit sen sijaan myytiin kokonaan loppuun, ja useat näytökset esitettiin
lähes täysille saleille. Syksyn katsojaluvut olivat kautta linjan hyvin suuret jääden kuitenkin
hieman parin edellisvuoden syksyn lukemien taakse, mikä ei kuitenkaan näkynyt
tiputuksena vuoden kokonaistuloissa. Myös Ranskalaissarja menestyi hyvin lipputuloissa
ja näin saatiin katettua varsin suuri osa sarjan kuluista. Vuoden 2019 aikana Kinokoplan
näytöksissä kävi kaiken kaikkiaan tuhansia katsojia.
5. Tiedotus
Sarjojen elokuvista painatettiin julisteiden ohella pöytäkolmioita ruokalamainoksiksi sekä
lentolehtisiä, joita jaettiin syyskauden avajaistapahtumissa sekä sarjojen aikana. Sarjoja
mainostettiin myös sähköpostilistojen, Facebookin, Twitterin, Instagramin sekä TYY:n
kotisivujen kautta sekä myös Kinokoplan omilla nettisivuilla. Sarjojen alussa julkaistiin
lisäksi sarjaa käsitteleviä blogikirjoituksia TYY:n sivuilla. Tiedot Kinokoplan tapahtumista
lähetettiin pitkin vuotta tiedotusvälineille, tapahtumakalentereihin ja Logomon
internetsivuille. Vastavuoroista tiedotusyhteistyötä tehtiin esimerkiksi Vinokinon ja KAVI:n
Turun sarjan kanssa.
Myös uusia mainonnan muotoja kokeiltiin. Molemmille kausisarjoille ostettiin mainostilaa
Unican ravintoloiden mainosnäytöistä. Syksyksi ostettiin myös mainosbanderolli, joka oli
sarjan alussa muutaman viikon kiinnitettynä näkyvälle paikalle Tuomiokirkkosiltaan.
Syksyn alussa Kinokopla osallistui Study in Turku -tapahtumaan sekä TYYn
avajaiskarnevaaleille, joissa myytiin sarjakortteja ja esiteltiin toimintaa uusille
opiskelijoille.
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Syksyllä 2019 Kinokoplan esteettömyyskäytäntöjä selkeytettiin ja pyörätuolipaikkojen
varauskäytäntöä kehitettiin mahdollisten päällekkäisvarausten estämiseksi.

Taloudellinen toiminta 2019
Talousarvion toteutuminen
Edustajisto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 5.12.2018.
Jäsenmaksut 2018–2019: perustutkinto-opiskelija 107,00 (sis. YTHS 54,- TYYn osuus 53,00)
Jäsenmaksut 2019–2020: perustutkinto-opiskelija 110,00 (sis. YTHS 57,- TYYn osuus 53,00)
Vapaaehtoinen jatko-opiskelijan jäsenmaksu 2019–2020: 37,00 (2018–2019: 37,00)
Varsinaiseen toimintaan budjetoiduista menoista jäi käyttämättä noin 33 600 euroa:
kalenterin myyntitulot
vuokratulot
kansliapalvelut
starttipakettivarasto
yritysyhteistyö
henkilöstömenot
luottamustoimipalkkiot
toimistomenot
huoneistomenot
julkaisumenot
sektorivarat
järjestötoimintamenot
kulttuuritoiminta
järjestöavustukset
Turun ylioppilaslehti

-3 250
+1 000
+1 150
+1 700
-350
+15 600
+900
+4 800
+ 4 800
+50
+2 600
+5 650
-4 600
+3 400
+150

TYYn keskimääräinen jäsenmäärä pysyi lähestulkoon ennallaan edellisiin vuosiin
verrattuna. Kevään jäsenmaksun maksoi n. 13 800 perustutkinto-opiskelijaa (2018: 13 910)
ja syksyllä maksuja kertyi n. 14 000 (2018: 13 950). Vapaaehtoisten jatko-opiskelijoiden
jäsenmaksun maksoi keskimäärin 330 opiskelijaa (2018: 325). Jäsenmaksuja kertyi n. 850
euroa budjetoitua enemmän, joten järjestötoiminnan tulos ennen sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuottoja oli budjettiin nähden n. 34 450 euroa suurempi.

Järjestötoiminnan kulut ja tuotot tilikaudella
Järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kokonaiskulut olivat
tilikaudella n. 835 000 euroa (2018: 850 000 euroa). Järjestötoiminnan kulut voidaan jakaa
käytön perusteella seuraavasti:
Prosentteina kaikista menoista
·
·

henkilöstön palkat (pl. ylioppilaslehti, starttipaketti, sauna, Qtalo)
hallinnon kulut

2019

2018

41 %
17 %

39 %
17 %
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·

kattojärjestöjen jäsenmaksut

Toimintakulut yhteensä
·
·
·
·
·

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

Avustuskulut ja jäsenedut yhteensä
Huoneistomenot

10 %

10 %

68 %

66 %

10 %
9,5 %
1%
2%
0,4 %

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

23 %

24 %

9%
100 %

10 %
100 %

Prosentteina kaikista menoista

2019

Jäsenmaksutulot
Muut tulot (kalenteri, vuokrat, korot)

·

2018

89,65 % 88,03 %
13,40 % 12,02 %
100,05
103,05 %
%

ylijäämä (tuotot/kulut)

3,05 %

0,05 %

Tilinpäätös
Virallinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat toimintakertomuksen liitteenä.
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain
TYYn talousarvio rakennetaan järjestötoiminnan tuloslaskelman pohjalle. Turun
ylioppilaslehti saa osan rahoituksestaan ilmoitusmyynnistä, Q-talo ja TYYn sauna
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

2019

vuosibudj.

ero

2018

725
42 228
9 200
39 968
92 121

4 000
41 200
9 200
37 500
91 900

-3 275
1 028
0
2 468
221

3 962
41 688
8 900
33 792
88 342
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Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Luottamustoimen menot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Julkaisumenot
Sektorivarat
Toimintamenot
Kulttuuritoiminta
Avustustoiminta
Turun ylioppilaslehti
Vars. toiminnan menot yhteensä

337 745
68 689
4 711
17 673
78 855
1 934
18 424
31 344
14 615
94 591
79 846
748 427

353 350
69 581
4 711
22 500
83 650
2 000
21 000
37 000
10 000
98 000
80 000
781 792

15 605
892
0
4 827
4 795
66
2 576
5 656
-4 615
3 409
154
33 365

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

-656 306

-689 892

33 586

-676 787

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Varainhankinnan tuotot yhteensä

748 649
748 649

747 800
747 800

849
849

750 704
750 704

Menot
Jäsenmaksuun perustuvat menot
Muut kulut
Varainhankinnan menot yhteensä

86 687
0
86 687

86 687
0
86 687

0
0
0

87 633
0
87 633

661 961

661 113

848

663 071

Tuotto-/kulujäämä

5 656

-28 779

34 435

-13 716

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Korko- ja rahoitustuotot

19 838

10 000

9 838

14 164

46

0

46

29

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.

19 792

10 000

9 792

14 135

Tilikauden ylijäämä

25 448

-18 779

44 227

418

2019

vuosibudj.

ero

2018

25 662
25 662

27 000
27 000

-1 338
-1 338

27 052
27 052

72 135
23
1 897

75 327
23
650

3 192
0
-1 247

75 361
30
625

Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta yhteensä

Kulut
Menot ja arvonalentumiset

TURUN YLIOPPILASLEHTI
Varsinaisen toiminnan tulot
Julkaisutulot
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut
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Julkaisumenot
Toimintamenot
Vars. toiminnnan menot yhteensä

29 742
1 712
105 509

30 200
800
107 000

458
-912
1 491

32 750
15 775
124 541

Tuotto-/kulujäämä

-79 846

-80 000

154

-97 489

2019

vuosibudj.

ero

2018

43 716

48 000

-4 284

48 511

4 226
391
59 197
162
63 975

6 050
500
59 550
0
66 100

1 824
109
353
-162
2 125

5 794
537
55 076
828
62 235

1 258

0

1 258

1 105

-19 001

-18 100

-901

-12 619

2019

vuosibudj.

ero

2018

Vuokratulot
Varsinaisen toiminnan menot
Henkilöstömenot
Poistot
Toimistokulut
Huoneistomenot
Muut toimintamenot

32 279

32 000

279

0

3 235
1 350
184
13 231
1 056
19 057

6 050
1 350
0
16 500
0
23 900

2 815

0

-184
3 269
-1 056
4 843

0
0
0
0

Tuotto-/kulujäämä

13 221

8 100

4 564

0

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

Muut tuotot/vapaaehtoiset keräystulot
Tuotto-/kulujäämä
TYYN SAUNA

KINOKOPLA
Vars. toiminnan tulot yhteensä
Varsinaisen toiminnan menot
Luottamustoimen menot
Huoneistomenot
Toimintamenot
Elokuvien vuokrat

1.1.-31.12.2019
14 613
500
5 600
2 363
7 288

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

9 699
405

15 751

1.1.-31.12.2018
14 747
500
5 780
3 118
5 440

14 838

-1 138

-92

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

11 781

11 637

10 104
1 677

9 893
59

9 952
1 685
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RAHASTOT
Kehitysyhteistyörahasto

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

Tulot
Keräystulot tilikaudella

5 121

5 121

4 408

4 408

Kulut
Keräystulojen tilitys

5 121

5 121

4 408

4 408

Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto
Julkaisurahasto

0

0

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

12

12

0

0

12

12

Tulot
Julkaisutulot
Menot
Tilikauden yli-/alijäämä/
rahastosiirto

Ylioppilaskunnan hallinto ja huomionosoitukset
Edustajisto
Vuosi 2019 oli edustajiston kauden toinen vuosi. Edustajiston puheenjohtajana toimi
Tuomas Dahlström (Ryhmä Lex) ja varapuheenjohtajana Henni Hiltunen (TYY Terveeksi).
Edustajisto käsitteli vuoden 2019 aikana yhteensä 101 asiakohtaa.
Edustajiston jäseninä vähintään yhdessä kokouksessa kutsuttuna ja paikalla olleet sekä
varaedustajina kokouksessa olleet henkilöt:
Edustajistoryhmä
Eduxi (2 paikkaa)
Humanistilista (1 paikka)

Hybridiaani (5 paikkaa)

Salmenoja Sanni
Immonen Ilmari
Jäntti Jenni
Norblad Otso
Vuorinen Saara
Kallio Saana
Sinisalo Crista
Jortikka Maija
Palanterä Paavo
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Heinonen Lauri
Junnila Asser
Lindberg Teppo
Toivola Sini
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Oikeat / Kokoomus (1
paikka)
Ryhmä Lex (6 paikkaa)

Soihdunkantajat (3
paikkaa)

TSE-lista (9 paikkaa)

TYY Terveeksi (7 paikkaa)

Lintu Olli
Johansson Axel
Ruohonen Roope
Dahlström Tuomas
Wilén Noora
Simonen Emmi
Arpiainen Kristiina
Correa De Mora Anna
Nurmi Joel
Ruohonen Heidi
Väätäinen Jussi
Sirjonen Roni
Lehto Essi
Nikkari Matias
Peltonen Veera
Saarinen Camilla
Harjuniemi Inari
Lautamatti Sonja
Salakka Janne
Soilampi Sanni
Komulainen Iiris
Ylä-Peräinen Tiia
van den Berg Mari
Marttila Juuso
Nousiainen Elias
Jarkia Jonatan
Heikola Matias
Haapala Helmer
Tiainen Miika
Martin Linda
Korhonen Leevi
Pusa Iines
Turto Jaakko
Säynäslahti Eemil
Syrjänen Inari
Uusitalo Joona
Nygrén Eveliina
Saranpää Sandra
Valvee Sofia
Malin Johanna
Pigg Tuomas
Hannula Meeri
Rouhelo Kiia
Rantanen Emilia
Lehtinen Lauri
Utriainen Sofia
Snygg Noel
Haapala Olli
Strander Tapani
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Vihreä lista (4 paikkaa)

Vihreä vasemmisto (3
paikkaa)

Suomi Rebecca
Hiltunen Henni
Seittenranta Sauli
Nuuttila Simo
Simola Onni-Pekka
Yli-Pietilä Eemil
Kruuti Henna
Kilgast Maria
Soikkeli Sara
Mykkänen Minja
Sjövall Carl
Laitinen Viivi
Niemeläinen Miika
Mäkitalo Nelli
Lumme Jenni
Liminka Nestori
Kulha Katariina
Jäntti-Rasanen Veera
Paasivirta Olli-Pekka
Nurminen Venla
Salomäki Iiro
Salonen Iida
Koiranen Sara
Metsi Roy-Wilhelm
Manninen Riku
Tikkanen Siiri
Minkkinen Arttu

Taloustoimikunta
Eemil Säynäslahti, puheenjohtaja
Juha Sunikka
Olli-Pekka Paasivirta
Teppo Vättö (15.5. asti)
Johanna Malin (15.5. alkaen)
Katariina Kulha (25.9. asti)
Onni-Pekka Simola (25.9. alkaen)
Turun ylioppilaslehden johtokunta
Jussi Väätäinen, puheenjohtaja
Saara Gratschev
Katariina Kökkö
Joel Nurmi
Venla Nurminen
Samuli Raikunen
Juho Tuure
Ansiolautakunta
Lotta Aarikka, puheenjohtaja
Elias Aarnio
Tero Ahlgren
Essi Karvonen
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Matti Vähä-Heikkilä
Olli Välke
Historiatoimikunta
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Rauli Elenius, sihteeri 25.9. asti
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Petra Peltonen, pääsihteeri, sihteeri (25.9. alkaen)
Avustustoimikunta
Ville Keränen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi
Jenni Jäntti
Iiris Komulainen
Katariina Kökkö
Henna-Riikka Lahtinen
Niklas Luomala
Venla Nurminen
Camilla Saarinen
Olli Saarinen
Sauli Seittenranta
Keskusvaalilautakunta
Sanni Soilampi, puheenjohtaja
Tero Ahlgren
Rauli Elenius
Inari Harjuniemi
Tiina Nokelainen
Iina Ryhtä
Miika Tiainen
Henkilöstö
Mosharraf Akhand, starttipakettivaraston hoitaja
Rauli Elenius, pääsihteeri (opintovapaalla 9.10.2019 alkaen)
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Nella Keski-Oja, päätoimittaja 23.3.2019 asti
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Jenni Laaksonen, Rauman opiskelijasihteeri 21.3. alkaen
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija (opintovapaalla 31.8. asti)
Juha Laurila, Q-talon hoitaja, järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijainen 1.2.2019 asti
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija (perhevapaalla 9.5.2019 asti), pääsihteerin
sijainen (1.9.2019 alkaen)
Teemu Perhiö, päätoimittaja 1.4. alkaen
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijainen 1.2-4.9., tapahtumatuottaja
16.9. alkaen
Ville Ritola, sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijainen 10.5.2019 asti ja 4.9.2019 alkaen
Aleksi Tupasela, Rauman opiskelijasihteeri 21.3. asti
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Petteri Sihvonen, neuvontalakimies
Taneli Veistinen, IT-tukihenkilö
Tilapäiset työntekijät (Rauli)
Tero Ahlgren, starttipakettivaraston apulainen
Laura Forsman, Suursitsien tapahtumatuottaja
Viola Luokkala, kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattori
Mari Saloniemi, työkokeilija
Anni Savolainen, toimitusharjoittelija (kevät)
Minna Takku, tulkki
Vy Tram, toimitusharjoittelija (syksy)
Jii Vennala, arkistoharjoittelija
Voitto Vilkama, tulkki
Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers-tilintarkastusyhteisö
Siivet (vuoden aikana toimineet jäsenet)
Kansainvälisyyssiipi
Roosa Hietalahti (2019), puheenjohtaja
Reza Abasl (2019)
Emilia Tammi (kevät)
Frida Hagman (kevät)
Elisa Halsinaho (kevät)
Tatiana Tarkholva (lukuvuosi 2018–2019)
Camilla Saarinen (lukuvuosi 2018–2019)
Veera Heinonen (lukuvuosi 2018–2019)
Eero Lassila (lukuvuosi 2018–2019)
Vilma Malinen (lukuvuosi 2019–2020)
Anika Zabeen (lukuvuosi 2019–2020)
Kehitysyhteistyösiipi
Viola Luokkala, puheenjohtaja
Jenna Rauhala (2019)
Eerika Nokkala (2019)
Emma Mäkinen (2019)
Sanna Lindgren (2019)
Maija Talja (2019)
Aleksi Alila (kevät)
Viviana Ormneño Velásquez (kevät)
Sofia Olin (kevät 2019 ja lukuvuosi 2019-2020)
Maija Airos (2019)
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Henna Kurki (2019)
Laura Sirpoma (syyslukukausi 2019)
Sanna Ruuskanen (lukuvuosi 2019–2020)
Ympäristösiipi
Oona Rouvinen (2019) puheenjohtaja
Maria Nieminen (2019)
Aurora Willman (2019)
Aleksi Elovaara (2019)
Anu Kellokangas (2019)
Maija Huttunen (kevät)
Karita Kantanen (kevät ja lukuvuosi 2019-2020)
Oanh Vo (kevät)
Miika Niemeläinen (lukuvuosi 2018-2019)
Sini Lilja (lukuvuosi 2019–2020)
Yhdenvertaisuussiipi
Hanne Helminen, puheenjohtaja
Jukka Väisänen (2019)
Eeva Vasara (2019)
Heidi Määttä (2019)
Anne-Marie Laitinen (kevät)
Eerika Karppinen (2019)
Nora Palonen (lukuvuosi 2018–2019)
Ria Huukkala (lukuvuosi 2018–2019)
Johanna Kallioniemi (lukuvuosi 2018–2019)
Tiia-Maria Niskanen (syyslukukausi 2019)
Jennifer Stanger (lukuvuosi 2019–2020)
Hallinnon opiskelijaedustajien tiedekuntakohtaiset koordinaattorit
Humanistinen: Joni Järvinen (KKT-laitos), Paula Pättikangas (HKT-laitos)
Kasvatustieteellinen: Lauri Lehtonen ja Tira Kivilähde (vara)
Luonnontieteellis-teknillinen: Paavo Palanterä ja Lauri Heinonen (vara)
Lääketieteellinen: Kaisa Koskenniemi ja Katariina Kökkö (vara)
Oikeustieteellinen: Elina Soininen ja Roni Sirjonen (vara)
Turun kauppakorkeakoulu: Samuli Tähtinen ja Sandra Saranpää (vara)
Yhteiskuntatieteellinen: Elisa Arvola ja Tiia Ylä-Peräinen (vara)
Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä
Matias Virta
Anni Mylläri
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander
Koulutuspoliittinen vastaava Risto Jokinen
Sanna Ilonen
Minna Vuorio-Lehti
Elokuvatoimikunta
Sampo Bergman
Mimosa Jaskari (30.8. alkaen)
Petteri Kalin (30.8. alkaen)
Konsta Kauranen

TYYE maaliskuu 2020 liite 1
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Sivu 46/61

Maiju Korkealaakso
Ville Kukkonen
Sanni Kumpu
Fredrika Lahdenranta
Mira Laine
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Sanni Puumala (kevät)
Venla Savola (30.8. alkaen)
Anni Varis

Myönnetyt huomionosoitukset
Kunnianauha
Jaakko Ossa
Ansionauha
Antti Ainola
Tuomas Dahlström
Inari Harjuniemi
Riina Lumme
Ansiomerkki
Henni Hiltunen
Tomi Metsälä
Nelli Mäkitalo
Paavo Palanterä
Sini Saarinen
Janne Salakka
Noora Wilen
Matias Virta
Kuntamerkki
Laura Ekberg
Laura Forsman
Ville Haikonen
Sisu Juhanoja
Joni Järvinen
Maarit Koivisto
Henna Kruuti
Nestori Liminka
Kamilla Lindqvist
Viola Luokkala
Miika Länsi-Seppänen
Riku Manninen
Juuso Marttila
Tiina Nokelainen
Simo Nuuttila
Petri Nyström
Laura-Maria Poikela

Kristian Raitio
Julius Rajala
Oona Rouvinen
Eemil Säynäslahti
Teppo Vättö
Jussi Väätäinen
Saana Ylikruuvi
Pöytästandaari
Turun
ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta TUO
Åbo Akademis
Studentkår ÅAS
Opekas ry
University Pedagogical
Support (UNIPS)
Hallituksen merkit
Otto Elomäki
Sofia Engblom
Risto Jokinen
Ville Keränen
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
Kuntanauha
Tiina Hallikainen
Elisa Huovinen
Tapio Salakoski
Anni Ahola
Krista Alanen
Henri Anttila
Ela Arasola
Elisa Arvola
Jaakko Brummer
Anton Elovaara

Saana Eränummi
Anni Halkola
Ilona Helenius
Hanne Helminen
Iris Henttonen
Paulina Heponiemi
Roosa Hietalahti
Henrik Hurme
Sini Huuskonen
Annika Hämäläinen
Eero-Pekka Ilén
Joel Juusola
Jussi Juva
Suvi Kaakkomäki
Juhani Kalske
Valtter Karppinen
Arttu Kauppinen
Enni Keski-Saari
Essi Ketola
Teemu Kirjonen
Taavi Kivistö
Solja Kontu
Maiju Korkealaakso
Heli Korvuo
Miina Koskela
Kaisa Koskenniemi
Kristaps Kovaļonoks
Henna Kurki
Juho Kärkkäinen
Tiia Kääriäinen
Katariina Kökkö
Lauri Laakkonen
Fredrika Lahdenranta
Mikko Lammi
Pauliina Lasander
Sanna Launiainen
Aku Lehojärvi
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Lassi Lehtinen
Matti Leinonen
Ida Leppänen
Laura Liikamaa
Sanni Lilja
Sanna Lindgren
Kamilla Lindqvist
Olga Lipasti
Pinja Luoma
Matleena Luukkonen
Santeri Maatsola
Iida Mansikka
Saara Marttila
Tuomo Marttila
Liisa Merivuori
Aliisa Mäkinen
Juho Mäkinen
Emma Mäkinen
Iiris Mäntymaa
Tiia-Maria Niskanen
Iris Nurmi
Joel Nurmi
Iiris Olkkonen

Mira Orko
Vilma Paavola
Saara Patjas
Oskari Pekonen
Saara Pellinen
Miika Peltotalo
Katariina Perkonoja
Kaisa Peteri
Jarkko Pietilä
Pauli Pihajoki
Elisa Pirinen
Eeva Pitkänen
Suvi Puttonen
Samuli Pyytövaara
Marleena Pälijärvi
Paula Pättikangas
Tiia Rantanen
Anniina Raunio
Heidi Ruohonen
Minnamari Räsänen
Olli Saarinen
Mikko Saira
Tuomas Salonen

Dan Santamäki
Merimari Seppänen
Reetta Siekkinen
Frans Sjöblom
Elina Soininen
Sami Spets
Fanni Suomi
Kati Surakka
Lotta Talvensaari
Tommi Tervo
Sini Toivola
Maks Turtiainen
Johanna Tähti
Samuli Tähtinen
Sofia Valvee
Anni Varis
Ilona Varjus
Noora Vesterinen
Miika Vesti
Ann-Victoria Vuorinen
Justiina Väisänen
Anniina Yli-Kahila
Tiia Ylä-Peräinen

TYYn edustajat Turun yliopiston hallinnossa
Turun yliopiston yliopistokollegio
Henri Viitanen (Miika Tiainen)
Matias Virta 12.6. asti, Moona Haapala 12.6. alkaen (Moona Haapala 12.6. asti, Nora
Hauhio 12.6. alkaen)
Tapani Strander 12.6. asti, Simo Nuuttila 12.6 alkaen (Simo Nuuttila 12.6. asti, Sauli
Seittenranta 12.6. alkaen)
Tuomas Dahlström 28.2. asti, Kasper Hannula 28.2. alkaen (Ilari Sarja 28.2. asti, OnniPekka Simola 28.2. alkaen)
Tira Kivilähde (Saana Kallio)
Crista Sinisalo (Joni Järvinen)
Inari Harjuniemi, kollegion vpj (Petriina Lemettinen)
Iiro Salomäki (Lotta Lintunen 12.6. asti, Siiri Kaarisalo 12.6. alkaen)
Petri Nyström (Jenni Kilpi)
Sini Saarinen (Tero Ohrankämmen 12.6. asti, Jenni Jäntti 12.6. alkaen)
Turun yliopiston hallitus
Jyri Lähdemaa
Paula Peltomaa
Turun yliopiston tutkintolautakunta
Venla Nurminen (Paula Pättikangas)
Valtteri Pulkkinen (Roni Sirjonen)
Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunta
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Mikael Dahlström (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola 28.2. asti, hallituksen jäsen Sofia Engblom määräaikaisesti 28.2. alkaen,
Jenni Jäntti 12.6. alkaen (Magdalena Hyttinen 12.6. alkaen)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta
Karoliina Rajala
Turun yliopiston eettinen toimikunta
Sirpa Mäki-Turja-Rostedt
Tiedekuntien johtokunnat
Humanistinen tiedekunta
Vilppu Kuusipalo (Veera Semi)
Sanna Rihu 26.9. asti, Paula Pättikangas 26.9. alkaen (Mari Säisä)
Crista Sinisalo (Saara Vuorinen)
Otso Nordblad (Saana Kallio)
Jenni Lahtinen 26.9. asti, Tanja Laimi 26.9. alkaen (Tanja Laimi 26.9. asti, Axel Ojala 26.9.
alkaen)
Joni Järvinen (Taija Ahlstedt)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Riku Manninen (Pontus Roppola)
Tira Kivilähde (Jenna Jokila 26.9. asti)
Johanna Ojama (Inka Niskanen)
Lauri Lehtonen 26.9. asti, Topi Toivonen 26.9. alkaen (Topi Toivonen 26.9. asti, RoyWilhelm Metsi 26.9. alkaen)
Timi Olin (Aaro Kuoppala)
Turun kauppakorkeakoulu
Miika Tiainen (Joona Uusitalo)
Saara Gratschev 12.6. asti, Sandra Saranpää 12.6. alkaen (Sandra Saranpää 12.6. asti, Kalle
Kahanpää 12.6. alkaen)
Inka Helaniemi 12.6. asti, Meeri Hannula 12.6. alkaen (Meeri Hannula 12.6. asti, Ida
Leppänen 12.6. alkaen)
Tapani Strander (Otto Elomäki)
Lääketieteellinen tiedekunta
Jenna Lind 26.9. asti, Henna Kruuti 26.9. alkaen (Henna Kruuti 26.9. asti, Rebecca Suomi
26.9. alkaen)
Jenni Koskinen (Tero Ohrankämmen 12.6. asti, Minttu Saari 12.6. alkaen)
Minna Kaunisto (Henni Hiltunen)
Eino Herhi 12.6. asti, Simo Nuuttila 12.6. alkaen (Simo Nuuttila 12.6. asti, Sauli
Seittenranta 12.6. alkaen)
Tapani Strander 12.6. asti, Onni-Pekka Simola 12.6. alkaen (Onni-Pekka Simola 12.6. asti,
Viivi Laitinen 12.6. alkaen)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Laura Aaltonen 28.2. asti, Matias Kari 28.2. alkaen (Emmi Varjonen 28.2. asti, Fanni Suomi
28.2. alkaen)
Jenni Peuhkurinen 26.9. asti, (Sanni Koskinen)
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Axel Johansson (Matias Virta 12.6. asti)
Lauri Heinonen 12.6. asti, Wille Jäntti 12.6. alkaen (Wille Jäntti 12.6. asti, Magdalena
Hyttinen 12.6. alkaen)
Antti Pekkanen (Tatu Heinonen 26.9. asti)
Tuomas Dahlström 28.2. asti Ela Arasola 28.2. alkaen (Ela Arasola 28.2. asti, Mikko Jaskari
28.2. alkaen)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Hanni Tihilä (Mikael Dahlström)
Laura-Maria Poikela 12.6. asti, Roni Sirjonen 12.6. alkaen (Roni Sirjonen 12.6. asti, Laura
Sirpoma 26.9. alkaen)
Ilari Sarja (Anton von Schrowe)
Jarno Piltonen (Tuomas Meriruoho 26.9. asti, Sami Köseoglu 26.9. alkaen)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Petriina Lemettinen (Mikko Järvi)
Lotta Lintunen 12.6. asti, Tiia Ylä-Peräinen 12.6. alkaen (Tiia Ylä-Peräinen 12.6. asti, Axel
Ojala 12.6. alkaen)
Inari Harjuniemi (Hanna-Kaisa Alanen)
TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä
Turun yliopiston koulutusneuvosto
Joni Kajander (Johanna Pohjonen)
Koulutusneuvoston hyvinvointijaosto
Ville Ritola 9.5. asti, Petra Peltonen 10.5.-3.9., Ritola 4.9. alkaen, puheenjohtaja
Otto Elomäki
Koulutusneuvoston digijaosto
Johanna Pohjonen (Risto Jokinen)
Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikunta
Satu Nurmi
Turun yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmä
Rauli Elenius (Joni Kajander)
Turun yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikunta
Joni Kajander (Ville Ritola)
Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä
Risto Jokinen (Joni Kajander)
Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä
Rauli Elenius, kevät 2019, Petra Peltonen syksy 2019
Turun yliopisto 100 –ohjausryhmä
Rauli Elenius, kevät 2019, Petra Peltonen, syksy 2019
Turun yliopiston yliopistopedagogiikan ohjausryhmä
Risto Jokinen (Joni Kajander)
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Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmä
Risto Jokinen
Turun yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmä
Johanna Pohjonen (Joni Kajander)
Turun yliopiston opintotietojärjestelmä Pepin ohjausryhmä
Johanna Pohjonen (Joni Kajander)
Turun yliopiston rahoitusmalli -työryhmä
Joni Kajander
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 2019: Sofia Engblom (Ville Ritola, Petra Peltonen)
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto
Ville Ritola 9.5.2019 asti, Petra Peltonen 10.5.-3.9., Ville Ritola 4.9. alkaen.
Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat
Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun
kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta
Anton von Schrowe (Emmi Simonen)
Roni Sirjonen (Rauli Elenius)
Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta
Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)
Luonnontieteiden ja tekniikan ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen
neuvottelukunta
Niko Miekka (Matias Virta)
TYYn edustajat yliopiston koulutuksen toimialan sisäisissä työryhmissä
Opintohallinnon ohjausryhmä
Joni Kajander
Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi
Joni Kajander
Opiskelijapalautetiimi
Risto Jokinen
Muut edustukset
Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen
vahvistamisen kärkihankkeen kansallinen ohjausryhmä
Joni Kajander
Kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmä
Satu Nurmi (Joni Kajander)
Kestävän kehityksen ohjausryhmä
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Sofia Engblom
Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto
Satu Nurmi (Risto Jokinen)
Kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisryhmä
Johanna Pohjonen
Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävä työryhmä
Jeremi Nyyssönen
Työryhmä tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelman laatimiseksi
Jeremi Nyyssönen
Sote-akatemian koulutusryhmä
Tuomas Meriruoho (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola (Katariina Kökkö 12.6. alkaen)
Generalisti osaa -uravalmennushankkeen työryhmä
Johanna Pohjonen
Työryhmä ohjeistuksen laatimiseksi neuropsykiatristen oireiden kohtaamiseen
opettajan työssä
Joni Kajander
Suomen yliopistokiinteistöjen kampuskohtainen sisäilmaohjausryhmä
Rauli Elenius, kevät 2019, Ville Ritola, syksy 2019
Turun yliopiston savuton kampus –jatkoryhmä
Rauli Elenius, kevät 2019, Ville Ritola, syksy 2019
Esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä
Ville Ritola kevät 2019, Petra Peltonen, kesä 2019, Ville Ritola syksy 2019

TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja lähiyhtiöiden hallituksissa
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS valtuuskunta
Laura Aaltonen, varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Hautajärvi
Mikael Dahlström
Anni Mylläri
Iina Ryhtä
Olli-Pekka Paasivirta
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS hallitus
Rauli Elenius
Jesse Huovinen
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS valtuuskunta
Ville Ritola 9.5. asti, Petra Peltonen 10.5.-3.9. Ville Ritola 4.9. alkaen, sosiaalipoliittinen
asiantuntija, SYL
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Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun ja Rauman terveydenhoitoaseman
johtokunta
Ville Ritola 9.5.2019 asti, Petra Peltonen 10.5.-3.9., Ville Ritola 4.9.2019 alkaen,
sosiaalipoliittinen asiantuntija.
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS Turun terveystyöryhmä
Ville Ritola 9.5.2019 asti, Petra Peltonen 10.5.-3.9.2019, sosiaalipoliittisen asiantuntijan
sijainen Ville Ritola 4.9.2019 alkaen.
Otto Elomäki
Universtas Oy:n hallitus
Lajunen Matti, puheenjohtaja
Elenius Rauli, varapuheenjohtaja
Nieminen Marko
Merivuori-Marisa Tuulia
Oikarinen Elias
Ossa Jaakko
Unica Oy:n hallitus
Matti Lajunen (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
Matti Lajunen
Jaakko Ossa
Aleksandra Lumpeen opiskelijoiden vuokratukisäätiö
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
SYL:n liittokokousedustajat 16.–17.11.2019
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Otto Elomäki
Ville Keränen
Aleksi Aalto
Sauli Seittenranta
Olli Haapala
Rebecca Suomi
Risto Jokinen
Jeremi Nyyssönen
Camilla Saarinen
Jussi Väätäinen
Sini Saarinen
Sonja Lautamatti

Juho Kuokkanen
Terhi Nikkilä
Jami Salonen
Johanna Pohjonen
Onni-Pekka Simola
Rasmus Nurminen
Maija Jortikka
Sini Toivola
Sofia Engblom
Veera Peltonen
Crista Sinisalo
Mari van den Berg
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Arttu Minkkinen
Iida Salonen
Jenni Lumme

Siiri Tikkanen
Veera Jäntti
Aleksi Holopainen

tarkkailija pääsihteeri Petra Peltonen
OLL:n liittokokouksen edustajat 20.–21.11.
Sanni Soilampi
Tiia Ylä-peräinen
Vilma Kuvaja
Zaida Laakso
Riku Manninen

TYYn hallituksen kokousten ilmoitusasiat 2019
Tammikuu
3.–4.1.
9.1.
10.1.
14.1.
14.1.
14.1.
16.1.
16.1.
17.–18.1.
18.1.
21.1.
22.–27.1.
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
24.1.
24.–25.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.
29.1.
29.1.
29.1.
30.1.
30.1.

Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa
Elenius, Kajander ja Saarinen tapaamassa rehtori Väänästä ja
kaupunginjohtaja Arvetta
Turun yliopiston hallitus vierailulla TYYssä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Kajander, Nurmi ja Ritola tapaamassa hyvinvointipalveluja OpintoVartusta
Karppinen TY:n 100-vuotisjuhlavuoden Tiedemarkkinoiden
ideointitilaisuudessa
Saarinen haastattelussa MTV3 kymmenen uutisiin.
Elomäki, Nyyssönen ja Saarinen Ryhmä 40 000 tapaamisessa
Hallitus ja työntekijöitä kevään suunnittelumökkeilyssä
Elomäki Eurooppa-foorumi Turussa ry:n hallituksen kokouksessa
Hallitus ja työntekijöitä tapaamassa yliopiston rekrytointipalveluita
Elenius liukumavapaalla
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmässä
Järjestöjen suuri koulutuspäivä
Elomäki Turun Eurooppa-foorumin viestintäryhmän kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Hallitus ja työntekijät TYYn suuressa koulutuspäivässä
Jokinen opiskelijapalautetiimin kokouksessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Rehtorinlounas
Saarinen ja Kajander tapaamassa varsinaissuomalaisia kansanedustajia
yliopiston, Åbo Akademin ja ÅAS:n kanssa
Kajander tapaamassa vararehtori Pyykköä
Rehtorinlounas
Pessi Opiskelijakaupunki Turku -markkinointiryhmän kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä
Kajander ja Ritola OpintoVartu-valmistelutyöryhmän kokouksessa
Saarinen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Elomäki ja Ritola YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Elenius yliopiston sisäilmatyön ohjausryhmän kokouksessa
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30.1.
31.1.–1.2.
31.1.

Nurmi kansainvälisen liikkuvuuden ja TYYn paluuorientaatiossa
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Hallitus ja työntekijöitä tapaamassa yliopiston viestintää

Helmikuu
1.2.
1.2.
2.2.
4.2.
6.2.
6.2.
6.2.
7.–8.2.
11.2.
12.2.
12.–19.2.
13.2.
13.2.
14.2.
16.2.
16.2.
16.2.
18.2.
20.2.
21.–22.2.
22.2.
25.2.
25.2.−8.3.
25.2.
25.2.
26.2.
26.2.
27.2.
28.2.
28.2.
28.2.

Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Saarinen SYLin puheenjohtapäivillä Helsingissä
Nyyssönen Opiskelijoiden liikuntaliiton vuosijuhlassa
Hallitus ja työntekijöitä tutustumassa Turun kaupungin toimintaan
Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
Karppinen TY 100 vuotta, tiedemarkkinatyöryhmän palaveri
Ylioppilaskunta on ilmoittautunut mukaan Ilmastoveivi2019 kampanjaan
Elenius, Ritola ja hallitus SYL:n avausseminaarissa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nurmi lomalla
TYYn tilintarkastaja toimistolla
Pohjonen Peppi ohjausryhmän kokouksessa
TYS:n johtoryhmä vierailulla
Elenius, Elomäki, Karppinen ja Keränen ÅAS:n satavuotisjuhlassa
Nyyssönen VYY:n vuosijuhlilla
Pohjonen ja Engblom Palladion vuosijuhlissa
hallitus ja työntekijöitä vierailemassa Universtas Oy:n toimistolla
Engblom ja Nurmi lounaalla Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johdon
kanssa
Groningenin yliopiston opiskelijaryhmä vierailulla TYYssä
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Rehtorinlounas
Grönholm vuosilomalla
Kajander tapaamassa Professoriliiton Turun yliopiston osastoa
Ritola esteettömyysohjelman ohjausryhmässä
Ritola YTHS:n Turku-Rauma -johtokunnan kokouksessa
hallitus tapaamassa tieteenalajärjestöjä
TYY vierailemassa yliopiston hyvinvointipalveluissa
Turun yliopiston vuosijuhla
Nurmi kouluttautumassa Helsingissä
Kajander opetustapahtumien omaehtoista tallentamista koskevan
ohjeistuksen suunnittelutapaamisessa

Maaliskuu
1.3.
1.3.
1.3.
4.−5.3.
4.3.
6.3.
7.3.
7.3.

Kajander poissa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
TYY tapaamassa YTHS:ä
Elenius ja Saarinen SYL:n johdon seminaarissa
Kajander koulutusneuvostossa
Ryhmä 40 000 järjestämä nuorten valtuutettujen tapaaminen
Kajander opiskelijoita ja työturvallisuutta käsittelevän ohjeistuksen
työryhmässä
Pointer ry vierailemassa TYYn toimistolla ja kampuksella
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8.3.
4.3.
4.3.
5.3.
5.3.
5.3.
6.3.
7.3.
7.3.
8.3.
8.3.
9.3.
10.−14.3.
11.−12.3.
11.3.
11.3.
12.3.
12.3.
13.3.
13.3.
13.3.
14.−15.3.
14.3.
14.3.
14.3.
15.3.
15.3.
15.3.
18.–19.3.
19.3.
19.3.
20.3.
20.3.
21.3.
22.3.
22.3.
25.3.
23.3.
26.3.
26.3.
28.3.–2.4.
28.3.
28.–29.3.
28.3.
29.3.
Huhtikuu

Hallitus ja Elenius Rauman kampuksella
Elomäki ja Ritola soponeuvoston tapaamisessa
Jokinen Laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
Ritola Hyvinvointijaoston kokouksessa
Jokinen, Kajander ja Pohjonen AnalytiikkaÄly-hankkeen tapaamisessa
Jokinen ja Pohjonen tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania
Ritola Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Jokinen Hyvä akateeminen johtaminen -ohjausryhmän kokouksessa
Pointer ry vierailulla TYYllä
TYYn hallitus ja pääsihteeri vierailulla Raumalla Opekkaan vieraina
Ritola yliopiston Eurovaalipaneelin suunnittelukokouksessa
Saarinen, Jokinen, Keränen ja Nyyssönen Aalyn vuosijuhlilla
Elenius ja muu Universtaan johtoryhmä MIPIM-kiinteistömessuilla
Pohjonen, Jokinen ja Kajander SYL:n koulutuspoliittisen sektorin
tapaamisessa Helsingissä
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän
kokouksessa
Nurmi Working in Finland –seminaarissa
Engblom SYLin Kehy-tapaamisessa
Jokinen Opiskelijapalautetiimin tapaamisessa
Jokinen Turun yliopiston digijaoston kokouksessa
Saarinen Tunnin juna -keskustelutilaisuudessa Turun pääkirjastolla
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Jokinen ja Pohjonen tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
dekaania
Nurmi Student Ambassadors of Southwest Finlandin tapaamisessa
Pessi SYL:n viestintäsektorin tapaamisessa
Elenius TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
Pohjonen ja Jokinen ONO orientaatiotyöpajassa
Saarinen ja Kajander tapaamassa yliopiston hallituksen varapuheenjohtajaa
Elomäki ja Ritola SYL:n soposektoritapaamisessa Helsingissä
Elenius, Grönholm ja Saarni palaverissa yliopistoilmoittautumisesta
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander, Ritola, Elomäki ja Pessi tapaavat yliopiston turvallisuuspäällikön
Jokinen ja Pohjonen tapaamassa Turun kauppakorkeakoulun dekaania
Nurmi kouluttautumassa Helsingissä
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Työntekijöiden puolipäiväinen virkistyspäivä
Elenius tutustumassa puukerrostalorakentamiseen
Jokinen JYYn vuosijuhlissa
Kajander, Jokinen ja Pohjonen Hybridin kopoillassa
Saarinen Ääni työlle -tapahtumassa
Ritola vuosilomalla
Hallitus ja edunvalvontatyöntekijät tutustumassa yliopiston
kehittämispalveluihin
Nurmi ja Engblom SYL:n sektoritapaamisessa Helsingissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Elenius ja Elomäki Lex ry:n vuosijuhlassa
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1.4.
1.4.
1.–12.4.
1.4.
3.4.
4.4.
4.4.
4.–5.4.
5.4.
5.4.
9.–10.4.
10.4.
11.4.
11.4.
11.4.
12.4.
15.4.
16.4.
16.4.
17.4.
18.4.
18.4.
20.4.
23.4.
24.4.
25.4.
24.4.
25.4.
26.4.
26.4.
26.4.
29.4.
30.4.–1.5.

Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Rehtorinlounas
Saarni vuosilomalla
Järjestöjen ympäristökoulutus
Elenius Espoossa YJEAT-koulutuspäivässä
Pohjonen ja Jokinen AnalytiikkaÄly työpajassa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmän
kokouksessa
Kajander Tampereella kouluttautumassa
Nurmi liikkuvuuspalaverissä
Opiskelijoiden ilmastolakko Turussa
Elenius ja Saarinen SYL:n johdon seminaarissa
Jokinen Hyvä akateeminen johtaminen - ohjausryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n valtuuskunnan kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Saarinen yliopiston strategiatyön ohjausryhmän kokouksessa
Jokinen, Nyyssönen ja Pohjonen TLKS:n Proffajuhlissa
Hallitus ja työntekijät lounaalla yliopistopappien kanssa
Järjestöjen yhdenvertaisuuskoulutus
Eleniuksen YJEAT-tutkinnon arviointikokous
Turun yliopiston uusi rehtori Jukka Kola tutustumassa ylioppilaskuntaan
Elenius TYS:n sijoitusryhmän kokouksessa
Kajander talvilomalla
Jokinen Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n Kuohuviinitanssiaisilla
Saarinen Turun Wappuradion avauslähetyksessä TYYn edustajana
Engblom Kestävän kehityksen strategiatyöpajassa
Engblom ja Nurmi kansainvälisten tuutoreiden koulutuspäivässä
Kajander ja Ritola tapaavat hyvinvointipalveluiden, koulutuksen toimialan
ja YTHS:n edustajia opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi
Ritola YTHS:n Turku-Rauma -johtokunnan kokouksessa
Karppinen TY:n Tiedemarkkinoiden (2020) -ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen strategiaprosessin ohjausryhmän kokouksessa
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Kajander koulutuksen toimialan kevätseminaarissa
Työntekijät vapaalla

Toukokuu
2.5.
3.5.
3.5.
3.5.
4.5.
6.5.
7.5.
8.5.
8.5.
8.5.

Hallitus ja työntekijöitä vierailemassa yliopiston koulutuksen toimialan
luona
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Pohjonen SYL työelämätapaaminen Helsingissä
Pohjonen, Jokinen ja Nyyssönen HybridiSpeksi ry:n vuosijuhlilla
Rehtorinlounas
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Karppinen Turun kaupungin Tapahtumajärjestäjän infopäivässä
Ritola YTHS:n valtuuskunnassa
Elenius ja Saarinen yliopiston ja Åbo Akademin uuden Aurum-rakennuksen
peruskiven muuraustilaisuudessa
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8.5.
9.5.
9.5.
9.–10.5.
10.5.
13.5.
13.5.
16.–17.5.
16.5.
16.5.
16.5.
17.5.
17.5.
20.–24.5.
21.5.
21.5.
21.5.
22.5.
23.5.
23.5.
23.–24.5.
27.5.
28.5.
29.5.
29.5.

Hallitus ja Elenius Akateemisessa aurajokilaivuritutkinnossa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmässä
Kajander koulutusneuvostossa
Elenius ja Saarinen SYL:n johdon seminaarissa
Peltonen tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Elenius savuton kampus -työryhmän kokouksessa
Peltonen ja Elomäki hyvinvointijaoston kokouksessa
Engblom ja Nurmi Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä
Hallitus ja työntekijöitä yliopiston strategiatyöpajassa
Jokinen laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander ja Peltonen OpintoVartun ohjausryhmässä
Peltonen yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän
kokouksessa
Elenius kertausharjoituksessa
Kajander ja Peltonen yliopiston laajennetussa johtoryhmässä
Saarinen, Engblom ja Nurmi Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen 40vuotisjuhlissa
Engblom ja Nurmi The political economies climate change: towards
increasing North-South cooperation -tapahtumassa
Toimiston yhteinen virkistyspäivä
Nurmi ja Kajander Karvin Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa –
arvioinnissa
Karppinen Kalervo Väänäsen muotokuvan paljastustilaisuudessa
Hallitus SEKSMYY-tapaamisessa Jyväskylässä
Elenius TYS:n työvaliokunnan ja sijoitustyöryhmän kokouksissa
Kajander yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmässä
Elenius yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa ja Kalervo Haverisen
muotokuvan paljastustilaisuudessa

Kesäkuu
3.6.

4.6.

5.–6.6.
5.6.
6.6.
6.–7.6.
7.6.
8.6.
10.6.
11.6.

Hallitus ja työntekijöitä kesätapaamisessa rehtoraatin kanssa
Kajander ja Jokinen tapaamassa yliopiston kirjastoa
Kajander puhumassa, kun tuleva rehtori Kola vierailee koulutuksen
toimialan yksikössä
Elenius yliopiston Savuton kampus -ryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander, Pohjonen ja Jokinen Peda Forum 2019 -päivillä Helsingissä
Nurmi Erasmus Staff -viikoilla
Nurmi Voice Frame Report -hankkeen tapaamisessa Helsingissä
Peltonen SYL:n pääsihteeri-toimistosihteeri -päivillä
Kajander ylioppilaskuntien koulutuspoliittisten asiantuntijoiden
tapaamisessa Helsingissä
Vuosien 1997–1998 TYY-toimijoita käymässä TYYssä
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Elenius rehtori Väänäsen läksiäisissä
Nurmi Study and stay in Turku -tapahtuman suunnittelukokouksessa
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14.6.

17.6.–24.7.
19.6.–31.7.

Kajander opiskelijoita ja työturvallisuutta käsittelevän ohjeistuksen
työryhmässä
Kajander koulutusneuvoston kokouksessa
Kajander OKM:n Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen
opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihankkeen ohjausryhmän
kokouksessa
Elenius kesälomalla
Kajander kesälomalla

Heinäkuu
1.–26.7.
1.–26.7.
8.-26.7.

Nurmi kesälomalla
Peltonen kesälomalla
Pohjanvirta kesälomalla

Elokuu
8.8.
12.8.
13.8.
15.8.
15.8.
19.8.
20.8.
20.-21.8.
21.–23.8.
21.8.
23.8.
24.8.
26.–27.8.
27.8.
28.8.
29.8.
28.–29.8.
29.–30.8.

Nurmi apurahatoimikunnan kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Elenius yliopiston 100-vuotisjuhlatoimikunnan kokouksessa
Pohjonen jatkuvan oppimisen työryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
Nyyssönen Tekniikan koulutuksen kehittämisen työryhmän kokouksessa
Peltonen yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan työryhmän
kokouksessa
Pohjonen kestävän kehityksen koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen
projektiryhmän kokouksessa
Nurmi ja Engblom kouluttamassa kansainvälisiä tuutoreita
Elenius TYS:n strategiaseminaarissa
Elomäki ja Peltonen YTHS:n Yhteistyöllä parempaa opiskelukykyä
terveellisessä ja turvallisessa opiskeluympäristössä -koulutuksessa
Nurmi ja Peltonen Raumalla kouluttamassa tuutoreita TYYstä ja
yhdenvertaisuudesta
Ylioppilaskunta Turku Pride -tapahtumassa
SYL:n johdon seminaari
Engblom Reilun kaupan korkeakoulun kannatusryhmän kokouksessa
Rehtori emeritus Kalervo Väänäsen läksiäislahjapuun istutustilaisuus
Elenius, Jokinen, Peltonen ja Pessi vierailuilla Rauman ja Porin kampuksilla
Riikan yliopiston opiskelijaedustajat vierailulla TYYssä
Nurmi ja Engblom kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa

Syyskuu
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.

6.9.

Engblom Tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Engblom ja Nurmi Siirtolaisuusinstituutin haastattelussa Varsinais-Suomen
maahanmuuttostrategiasta
Ritola Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Nurmi tutkinto-ohjelmien kehittämiskomitean kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
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10.9.
10.9.

11.9.
12.9.
13.9.

18.9.
23.9.
25.9.
26.9.
30.9.

Ritola YTHS:n Turku-Rauman terveyspalveluyksikön johtokunnan
kokouksessa
Kajander suunnittelemassa yliopiston vuoden 2020 henkilöstökoulutuksia
opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista
Pohjonen kestävän kehityksen koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen
projektiryhmässä
Engblom ja Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden paluuorientaatiossa
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin valmisteluryhmässä
Nyyssönen tapaamassa TEKin toiminnanjohtajaa ja
yhteiskuntasuhdejohtajaa
Kajander tapaamassa Teknologiateollisuuden koulutuspoliittista
asiantuntijaa’
Engblom UNIFIn kestävän kehityksen työpajassa
Engblom yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Engblom ja Nurmi EAIE minimessuilla
Elomäki ja Ritola YTHS:n Turun terveystyöryhmässä.
Nyyssönen Tekniikan alan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Suomessa illallistilaisuudessa
Kajander Kärkihankkeiden (Digipeda, Toteemi, eAMK, KOPE)
yhteisseminaarissa Helsingissä

Lokakuu
1.10.
2.10.
3.10.
3.10.
7.10.

9.10.

11.10.
14.10.
14.–29.10.
16.10.
16.10.
17.10.
19.–22.10.
21.–27.10.
21.10.

Kajander SYL:n puolesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoimen
oppimisen työryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Ritola yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan ohjausryhmässä
Ritola sisäympäristön ohjausryhmässä
Kajander "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetusja ohjausosaamisen vahvistaminen" -kärkihankkeen ohjausryhmässä
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin valmisteluryhmässä
Kajander ja Pohjonen lääketieteellisen tiedekunnan hallinnon
opiskelijaedustajien illassa
Jokinen ja Nyyssönen Hybridin edunvalvontaillassa
Kajander koulutusneuvoston kokouksessa
Kajander yliopiston strategiatyöpajassa
Kajander Turun KY:n Terve mieli -projektin lanseeraustilaisuudessa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Ritola Opiskelijakaupunki Turku -Arjen palvelut teemaryhmässä
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Grönholm vuosilomalla
Nurmi tutkinto-ohjelmien kehittämiskomitean kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimin kokouksessa
Kajander yliopiston kärkihankkeiden yhteisseminaarissa
Elomäki, Pohjonen, Ritola ja Kajander tapaamisessa hyvinvointipalveluiden
kanssa
Kajander yliopiston koulutuksen toimialan mukana Torinossa EUA:n
Curriculum Design -projektin tapaamisessa
Kestävän kehityksen viikko
Ritola kriisi- ja henkisen tuen ohjeistusta valmistelevassa tapaamisessa
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23.10.
25.10.
28.10.
29.10.

29.10.
31.10.

Hallitus ja asiantuntijat yhteistapaamisessa koulutuksen toimialan kanssa
Ritola CampusSportin ohjausryhmän kokouksessa
Engblom Reilun kaupan korkeakoulun kannatusryhmän kokouksessa
Ritola Esteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän kokouksessa
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin työryhmässä
Pohjanvirta ja Lahoniitty Turun kaupungin tapahtumajärjestäjien
infoiltapäivässä
Engblom ja Ritola tapaamisessa nuorten aikuisten kohtaamispaikka
Tsempparissa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä

Marraskuu

5.11.
8.11.

9.11.
11.11.
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
14.11.
15.11.
15.–16.11.
19.11.
22.11.
23.11.
25.11.
25.11.

26.11.
26.11.
27.11.
28.11.

29.11.
Joulukuu

Pohjonen digikorkeakoulu roadshow -tilaisuudessa
Ritola tilaa surulle -suunnittelutapaamisessa
Jokinen yliopiston digijaoston kokouksessa
Nurmi Kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissa
TYYn Vitosalumnitapaaminen
Kajander vapaalla
Porthanin päivä, edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Engblom ja Nurmi Study and Stay in Turku -tapahtumassa
Ritola YTHS:n Turku–Rauman terveyspalveluyksikön johtokunnassa
Elomäki ja Ritola YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Kajander opiskelumotivaation arviointi- ja ohjaustyövälineen (ProMot)
lanseeraustilaisuudessa
Engblom Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Pohjonen generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmän tapaamisessa
Kajander opintohallinnon sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Hallitus ja Peltonen SYL:in liittokokouksessa
Elomäki ja Ritola hyvinvointijaoston kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana avoimen oppimisen työryhmässä
Kajander yliopiston rahoitusmallityöryhmässä
Pohjonen ja Engblom HYY vuosijuhlilla
Jokinen ja Nyyssönen Hybridi Turku ry:n vuosijuhlilla
Pohjonen jatkuvan oppimisen työryhmän kokouksessa
Ritola yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevassa työryhmässä
Ritola Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut –teemaryhmässä
Kajander yliopistopedagogiikkaan keskittyvän kärkihankkeen
ohjausryhmässä
Jokinen, Kajander ja Pohjonen Unihow-työpajassa
Nurmi kansainvälisten tuutoreiden koulutuksessa
Jokinen, Pohjonen ja Kajander UniHow-palautejärjestelmän työpajassa
Hallitus ja asiantuntijat Turun yliopistot 2020-luvulla -luennolla
Hallitus ja työntekijät Assarin ullakon joululounaalla
Kajander koulutusneuvoston kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Henkilökunnan siivous- ja virkistyspäivä
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3.12.
4.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
17.12.

Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Engblom ja van den Berg Pointer ry:n joulugaalassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Siipien koulutus
Järjestöfoorumi
Ritola YHTS:n valtuuskunnan kokouksessa
Nyyssönen tekniikan rakennetyöryhmän iltakoulussa
Hallitus ja asiantuntijat Riitta Pyykön läksiäisissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
TYYn jouluglögit sidosryhmille
TYYn tomiston vuoden päättäjäiset
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin työryhmässä
Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa

