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

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

2018 toiminta

2019 tavoitteet

2020 tavoitteet

Yliopisto 2020-luvulle!

Lisäämme vaikuttavuuttamme luomalla tiiviimmät
suhteet vuonna 2018 aloittavaan uuteen yliopiston
hallitukseen. Keskustelemme hallituksen kanssa muun
muassa yhteisön roolista yliopiston päätöksenteossa.
Kannustamme hallitusta tekemään arvion sopeutus- ja
kehittämisohjelmasta sekä sen keskeisistä
ongelmakohdista.

Yhteistyö yliopiston hallituksen kanssa on
vakiintunut. Vuonna 2019 valittava rehtori
suhtautuu opiskelijoihin ja ylioppilaskuntaan
myönteisesti.

Opiskelijoiden moninaisuus nähdään yliopiston
tasolla keskeisenä voimavarana ja yliopiston
päätöksenteossa kuuluu koko yliopistoyhteisön ääni.

Määrittelemme opiskelijoiden kannalta yliopiston
keskeisimmät kehityskohteet ja valmistaudumme
yliopiston tulevaan strategiakauteen, jotta nämä
tavoitteet saadaan osaksi yliopiston strategiaa. Lisäksi
määrittelemme tavoitteet sopeutusohjelman jälkeiselle
ajalle: mihin suuntaan yliopistoa tulisi kehittää ja mitkä
ovat yliopiston keskeisimmät painopisteet.

Parempien suhteiden myötä opiskelijoiden
näkemykset ovat vahvasti esillä yliopiston vuosien
2020–2024 strategiaa luotaessa.

Yliopiston uusi strategia on opiskelijamyönteinen ja
siihen kirjattavat opiskelijoiden keskeiset tavoitteet
viedään käytäntöön.

Lisäämme opiskelun joustavuutta opiskeluun muun
muassa edistämällä yliopiston Oppimisen ja opetuksen
digitalisaatio -ohjelman tavoitteita. Varmistamme, että
yliopistossa ei nähdä digitalisaatiota keinona saada
säästöjä vähentämällä kontaktiopetusta vaan tapana
lisätä opintojen mielekkyyttä. Linjapaperin
digitalisaation tavoitteita ja muita hyviä käytänteitä
esimerkiksi orientaatiopelin (UTUstart) suhteen
levitetään kaikkiin tiedekuntiin.

Pedagogiset taidot sekä digitaaliset ja joustavat
opetusmenetelmät nähdään voimavarana, jotka
opetustyössä kuuluu hallita.

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

Digitalisaatiolla kohti
kirkkaampaa huomista

Edistämme linjapaperin digitalisaatiokirjauksia,
sähköistä tenttimistä sekä EXAM-tenttimisen

EXAMin myötä sähköisiä tenttejä voi tehdä
muuallakin kuin omassa korkeakoulussa.
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mahdollisuutta myös muissa kaupungeissa yhdessä ko.
kaupungin ylioppilaskuntien kanssa.

Joustavuutta ja tukea
opintoihin eri
elämäntilanteissa

Yliopiston tilat
tehokkaampaan käyttöön

Leikkausten myötä kiristynyt opiskelijan toimeentulo ja
tarve joustavalle opiskelulle huomioidaan yliopistossa ja
opiskelijoilla on aito mahdollisuus suorittaa tutkinto
Kelan vaatimassa määräajassa.
Huolehdimme, että opiskelijoiden erilaiset
elämäntilanteet huomioidaan paremmin opinnoissa ja
opiskelijoille on tarjolla enemmän jatkuvaa ohjausta
oppiaineissa. Vuonna 2017 tehty rehtorin päätös
opiskelijoiden ohjauskertojen lisäämiseksi siirtyy
paperilta käytäntöön joka oppiaineessa.

Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan ohjausta vuosittain.

Edistämme varhaisen tukemisen OpintoVartu -mallin
käyttöönottoa vuoden 2018 aikana koko yliopistossa.

OpintoVartun myötä ongelmatilanteisiin puututaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä tukee
opintojen etenemistä.

Edistämme kesäopintomahdollisuuksia kaikilla
kampuksilla ja vaikutamme avoimen yliopiston
maksuttoman tarjonnan lisäämisen puolesta.

Avoimen yliopiston ilmaiskiintiöt tutkintoopiskelijoille ovat suuremmat, ja niitä sovelletaan
myös lukukauden aikaisessa opetuksessa.

Edistämme opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen
mahdollisuuksia käyttää tiloja silloin kun ne ovat
tyhjillään esimerkiksi opiskeluun tai kokouksiin. Lisäksi
tuemme järjestöjä taukotilakysymyksissä kaikilla
kampuksilla.

Tilojen käyttö on monipuolistunut ja erilaiset
toiminnot eri vuorokaudenaikoina ovat mahdollisia.
Opiskelijajärjestöillä on käytössään riittävät tilat
toimia.

Hyödynnämme yliopiston joustotilahankkeen tuloksia ja
selvitämme erilaisten tilojen tarvetta yhteistyössä
yliopiston kanssa.

Opiskelijan
toimeentuloedunvalvonta

Vaikutamme siihen, että uuden asumisen tuen
järjestelmän ja muiden toimeentulon muutosten
vaikutukset arvioidaan. Lisäksi kannustamme SYL:iä,
jotta vaikutusarviota toteutetaan valtakunnallisena.

Eduskuntavaalien teemat toimeentuloon liittyen
ovat opiskelijamyönteisiä. Tietoa huoltajakorotuksen
vaikutuksia perheellisten opiskelijoiden elämään on
olemassa, ja tätä hyödynnetään vaikutustyössä.

Perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotusta on
nostettu riittävälle tasolle. Opintotuen tulorajoja
nostetaan, ruokakuntakohtaisuus poistetaan ja
opintotukea yksinkertaistetaan yhtenäistämällä
tulorajat asumistuen kanssa. Pitkällä tähtäimellä on
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Osallistumme aktiivisesti keskusteluun sosiaaliturvan
kokonaisuudistuksesta.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus etenee
opiskelijoiden kannalta suotuisaan suuntaan ja
turvaa toimeentulon ja inhimillisen elämän.

suunnitelmissa siirtyä vastikkeettoman perustulon
kaltaiseen malliin.

Seuraamme mahdollista YTHS-laajennusta ja
vaikutamme SYL:n johdolla siihen, että resursseja
lisätään riittävästi AMK-opiskelijoiden siirtyessä YTHS:n
piiriin.

Varmistamme, että jäsentemme terveyspalveluiden
laatu tai saatavuus ei heikkene edes hetkellisesti
YTHS-laajennuksen vuoksi.

YTHS:n toiminta uudessa sote-mallissa on
vakiintumassa ja sen asiantuntijuus opiskelijoiden
terveysasioissa laajasti tunnustettua. AMK-laajennus
on toteutunut tai toteutumassa ja sen myötä myös
YTHS:n resurssit ovat laajemmat.

Viestimme tehokkaasti YTHS:n, julkisen sektorin ja
kolmannen sektorin hyvinvointia edistävistä palveluista
ja kursseista opiskelijoillemme kaikilla kampuksilla.
Keräämme nettisivuillemme tietopankin opiskelijoiden
terveyttä tukevista palveluista.

YTHS:n mielenterveyden resurssit ovat riittävät ja
palveluohjaus YTHS:ltä on toimiva. Opiskelijat ovat
tietoisia nettisivuille kerätystä tietopankista ja
osaavat hyödyntää sitä tarvittaessa.

Opiskelijoiden terveyspalveluiden ja erityisesti
mielenterveyspalveluiden resurssit ovat riittävät ja
hoitoon pääsee kohtuullisessa ajassa kaikilla
korkeakoulupaikkakunnilla.

Osallistumme yliopiston tekemään opiskelijoiden
hyvinvointityöhön.

Yliopiston hyvinvointityö on vakiintunutta ja sitä
tehdään myös tiedekuntatasolla.

Opiskelijoiden hyvinvointiohjelma on parantanut
opiskelijoiden hyvinvointia.

Lisäämme opiskelijoiden hyvinvointia myös
yhdenvertaisuustyömme kautta levittämällä vuonna
2017 tehtyä TYYn järjestöjen yhdenvertaisuusoppaasta

Jokaisessa järjestössä on yhdenvertaisuusvastaava ja
TYY koordinoi säännöllisiä tapaamisia vastaavien
tukemiseksi. Yhdenvertaisuuden edistymistä TYYn

Arvioimme opintotukilautakuntien loppumisen
vaikutuksia sekä yliopistolta saatavan neuvonnan
määrää ja laatua. Vaikutamme siihen, että yliopisto
panostaa tarpeeksi opiskelijoiden
toimeentuloneuvontaan.
Viestimme opiskelijoille tehokkaasti erilaisista
toimeentulon muodoista, kuten aikuiskoulutustuesta,
sairauspäivärahalla opiskelusta ja toimeentulotuesta.

Terveyspalvelut tutuksi ja
riittävät resurssit YTHS:lle

Nostamme esiin opiskelijoiden mielenterveyden
tärkeyttä ja viestimme Turussa, Porissa ja Raumalla
tarjolla olevista palveluista, jotka tukevat opiskelijan
mielenterveyttä.
Kartoitamme opiskelijoiden käytössä olevien
mielenterveyspalveluiden resursseja Turussa, Porissa ja
Raumalla.

Kokonaisvaltaisesti
hyvinvoiva opiskelija
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järjestöille. Järjestöjen hallituksia kannustetaan
nimeämään keskuudestaan yhdenvertaisuusvastaava.
Lisäksi tarjoamme järjestöille koulutusta
yhdenvertaisuudesta.

järjestöissä arvioidaan esimerkiksi kyselyllä ja
toimintaa kehitetään.

Edistämme liikunnan merkityksen tunnistamista
opiskelijan hyvinvoinnin kulmakivenä. Luomme
yhteistyössä CampusSportin kanssa
viestintäsuunnitelman siitä, miten viestimme
CampusSportin palveluista ja toiminnasta. Viestimme
myös kaupungin tarjoamista liikuntapalveluista kaikilla
kampuksilla ja kannustamme sekä kaupunkia että
yrityksiä tarjoamaan edullista opiskelijaliikuntaa.

Kaikki TYYn jäsenet ovat laadukkaan ja toimivan
korkeakoululiikunnan piirissä.

Turku, Pori ja Rauma suhtautuvat positiivisesti
opiskelijoiden liikkumismahdollisuuksien
lisäämiseen ja tarjoavat opiskelijoille enemmän
edullisia liikuntamahdollisuuksia kaikilla
kampuksilla.

Huolehdimme, että opiskelijoiden kunnallispoliittiset
tavoitteet konkretisoituvat teoiksi. Lisäksi vaikutamme ja
osallistumme aktiivisesti Ryhmä 40 000:n toimintaan.

Ryhmä 40 000 korkeakouluopiskelijoille laatimaan
kunnallispoliittiseen kyselyyn vastaa merkittävä osa
opiskelijoista, eli vähintään 3 000 opiskelijaa.
Opiskelijat kokevat omakseen kyselyn perusteella
laadittavan kunnallispoliittisen ohjelman.

Opiskelijan kuntapoliittisen ohjelman tavoitteet on
saavutettu. Uusi kuntapoliittinen ohjelma on valmis
ja sitä aletaan toteuttaa.

Vakiinnutamme Ryhmä 40 000:n ja nuorten
valtuutettujen tapaamiset, joissa suunnitellaan yhdessä,
miten Turusta saadaan Suomen paras
opiskelijakaupunki. Tavoitetta edistetään myös
valtuustoryhmäkierroksella.

Opiskelijoiden suhteet eri puolueisiin ja kaupungin
virkamiehiin sekä maakuntahallintoon ovat sujuvat
kaikissa kaupungeissa.

Ryhmä 40 000 on vaikutusvaltainen toimija sekä
Turussa että maakunnassa. Ylioppilas- ja
opiskelijakunnat kuuluvat päätöksenteossa ja ne ovat
mukana päätöksenteon ja keskeisten dokumenttien
valmisteluprosesseissa. TYY osallistuu vuonna 2020
uudistettavan maakuntastrategian tekemiseen.

Olemme mukana Satakunnan
korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä
korkeakoululiikuntaprojektissa. Seuraamme projektin
etenemistä ja valvomme Satakunnan kampuksilla
opiskelevien etua yhteistyössä Porin ja Rauman
opiskelijajärjestöjen liikuntavastaavien kanssa.

Opiskelijat näkyväksi osaksi
kaupunkia kaikilla
kampuksilla

Seuraamme sosiaalisen luototuksen käyttöönottamista
Turussa sekä osallistumme kampusalueen
kehittämiseen mm. edistämällä liikkumisratkaisuja ja
viihtyisyyttä. Lisäksi edistämme esimerkiksi
pyöräilyväylien ja pyöräparkkien rakentamista.
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Opiskelija osana
yhteiskuntaa

Työelämäopinnot osaksi
tutkintoja

Tuemme paikallisia opiskelijajärjestöjä Porissa ja
Raumalla heidän tekemässään
kaupunkivaikuttamistyössä.

Porissa ja Raumalla järjestöt pitävät säännöllisesti
yhteyttä kaupunkien ja maakunnan päättäjiin.

Suunnittelemme ja toteutamme
maakuntavaaliohjelman ja kampanjan yhdessä Ryhmä
40 000:n kanssa. Lisäksi valmistaudumme hyvissä ajoin
vuoden 2019 eduskuntavaaleihin vaikuttamalla SYL:n
vaalitavoitteisiin.

Opiskelijoiden eduskuntavaalikampanja on näkyvä,
valtakunnallisesti yhtenäinen ja vaikuttava. Uuden
hallituksen ohjelma on koulutus- ja
opiskelijamyönteinen.

Työskentelemme sen eteen, että maakuntavaaleissa
ehdolla olevat suhtautuvat myönteisesti YTHS:ään ja
opiskelijoiden tavoitteisiin. Tuemme Rauman ja Porin
opiskelijajärjestöjä maakuntavaalivaikuttamisessa.

Opiskelijoiden ääni kuuluu myös maakunnissa.

Laadimme työelämävastuualueen työn tueksi selvät
työelämäpoliittiset edunvalvontatavoitteet yhteistyössä
SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Olemme
mukana kehittämässä tutkintojen työelämäosuuksia ja
korostamassa työelämätaitojen tärkeyttä osana
korkeakouluopintoja.

Vuosi 2019 on yrittäjyysyliopistoajatuksen
innoittamana opiskelijan yrittäjyys ja
yrittäjyysvalmiudet -teemavuosi, ja
työelämäpoliittinen edunvalvonta nousee keskiöön.
Vastuualueen toiminta on kehittynyt niin, että TYY
pystyy tukemaan myös järjestöjään työelämä- ja
rekrytointitapahtumien järjestelyissä.

Vakiinnutamme yhteistyön Rekryn kanssa ja nostamme
esiin eka vuosi-, kandi- ja uraseurantakyselyjen
tuloksien pohjalta keskeisiä muutostarpeita ja
kehityskohteita yliopiston kanssa.

Yhteistyö paikallisten yrittäjyystoimijoiden kanssa
(Boost, Potkuri ja esimerkiksi kauppakamari) näkyy
viestinnässämme.

Vaikutamme kaupunkiin ja yrityksiin, jotta nämä
tunnistavat kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin,
ja haluaisivat lisätä kansainvälisille opiskelijoille
suunnattuja työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi
vaikutuksemme myötä kansainvälisten opiskelijoiden
työelämävalmiuksia tutkinnoissa lisätään ja jokaisessa
maisteriohjelmassa on pakollinen suomen kielen
opintojakso. Kansainväliset opiskelijat ymmärtävät
suomen kielen oppimisen ja työllistymisen yhteyden.

Tarjolla on enemmän kansainvälisille opiskelijoille
suunnattuja harjoittelu- ja työpaikkoja.

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

Kansainväliset opiskelijat työllistyvät paremmin ja
kokevat mielekkääksi Suomeen jäämisen
valmistumisen jälkeen.
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Kehitysyhteistyöstä
kestävään kehitykseen

Mikäli SYL:n kehitysyhteistyöhanke ei toteudu
ennakoidulla tavalla, muodostamme
uuden kannan omaan kehitysyhteistyöhömme ja
tarkastelemme mahdollisuutta aloittaa
uusi hanke yksin tai yhdessä jonkin muun tahon kanssa.

TYYn kehitysyhteistyö ottaa huomioon laajalti YK:n
Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteet. TYYllä
on oma hanke tai se tekee hanketta yhteistyössä
muun tahon kanssa.

Vakiinnutamme Kestävän kehityksen viikon osaksi
syyslukukauden ohjelmaa yhdessä siipien kanssa.
Haemme viikolle ulkoista rahoitusta mahdollisuuksien
mukaan.

Suomen kehityspolitiikan linjoja seurataan ja niihin
vaikutetaan. TYY panostaa sen puitteissa omaan
kehitysyhteistyöhönsä.

Vaikutamme Turun yliopistoon kunnianhimoisten
ympäristötavoitteiden muodostamiseksi esimerkiksi
ympäristösiiven resursseja hyödyntäen.

Kansainvälisyys kuuluu
kaikille

Yliopistolla on kunnianhimoinen ympäristöohjelma
ja se toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi ja ympäristökuormansa
pienentämiseksi.

Seuraamme lukuvuosimaksujen vaikutusta
maisteriohjelmien hakijamääriin ja olemme mukana
kehittämässä yliopiston apurahajärjestelmää.
Kritisoimme lukuvuosimaksuja.

Maisteriohjelmien apurahat ovat kilpailukykyisiä,
mutta lukuvuosimaksut nähdään painolastina.

Vaikutamme yliopistoon ja Turun kaupunkiin, jotta
kansainvälisillä opiskelijoilla olisi riittävästi asuntoja.

Kansainvälisten opiskelijoiden asuntotilanne
Turussa on parantunut aiemmista vuosista.

Tapaamme tiedekuntien kansainvälisten asioiden
yhdyshenkilöitä ja kartoitamme opiskelijavaihtoa
koskevia epäkohtia, jotta vaihtoon lähteminen on
tiedekunnasta riippumatta kaikille yhtä sujuvaa.
Kannustamme erityisesti filiaaleissa opiskelevia
henkilöitä lähtemään vaihtoon.

Tiedekuntien kansainvälisten asioiden
yhdyshenkilöt tiedottavat opiskelijoille
hakuaikatauluista näkyvästi, ja neuvovat
opiskelijoita opintojen korvaavuuksista sujuvasti ja
nopeasti. Opiskelijat kaikissa tiedekunnissa tietävät,
milloin on hyvä aika lähteä vaihtoon omassa
tutkinnossa ja mistä tietoa opintojen
korvaavuuksista saa. Vaihtoon lähteminen on
aiempaa helpompaa ja mielekkäämpää. Vaihtoon
lähtevien opiskelijoiden määrä filiaaleissa on
kasvussa.

Yliopisto myöntää automaattisesti koko
tutkintomaksun kattavan stipendin kaikille EU- ja
ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä Porissa ja
Raumalla on kasvanut aiemmista vuosista.
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2. Palvelumuotoilu.
Projektin tarkoituksena on vahvistaa näkökulmaa ylioppilaskunnasta jäsenpalveluiden tuottajana ja selkeyttää palvelupaketteja ja -polkuja.

teema

2018 toiminta

2019 tavoitteet

2020 tavoitteet

Tilakysymykset

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

Ylioppilaskunnan tilat ovat helpommin saavutettavissa, ja
niiden käyttöaste on parantunut.

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

Toteutamme esteettömyyskartoituksen TYYn tiloissa ja
teemme tarvittavat toimenpiteet esteettömyyden
parantamiseksi. Osana palvelukokonaisuuden muotoilua
mahdollinen esteettömyys tuodaan selvästi esiin tilojen
kuvauksessa.

FItech

Valmistaudumme muilta paikkakunnilta tulevien DIopiskelijoiden palvelutarpeisiin yhteistyössä muiden
ylioppilaskuntien kanssa. Muotoilemme tuontiteekkareille
tarjoamamme palvelut selkeäksi paketiksi.

Yritysyhteistyön
kehittäminen

Lisäämme yritysyhteistyön roolia hallituksen vastuunjaossa.
Yritysyhteistyövastaavan vastuulla on luoda selvemmät ja
monipuolisemmat yritysyhteistyöpaketit. Viestimme
yhteistyöpaketeista tehokkaammin, ja keskustelemme
pitkäaikaisten kumppanien tarpeista ja räätälöimme
palveluitamme heidän tarpeitaan paremmin vastaavaksi.

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

Tapahtumat
tunnetuiksi ja
sopiviksi kaikille

Brändäämme tapahtumamme paremmin tunnistettaviksi ja
korostetamme niiden TYY-yhteyttä. Konseptoimme
tapahtumakokonaisuudet eheämmiksi ja teemme niille
viestintä- ja markkinointisuunnitelman.

Brändätyt tapahtumat ovat tunnettuja potentiaalisille
sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Vähennemme tapahtumatuottajien määrää yhdistämällä
tehtäviä. Selvennämme työnjakoa ja tehtävänkuvia tuottajien
ja toimiston välillä.

TYYn tapahtumat ovat tunnettuja, odotettuja ja tuovat
erilaisia opiskelijoita yhteen. Tapahtumien
kävijämäärä on kasvanut ja sponsorien löytäminen
tapahtumiin on helppoa.
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Tuemme kotikansainvälisyyttä viestimällä siitä, miten
opiskelijat voivat osallistua kansainvälisyyttä edistävään
toimintaan kaikilla kampuksilla. Viestimme TYY International sivuilla kaksikielisesti, jotta myös suomenkieliset opiskelijat
kokevat asioiden koskevan heitä.

Palvelut
viestintänä,
viestintä
palveluna

Tuomme kansainvälisiä opiskelijoita ja suomalaisia
opiskelijoita paremmin yhteen brändäämällä kv-tapahtumista
paremmin kaikille sopivia. Viestimme molemmille sopivista
tapahtumista kaksikielisesti ja painotamme niiden luonnetta
kohtaamispaikkoina. Tarkastelemme erillisten kansainvälisille
opiskelijoille suunnattujen tapahtumien mielekkyyttä ja sitä,
voisiko niitä yhdistää muiden tapahtumien kanssa, jotta
kansainväliset opiskelijat voisivat sitoutua paremmin koko
yliopisto- ja opiskelijayhteisöön.

Kaikki tapahtumamme ovat sopivia myös eisuomenkielisille. Suomenkielisten opiskelijoiden
osanottajamäärät englanninkielisissä tapahtumissa ovat
kasvaneet onnistuneen saavuttavamman viestinnän
myötä.

Muodostamme palveluistamme selviä ja kätevästi viestittäviä
kokonaisuuksia ja otetamme palvelut näkyvämmin osaksi
säännöllistä viestintäämme.

TYYn palveluiden kokonaisuus on selkeä ja helposti
viestittävä paketti, josta palveluiden käyttäjien on helppo
valita sopiva palvelu. Palvelut ovat tavoittavampia ja niiden
käyttöaste on parantunut.
Palveluita kehitetään ennestään asiakaspalautteen avulla.
Palvelut pidetään ajankohtaisina, hyödyllisinä ja
tarpeellisina.

Viestimme järjestöille paremmin myös tarjoamistamme
viestintäpalveluista, kuten kalenterista ja uutiskirjeestä.
Kuulemme järjestöjen toiveita viestinnän kehittämiseksi.
Kehitämme uutiskirjettämme selvemmäksi, visuaalisesti
kiinnostavammaksi ja tehokkaammaksi viestintävälineeksi.

Vaikuttavia
koulutuksia
järjestöille

Järjestetään yhdenvertaisuuskoulutus järjestöille osana suurta
järjestöpäivää.
Osa koulutuksista profiloidaan “yleiskoulutuksiksi” joita
markkinoidaan jonkin tietyn ryhmän (esimerkiksi
sosiaalipoliittiset vastaavat) sijasta kaikille järjestöjen
hallituksille. Hallitukset saavat itse lähettää koulutuksen
kannalta keskeisimmäksi kokevansa henkilön paikalle.
Toimivista käytänteistä ja tietyille ryhmälle tarkoitetuista
neuvostoista pidetään kuitenkin kiinni, mikäli se on

TYYn palvelut ovat tunnettuja ja niiden käyttömäärät
ovat hyviä. TYY resursoi tarpeellisiin palveluihin ja
karsii pois niitä, joilla ei ole kysyntää.
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tarkoituksenmukaista. Kokeillaan lisäksi avointen keskusteluja palautetilaisuuksien järjestämistä jäsenistölle tarkoin
rajatuista aiheista.

3. Opiskelijayhteisö.
Projektin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja tukea TYY-identiteetin muodostumista.
teema

2018 toiminta

2019 tavoitteet

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

TYYn vaikuttavuus järjestöjen toiminnassa on lisääntynyt
ja järjestötoimijat kokevat TYYn omakseen.

2020 tavoitteet

TYY <3 järjestöt

Jatko-opiskelijoiden oma järjestö on löytänyt
paikkansa ja tekee vaikuttavaa edunvalvontaa.

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

Vapaaehtoisemme
osaksi toimiston
arkea

Vapaaehtoistoimintamme tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta
ja kehittää omaa osaamista. Hallituksen vapaaehtoisvastaava
laatii yhdessä siipitoimijoiden kanssa siivelle vuosikellon ja
toimintasuunnitelman. Nämä toimivat vapaaehtoistoiminnan
perustana. Hallituksellamme on selvä kuva vapaaehtoisten
tavoitteista tulevalle vuodelle. Siiven puheenjohtaja kirjoittaa
vuoden päätteeksi lyhyen toimintakertomuksen.
Kevennämme hakuprosessia siipiin. Kannustamme siipiä
keskinäiseen yhteistyöhön.
Hallituksen vapaaehtoisvastaava pitää yhteyttä Kinokoplaan
muun muassa osallistumalla Kinokoplan kokouksiin.

Dokumentaation tekeminen ja vuosittainen toiminnan
suunnittelu siivissä on luonnollinen ja vakiintunut osa
toimintaa. Vapaaehtoisten toiminta näkyy TYYn
toimistolla ja vapaaehtoiset saavat toivomaansa ohjausta.
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4. Tylkkäri.
Projektin tarkoituksena on selvittää toimintakenttää, jossa lehti toimii sekä tuottaa tietoa lehden kehittämiseksi.

teema

2018 toiminta

Selvitys

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

2019 tavoitteet

2020 tavoitteet

