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Tässä puolivuotiskatsauksessa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua.
Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntien kattojärjestöjä ja Turun kauppatieteiden
ylioppilaat ry:tä.
Johdanto
Keväälle 2013 antoi leimansa opintorahapainotteista opintotukea puolustanut Näpit irti
opintotuesta! -kampanja sekä ylioppilaskunnan järjestöllinen kehittäminen. Opintotukikampanja
kuormitti koko toimistoa erityisesti helmi-maaliskuussa. Kevään aikana strategiatyöryhmä kartoitti
keinoja

strategian

jalkauttamiseksi,

henkilöstökäytänteitä

uudistettiin

sekä

yhdenvertaisuusohjelma koki perusteellisen remontin.
Ylioppilastalo B:n remonttiprojekti oli loppusoralla, mutta B-talon järjestötilojen käyttöönotto
lykkääntyi alkuperäisestä aikataulusta vesivahingon johdosta. Kevään aikana kartoitettiin tulevien
vuokralaisten tarpeita ja allekirjoitettiin esivuokrasopimukset. Myös TYYn toimisto koki kasvojen
kohotuksen, kun kalustusta ja toimintoja järjestettiin uudelleen.
1. Organisaatio
Hallituksen työnjako
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan työnjaosta seuraavasti:
Heikki Isotalo: Puheenjohtaja
Essi Karvonen: varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava, tuutorointi; ravintolavaliokunta
Tero Ahlgren: koulutuspoliittinen vastaava; edunvalvontavaliokunta
Henna Henriksson: kansainvälisten asioiden vastaava, opiskelijakulttuuri; kansainvälisten
asioiden valiokunta ja kulttuurivaliokunta
Aku Kähkönen: alayhdistysvastaava, liikunta, yritysyhteistyö; alayhdistysvaliokunta
Petra Peltonen: viestintävastaava, kaupunkisuhteet, työelämäasiat
Juho Wilska: sosiaalipoliittinen vastaava, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus, ympäristö;
kehitysyhteistyövaliokunta ja ympäristövaliokunta
Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012)
Henkilöstöpoliittinen

työryhmä

kokousti

6

kertaa

kevään

aikana

ja

käsitteli

mm.

henkilöstöohjelmaa, hallituksen ja työntekijöiden työnkuvien eroa, henkilöstön jaksamista,
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kannustinjärjestelmiä, toimiston viihtyvyyttä sekä TYYn johtamiskäytänteitä. Työryhmän
keskustelujen pohjalta päivitettiin henkilöstöohjesääntö (edustajiston kokous 3/2013) vastaamaan
uutta työehtosopimusta, uudistettiin TYYn rekrytointiprosessi (esimerkiksi hakukuulutus
päivitettiin helpommin lähestyttäväksi) ja järjestettiin toimiston kalustus uudelleen. Työryhmän
tulosten perusteella myös toimistokulttuuria kehitetään kannustavampaan suuntaan ja henkilöstöä
rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja keskinäiseen palautteenantoon. Henkilöstöpoliittisen
työryhmän tuloksista kootaan syksyllä muistio.
TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen
TYYssä teetettiin työhyvinvointikysely, jonka tuloksia purettiin koko toimiston kesken.
Työhyvinvointikysely osoitti, että työntekijöiden stressi ja hallituslaisten kiireen kokemus ovat
kasvaneet vuonna 2009 teetetyn hyvinvointikyselyn jälkeen. Vaikka kyselyn osoittaman trendin
suunta on kielteinen, ei kysely kokonaisuudessaan antanut heikkoa arvosanaa työssä viihtymisestä.
Syyksi kehitykselle tulkittiin toimintaympäristön muutos, liian laajaksi paisunut tehtäväkenttä,
epäselvät vastuutukset sekä hallituksen ja työntekijöiden työnkuvien rajan muuttuminen
häilyvämmäksi. Työhyvinvointikyselyssä ilmenneitä kehityskulkuja lähdettiin ehkäisemään
henkilöstöpoliittisen työryhmän esittämillä keinoilla. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta käydä
koulutetun työnohjaajan luona ja mahdollisuutta käytettiin kevään aikana kiitettävästi.
YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti)
TYY toimii TYS:n Ylioppilastalo B:n järjestötilojen vuokralaisena ja vuokraa niitä eteenpäin
alayhdistyksilleen toimisto-, varasto- ja juhlatiloiksi. TYYn edustajisto on päättänyt (3/2012) että
TYY subventoi Ylioppilastalo B:n tilojen vuokraa kahdella eurolla neliöltä. Päätöksen mukaisesti
TYY perii tiloista vuokraa 8 euroa /käyttöneliö, antaen yleistilat käyttöön veloituksetta. Kahden
euron subventio toteutuu näin jotakuinkin tarkasti.
Ylioppilastalo B:n remontin oli määrä valmistua alkuperäisen aikataulun perusteella keväällä 2013,
mutta vesivahingosta johtuen tilojen käyttöönotto lykkääntyi syyskuulle. Kaikille alayhdistyksille
avoin remonttiryhmän kokoontui viimeistä kertaa 11.4. Kokouksessa jaettiin ylioppilastalo B:n
tiloja ja selvitettiin viimeistelytarvetta.
Varastotilaa tarvitseville järjestettiin erillinen tapaaminen 11.6., mutta koska halukkaita ei ollut
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vielä

riittävästi

kokonaiselle

varastohuoneelle,

jätettiin

lopullisen

koppijaon

ja

esivuokrasopimuksen kirjoittaminen alkusyksyyn.
Keväällä kartoitettiin myös tiloista löytyvän suuren salin mahdollisen käytön ehtoja, koska 2.
kerroksen asuinhuoneet estävät meluisan toiminnan. TYS salli suuren salin juhlakäytön klo 22 asti,
minkä seurauksena salille löytyi myös alustavat vuokralaiset.
Kevään päätteeksi tiloista noin 4/5:lla oli tiedossa käyttäjä ja loppuen tilojen osalta käytiin
neuvotteluja potentiaalisten vuokralaisten kanssa. TYY voi tämänhetkisen tiedon valossa vuokrata
TYS:ltä järjestötilat kokonaisuudessaan ilman pelkoa merkittävästä hukkatilasta. Edustajisto
valtuutti kokouksessaan (5/2013) hallituksen solmimaan vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.
Ylioppilastalo A:n järjestötiloihin on kuitenkin odotettavissa vajaakäyttöä, koska suuri osa B-taloon
muuttajista lähtee A-talon tiloista. A-talon tiloille tulee rekrytoida syksyllä uudet vuokralaiset.
Koska TYS suunnittelee aloittavansa Ylioppilastalo A:n remontin aikaisintaan loppuvuodesta 2015,
on A-talon remonttisuunnitelmien laatiminen TYYn osalta ajankohtaista keväällä 2014.
Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset
Toimintasuunnitelman mukaan oli keväällä tarkoitus järjestää sektorikohtaiset alumnitapaamiset
ja kaikille yhteinen alumnitapaaminen vuosijuhlien läheisyydessä. Sektorikohtaisille tapaamisille
ehdittiin luoda valmis järjestämisrunko, mutta itse tapaamiset peruttiin toimiston liiallisen
työkuorman vähentämiseksi.
Valiokuntien aseman selkiyttäminen
Strategiatyöryhmä piti yhden koko päivän kestoisen strategiaretriitin (10.2.), jonka osana
valiokuntien asemaa ja suhdetta ylioppilaskuntaan selvitettiin. Uudistus otettiin strategiseksi
projektiksi ja linkitettiin henkilöstöresurssin tarpeen selvityksen kanssa. Muutoksista johtuen
uudistus oli kevään aikana mietintämyssyssä ja toteutus lykättiin alkusyksyyn.
Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti)
Keskusvaalilautakunta

nimettiin

edustajiston

helmikuun

kokouksessa

ja

hallitus

valitsi

TYYE syyskuu2013: LIITE 4:
HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS
2013
sivu 8(33)

vaalikoordinaattoriksi (7/2013) Nuppu Ervastin ajalle 1.4.–15.11.2013. Kevään ajan pääsihteeri
valmisteli yhdessä vaalilautakunnan ja vaalikoordinaattorin kanssa vaalien käytännön toteutusta ja
viestintäsektori suunnitteli tulevaa vaalimainontaa.
Edunvalvonnan kokonaiskartoitus
Edunvalvonnan kokonaiskartoituksen yhteydessä järjestettiin 3 toimiston yhteistä tilaisuutta,
joissa käytiin läpi mm. yliopiston uudistunutta hallintorakennetta, TYYn kaupunkivaikuttamista ja
yhteistyösuhdetta TYS:ön. Kartoituksen tarkoituksena oli hahmottaa TYYn edunvalvonnan
kärkipaikat ja paikantaa ne tahot, joiden suuntaan tehtävässä vaikuttamistyössä on parannettavaa.
Kunniajäsen Olavi Granön poisnukkuminen
TYYn pitkäaikainen kunniajäsen, akateemikko Olavi Granö nukkui pois 19.4. Turun yliopiston
maantieteen professorina ja kanslerina toiminut Granö oli TYYn historian viides kunniajäsen. TYY
kunnioitti Granön muistoa pitämällä hiljaisen hetken edustajiston kokouksessa (4/2013),
laskemalla seppeleen siunaustilaisuudessa ja pitämällä muistopuheen muistotilaisuudessa.
Kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuva
Edustajisto valitsi edeltävänä vuonna (11/2012) rehtori emeritus Keijo Virtasen TYYn
kunniajäseneksi. Kunniajäsenistä on perinteisesti teetetty muotokuvat.

Hallitus toteutti

kilpailutuksen kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuvan teettävästä taiteilijasta. Mukana
kilpailutuksessa oli neljä taiteilijaa, joista kolme oli muotokuvamaalareita ja yksi valokuvaaja.
Kunniajäsen Virtanen lausui henkilökohtaiset mieltymyksensä ja kulttuurihistorian professori
emeritus Kari Immonen toimi ulkopuolisena asiantuntijana. Toistaiseksi julkistamaton turkulainen
taiteilija valittiin Virtasen ja Immosen konsultaation pohjalta muotokuvan toteuttajaksi.
2. Alayhdistystoiminta
Alayhdistyssektori jatkuvaan toimintaan on kuulunut muun muassa alayhdistysvaliokunnan
kokouksissa

käyminen

ja

koulutusten

järjestäminen,

valiokunnan

puheenjohtajan

ja

järjestöasiantuntijan kanssa pidetyt sektoritapaamiset, projektiavustusten myöntäminen ja
TYYhyn yhteyttä ottavien alayhdistysten tukeminen ja neuvominen.
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Kevään aikana TYYn vanhasta yhdistystoimijan oppaasta otettiin myös uudistettu painos, jota
jaetaan yksi kappale jokaisella alayhdistykselle.
Toiminta-avustusprosessi ja sen kehittäminen
Hallitus päivitti ja hyväksyi kevään aikana toiminta-avustuspisteytystaulukon. Alayhdistysten
puheenjohtajille

joulukuussa

perehdytetty

toiminta-avustusten

hakuprosessi

kerrattiin

maaliskuussa järjestetyssä infotilaisuudessa ja kotisivuilta löytyvä ohjeistus päivitettiin. Ohjeistus
myös käännettiin englanniksi. Hakuprosessin alkamisesta ja sen lomakkeen sulkeutumisesta
tiedotettiin alayhdistysten hallituksille. Jotta toiminta-avustushakemusten arviointi olisi ripeää ja
oikeudenmukaista, alayhdistysvaliokunnalle järjestettiin aiheesta koulutus. Pisteidenlaskuun ja
budjetoidun toiminta-avustussumman jakoon tarkoitetun excel-taulukon virheet korjattiin ja sitä
kehitettiin edelleen. Alayhdistysvaliokunnan pisteytettyä toiminta-avustushakemukset toimintaavustuksiin varattu summa jaettiin pisteytyksen mukaisesti ja maksettiin yhdistysten tileille.
Filiaaleissa toimivat alayhdistykset

Filiaaleissa olevat alayhdistykset on huomioitu erityisesti sektoriviestinnässä ja filiaaleissa
toimivien alayhdistysten katto-organisaatioiden puheenjohtajiin on kevään aikana oltu suoraan
yhteydessä, jotta tiedonkulun sujuminen on varmistunut. Lisäksi pääsektori ja ay-sektori ovat
kevään aikana käyneet niin Raumalla kuin Porissa tapaamassa ja keskustelemassa paikallisten
alayhdistysten kanssa. Filiaalialayhdistysten filiaalilisää toiminta-avustuksissa korotettiin 50
eurolla.
Sektorikohtainen alayhdistysviestintä
Alayhdistysten hallitusten eri jäsenet tavoittaa parhaiten kohdennetulla suoralla oman sektorin
viestinnällä, ja kaikkea tiedotusta ei tarvitse hoitaa puheenjohtajalistan kautta. Tästä syystä mm.
sopo, kopo ja liikunta ovat luoneet omalle sektorilleen omat sähköpostilistansa. Yhdistysten
yhteystiedot on kerätty alayhdistysilmoituksen yhteydessä.
Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen
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Puoluepoliittisia

alayhdistyksiä

on

tiedotettu

TYYn

tarjoamista

palveluista

yleisen

alayhdistysviestinnän kautta. Syksyllä TYYn lakimies selvittää, mitä vaalilaki käytännössä määrää
edustajistoryhmien rahallisesta tukemisesta.
Puheenjohtajaneuvoston perustaminen (pääteema)
Puheenjohtajien neuvosto perustettiin 13.3. ja Klaus Kurki valittiin puheenjohtajien neuvoston
puheenjohtajaksi. Puheenjohtajien neuvostoon kuuluvat kaikki aine- ja tiedekuntajärjestöjen
puheenjohtajat. Neuvosto tulee jatkossa tapaamaan nelisen kertaa vuodessa ja sen on tarkoitus
toimia TYYn ja alayhdistysten välisenä kahdensuuntaisena tiedonsiirtokanavana. Neuvosto
edesauttaa myös puheenjohtajien keskinäistä verkostoitumista ja alayhdistysten TYY-identiteetin
muotoutumista.

Neuvoston

ensimmäisessä

tapaamisessa

keskusteltiin

mm.

opintotukivaikuttamisesta ja TYYn viestinnän tavoitteiden toteutumisesta. Puheenjohtajien
neuvosto tapasi myös kevyemmissä merkeissä 9.5.
Puheenjohtajien neuvoston jäseniä varten perustettu Facebook-ryhmä on alkanut vakiintua niin
tiedonvälitys- kuin vertaistuen kanavaksi puheenjohtajille.
Alayhdistyskoulutusten muodon uudelleenarviointi (tosun ulkopuolinen projekti)
Alayhdistyskoulutuksia järjestettiin alkuvuodesta kuudella sektorilla (pj, kopo, sopo, kv, talous ja
yleinen yhdistystoiminta). Näistä koulutuksista kerättiin niin osallistujilta kuin koulutusten
pitäjiltä palaute ja dokumentoitiin kehitysehdotukset seuraavan vuoden koulutuksia varten. Lisäksi
filiaaleihin välitettiin koulutusten materiaaleja, jotta tieto välittyisi myös Raumalle ja Poriin
mahdollisimman hyvin. Koulutuksiin osallistuneiden suuren määrän vuoksi koulutusten yhteen
nipottaminen tai koulutusviikonlopun järjestäminen todettiin haastavaksi ja epäkäytännölliseksi.
3. Kansainväliset asiat
Toimintasuunnitelman projektien lisäksi vuoden aikana toteutettiin jatkuvan toiminnan projekteja
ja tehtäviä. Hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava ja kansainvälisten asioiden asiantuntija
pitivät palavereja tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan viikoittain ja keväällä koulutettiin
kansainvälisten asioiden valiokuntaa sekä tavattiin ESN:n ja ISTU:n edustajia. Kv-asiantuntija
osallistui myös kuukausittain Turun yliopiston kansainvälisten palveluiden kokouksiin, sekä Turun
yliopiston kv-ohjausryhmän kokouksiin. Kv-asiantuntijavaihdoksen aikana hallituksen kv-vastaava
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tuurasi

kuukauden

ajan

kv-asiantuntijaa

kokouksissa

ja

erilaisissa

tehtävissä

kuten

lähtöorientaation järjestämisessä.
Saapuvat vaihto- ja kv-tutkinto-opiskelijat otettiin vastaan alkukeväällä pitämällä heille
orientaatiopuheenvuorot ja järjestämällä Welcome Party yhteistyössä muiden turkulaisten
ylioppilas-

ja

opiskelijakuntien

kanssa.

Lähteville

vaihto-opiskelijoille

järjestettiin

lähtöorientaation osana entisten vaihdossa olleiden opiskelijoiden pitämiä maakohtaisia ryhmiä.
Hallituksen kv-vastaava koulutti sekä kv-vaihto-opiskelijoiden että kv-tutkinto-opiskelijoiden
tuutoreita.
Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja
kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti)
Keväällä pidettiin pitkästä aikaa kv-koulutus alayhdistyksille. Koulutuksessa käytiin läpi toimivaksi
todettuja

käytänteitä

ja

suunniteltiin

uusia

tapoja

kansainvälistymisen

edistämiseksi.

Alayhdistyksiä ohjeistettiin kv-sähköpostilistojen perustamisessa. Toista koulutusta ei ehditty
keväällä vielä järjestää. TYYn sanasto päivitettiin lopulliseen muotoonsa ja se yhtenäistettiin
yliopiston sanaston kanssa.
Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa
Keväällä edustajistovaalien tärkeyttä on korostettu kv-tutkinto-opiskelijoiden tutorkoulutuksessa.
Tutoreille kerrottiin mistä edustajistossa on kyse ja miksi sinne kannattaa pyrkiä. Heitä
kouluttamalla tieto toivottavasti leviää myös heidän tuutoroitavilleen ja muille kv-opiskelijoille.
KV-tuutoroinnin kehittäminen
Keväällä osallistuttiin useisiin tuutoroinnin kehittämiskokouksiin ja yliopistolta oltiin tyytyväisiä
ajatukseen parituutoroinnista, jossa kv-tuutori ja suomalaisten opiskelijoiden tuutori tekisivät
yhteistyötä. Parituutorointi on tarkoitus toteuttaa kesän lopulla. Sekä kv-tutkinto-opiskelijoiden
että vaihto-opiskelijoiden tuutorihakuajat ja tiedekuntien käytäntöjä yhtenäistetään. Kvkoulutuksessa toivottiin adressia vaihto-opiskeljoiden yhteystietojen saamiseksi yliopistolta
alayhdistyksille.
KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa
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Muut toimistolla työskentelevät ovat keväällä huomioineet kansainvälisyyden kiitettävästi eikä
huomautettavaa ole juurikaan ollut. ISTUn ja ESN:n kanssa on toiminut pääsääntöisesti kvasiantuntija. Hallituksen kv-vastaava on käynyt suurimmassa osassa kvvk:n kokouksia. Kvsektorin STYLA tapaamisia pidettiin keväällä kerran. Tapaamisessa yhtenäistettiin ylioppilas- ja
opiskelijakuntien linjoja korkeakoulujen muutoksiin.
Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti)
Kv-tutkinto-opiskelijoiden tutorkoulutuksessa kerrottiin halloped-toiminnasta ja sen tärkeydestä.
Kv-valiokunta

on

valmistellut

englanninkielisen

opetuksen

laatua

kartoittavaa

kyselyä.

Työelämään on pyritty saamaan yhteyksiä Akavan kautta. Akavan kautta on suunniteltu mm.
työharjoittelun saannin helpottamiseen suunnattuja menetelmiä sekä työnantajien mielikuvien
muokkaamiseksi tarvittavia keinoja. Rekryn kanssa on oltu paikallisella tasolla yhteydessä ja
kokoustettu useasti. Projektiässien jatkumisen varmistamista on ajettu yliopiston suunnalle.
Alkuvuodesta lähtien on osallistuttu lukukausimaksuja koskevaan keskusteluun ja pidetty
tilannetta silmällä. Myös Erasmus-ohjelman muuttumista on seurattu ja uutta yliopiston
hakemusta tehtäessä oltiin läsnä kokouksessa ja muistutettiin opiskelijoiden huomioimisen
tärkeydestä.
Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti)
Kaikki edellä mainitut toimenpiteet sekä sosiaalipoliittisen asiantuntijan työ YTHS:n ja TYS:n
suuntaan. Suuri osa tärkeistä TYY dokumenteista (poliittinen linjapaperi, strategia, pääsääntö,
toimintasuunnitelma, talousarvio ja yhdenvertaisuusohjelma) on käännetty englanniksi ja
englanninkielisiä nettisivuja on päivitetty sitä mukaa, kun resurssit ovat riittäneet.
4. Kaupunkisuhteet
Kunnallispoliittinen opiskelijakysely
TYY aloitti kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn valmistelun hyvissä ajoin keväällä vanhan kyselyn
pohjalta. Ryhmä 30000:n kanssa sovittiin, että kyselyn tulosten purkua varten palkataan
projektityöntekijä ja avustusta projektityöntekijän palkkaamiseksi tiedustellaan kaupungilta, joka
on aiemminkin ollut tiiviisti mukana kyselyn toteuttamisessa. Vastuu yhteydenpidosta kaupungin

TYYE syyskuu2013: LIITE 4:
HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS
2013
sivu 13(33)

suuntaan ei ollut TYYn vastuulla ja kyselyn toteuttaminen lykkääntyi syksyyn. Kaupunki on
kuitenkin lupautunut avustamaan projektityöntekijän palkkauksessa sekä kyselyn käytännön
toteuttamisessa.
Aikataulun lykkääntymisen vuoksi itse kunnallispoliittisen ohjelman laatiminen lykkääntyy ensi
vuoteen. Projektityöntekijä tekee kyselyn tuloksista kuitenkin kattavan raportin, joka valmistuu
loppuvuodesta. Kyselyn tulokset ovat pohja kunnallispoliittiselle ohjelmalle.
TYY kunnallispoliittiseksi toimijaksi
Ryhmä 30 000:n päätöksenteossa luovuttiin yksimielisyysperiaatteesta ja siirryttiin kunkin
kunnan itsenäisesti nostamiin tavoitteisiin. Ryhmä 30 000:n tapaamista kaupunginjohtajan
kanssa ei saatu kevään aikana vielä toteutumaan. Myös valtuustoryhmien tapaamiset lykättiin
syksyyn. Kunnallispoliittinen vaikuttaminen ei ollut kevään aikana keskiössä johtuen sekä
toimiston resurssien ehtymisestä että vaalittomasta vuodesta.
Hallituksen kaupunkisuhdevastaava Peltonen on osallistunut alkuvuoden ajan Varsinais-Suomen
maakuntastrategiaa valmistelevan osaamis-työryhmän tapaamisiin noin viisi kertaa. Työryhmä
kokoontuu myös syksyllä ja saa työnsä valmiiksi vuoden 2013 aikana. Lisäksi Peltonen osallistui
kaupungin strategiatyöpajaan 5.6. ja Peltonen sekä Isotalo ovat osallistuneet kaupungin
raitiotietyöpajoihin kaksi kertaa.
5. Kehitysyhteistyö
TYYn kehitysyhteistyösektorin rakenteellinen kehittäminen
TYYn kehitysyhteistyösektoria kehitettiin kevään aikana erityisesti viestinnällisestä näkökulmasta.
Näkyvin muutos oli jäsenmaksun yhteydessä kerättävien maksujen kohdentaminen jatkossa
kahteen kohteeseen. Kesällä pohdittiin kehysektorin viestinnän käytäntöjä, ja syksystä alkaen
kehysektori viestii suunnitelmallisemmin ja laajemmin.
TYYn oma Meksiko-hanke
Meksiko-hanketta arvioitiin hankehakemusta tehtäessä kevään aikana. Uuden kolmivuotisen
hankeen pääteemat ovat maailmanlaajuisesti tärkeän ennakkotapauksen asemassa oleva
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maankäyttöön liittyvät oikeusprosessi ja aiemmissa hankkeissa perustetun koulun tukeminen.
Hankehakemus on lähetetty ulkoministeriölle, ja siihen odotetaan ratkaisua syksyn aikana.
TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankeen suunnittelu vuodelle 2014
Viestintä- ja globaalikasvatushankkeen suunnittelu alkaa elokuussa, ulkoministeriön rahoituksen
hakuaika on 14.10–15.11.2013. Kehitysyhteistyösektori valmistelee hakemuksen 14.10. mennessä.
SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko
SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko järjestetään viikolla 41. Viikkoa toteuttamaan
palkattiin keväällä Roosa Vastamäki, joka on suunnitellut kevään aikana viikon ohjelman yhdessä
rekrytoimansa projektiryhmän kanssa.
6. Koulutuspolitiikka
Yleistä
Sektorin työläimmistä projekteista etenkin opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä sekä
sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun etenivät melko suunnitellusti ja aikataulussa – etenkin
ensimmäisenä mainittu projekti Universitas Turku -hankkeen mallikkaan etenemisen myötä.
Lisäksi projektien tutkinnon inflatoituminen kuriin sekä kollegiaaliselle valmistelulle ja
päätöksenteolle painoarvoa osalta mentiin vielä toistaiseksi eteenpäin tilanteiden kehittyessä.
Projektien lisäksi sektorin toimintaan kuuluivat päivittäinen koulutuspoliittinen valvonta sekä
asiakaspalvelu.

Myös

halloped-koordinaattorien

ohjausryhmän

työ

jatkui

suhteellisen

säännöllisellä tahdilla, vain pienillä käytännön muutoksilla toimintaan.
Hallituksen koulutuspoliittista vastaavaa on kevään aikana tuntimääräisesti selkeästi eniten
työllistänyt yliopistolla tämän vuoden aikana tehtävä hallinnon rakenteiden ja prosessien
tarkastelutyö (HalRake). Työn tavoitteena on hallinnon hallittu keventäminen ja tarvittava
uudelleenjärjestely kaikkien yliopiston hallinnonalojen osalta. Työmuotoina on ollut eri
hallintokokonaisuuksia käsittävät työpajat (joista kuusi kappaletta kevään aikana) sekä muihin
yliopistoihin tehtävät benchmarking-vierailut (Tampereen yliopisto 17.6. ja Jyväskylän yliopisto
18.6.; Oulun yliopisto on kohteena elokuussa). Lisäksi kirjastoa ja tietohallintoa varten on
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perustettu omat erilliset työryhmänsä, jotka lopettelevat työtänsä lokakuun puoliväliin mennessä.
HalRaken ohjausryhmän on kevään aikana kokoontunut muutaman viikon välein.
Sektorin hallituslainen ja työntekijä osallistuivat kevään mittaan useisiin eri SYL:n, yo-kuntien
sekä yliopistojen järjestämiin tilaisuuksiin: Tamyn Lukukausimaksut vai ei -seminaari 31.1., SYL:n
avausseminaari 4.–5.2., Teutorin suunnittelutyöpaja 8.2., SEKSMYY 19.–20.4., Kampusalueen
kehittämisen työpaja 7.5., Pedagogiset messut 16.5., Ohjauksen kehittämisen työpaja 5.6.
Nopeat valmistumisajat pehmeillä keinoilla
a. Uudet opiskelijat keskiöön (kopo-sopo-tuutorointi-yhteisprojekti)
TY:n uuden opiskelijapalautejärjestelmän mukainen opintojen alkuvaiheen kysely, eli 1. vuoden
opiskelijoille kevätlukukaudella lähetettävä kysely, teetettiin ensimmäistä kertaa nyt tänä keväänä.
Yksikkökohtaiset tulokset tulivat TYYn toimiston tarkasteltaviksi toukokuun lopulla ja odottavat
nyt tarkempaa analyysia.
HalRake-työn benchmarking-vierailujen yhteydessä tarkasteltiin osana kv-palvelujen työpajoja
myös kv-opiskelijoiden ohjausta. Samassa keskusteltiin opintojen ohjauksesta yleisestikin, koskien
siis myös kotimaisia tutkinto-opiskelijoita.
TYYn edustaja istui yliopiston opintoasiainneuvoston asettamassa tuutoroinnin ja opintojen
ohjauksen

kehittämisen

työryhmässä,

jossa

laadittiin

ohjeistus

uusien

opiskelijoiden

vastaanottamisesta ja hyvistä ohjauskäytännöistä.
b. Porkkanoilla läpivirtausta
Projektia varten suunniteltu kartoitus jäi keväällä alkutekijöihin, mutta on tarkoitus laatia vielä
syksyn alkuun mennessä.
c. Tukea gradua vaille valmiille
Kevään aikana ei ehditty tehdä suunniteltua kartoitusta muualla valtakunnassa jo käytössä olevista
gradun teon tukemisen käytänteistä. Kartoitusta on kuitenkin tarkoitus laatia syksyn toiminnan
alkamiseen mennessä.
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Tutkinnon inflatoituminen kuriin
Tutkintojen

mitoituksesta

on

keskusteltu

keväällä

opintoasiainneuvoston

opetussuunnitelmaprojektityöryhmässä. TYYn oma mitoituskysymysten arviointi on jätetty
syksyyn.
Opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä
Hankkeiden haku ja valinta on tehty kevään aikana. Tuettavat projektit on valittu ja projekteista
vastaaville alayhdistyksille on lähetetty ohjeet hankerahan tilityksistä. Projektien toteutumisen
seuranta aloitetaan syksyllä.
Universitas Turku -hanke eteni ennen kaikkea hankkeeseen palkatun hankekoordinaattori Lauri
Miikkulaisen toimesta. Hän muun muassa organisoi hankkeen markkinoinnin, laati nettisivut ja
Facebook-sivun ja toimi valmistelijana hankkeen ohjausryhmälle. Hankkeen graafisen ilmeen
osalta osaamista tilattiin vielä kahdelta muulta henkilöltä. Hankehakua mainostettiin niin
sähköisesti kuin myös kampuksille liimatuin julistein.
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.2. päättäen hankkeen ohjaussäännöstä
sekä avustushaun avaamisesta. Ohjausryhmään kuuluu jäseninä hallituksen kopo-vastaava (pj),
kopo-asiantuntija (siht.), kaksi yliopiston edustajaa sekä kaksi ainejärjestökentällä jo huomattavaa
kokemusta

kerännyttä

opiskelijoiden

edustajaa.

Hakemukset

tulivat

ensin

edunvalvontavaliokunnan esikäsittelyyn; ohjausryhmä käsitteli hakemuksia valmistelun pohjalta ja
teki päätöksen rahanjaosta kokouksessaan 17.4.
Avustushaku oli auki 25.2.–28.3. Hakemuksia järjestöiltä tuli kaiken kaikkiaan 32 kappaletta ja
haettu summa oli yhteensä 37 008 euroa. Hankerahaa jaettiin yhteensä 10 000 euroa.
Kollegiaaliselle valmistelulle ja päätöksenteolle painoarvoa
Osan humanistisen tiedekunnan johtokunnan hallopedien eroaminen tehtävästään johti
rehtoristoa

myöten

laajempaan

keskusteluun

opiskelijoiden

mahdollisuuksista

osallistua

kotiyksikkönsä valmistelutyöhön ja päätöksentekoon. Rehtori muun muassa kartoitutti eri
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työryhmien ja elinten kokoonpanoa jokaisen yksikön osalta. Lisäksi syksyksi on yliopiston puolelta
tekeillä laajempi kaikkia yksikköjä koskeva ohjeistus hyvistä valmistelu- ja kokouskäytänteistä.
Sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun
Projektin osalta ensimmäinen uusi edistysaskel otettiin jo heti vuoden alussa, kun Lyyra-korttien
käyttöönotto kulkukorttina lähti toimimaan; kortteja käytiin aktivoimassa kansliassa alkuun lähes
päivittäin. Tenttiakvaario on ollut keskusteluissa mukana tilanteisiin sopien, etenkin Opintojen
tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisryhmän (Optike) kokouksissa. Tenttiakvaario oli myös
kesäkuun benchmarking-vierailuilla Tampereelle ja Jyväskylään keskeisenä keskustelunaiheena
opintohallinnon työpajoissa – työpajojen annin summaaminen tapahtuu vielä syksyn alkuun
mennessä. TYYn ja Turun KY:n yhteisen tenttiakvaariokampanjan suunnittelu aloitettiin
kevätlukukauden lopulla.
Toimintasuunnitelman ulkopuoliset projektit
Yhteistyö tieteentekijöiden kanssa (Vornanen)
Turun yliopiston tieteentekijät ry:n toimihenkilöiden kanssa ollaan oltu yhteydessä muun
toiminnan ohessa, mutta virallista tapaamista tai muita vastaavia ei ole vielä järjestetty.
Halloped-koordinaattorit (Ahlgren)
Halloped-koordinaattorien ohjausryhmä kokoontui kevätlukukaudella neljä kertaa. Eri yksiköiden
ja TYYn toimiston kulloinkin ajankohtaisten asioiden käsittelyn lisäksi helmikuun kokouksessa
(21.2.)

keskusteltiin

erikseen

myös

yliopiston

uusista

valmisteluryhmämallista

sekä

rahanjakomallista ja toukokuun kokouksessa (8.5.) opiskelijoiden vastaanotosta ja tuutoroinnista.
Lisäksi kopo-vastaavan ja koordinaattorin yhdessä yksikköön tehtävät dekaani/johtaja-tapaamiset
toteutuivat

kevään

aikana

humanistisen

tiedekunnan,

kasvatustieteiden

tiedekunnan,

oikeustieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan osalta; muut yksiköt ajoittunevat
vielä syyslukukaudelle.
Yliopiston hallituksen valinta (Vornanen)
Yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaprosessi on edennyt

TYYE syyskuu2013: LIITE 4:
HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS
2013
sivu 18(33)

yliopistokollegion ja sen jäsenistään muodostaman työvaliokunnan ohjaksissa. Kesän alkuun
mennessä kollegio oli päättänyt listasta henkilöitä, joiden kiinnostusta hallitustehtävään aletaan
tiedustella – haastattelut ovat syyslukukauden alussa. Työvaliokunnan jäseninä oli myös kollegion
hallopedeja.
Maksuton koulutus (Ahlgren)
Vuoden alun asiaa koskevan lakialoitekeskustelun jälkeen koulutuksen maksullisuus ei ole
kuitenkaan enää loppukevään aikana ollut paljoakaan esillä; SYL on asiassa vaikutusvalmiudessa
kuitenkin kokoajan. TY:n oman maksullisen koulutusohjelman tulevaisuudesta ei ole yliopiston
hallituksessa keskusteltu.
Auditointiin valmistautuminen (Vornanen)
Valmistautuminen tulevaan audiotointiin ei näkynyt yliopistolla merkittävästi vielä kevään aikana.
Kopo-vastaava osallistui KKA:n järjestämään Laatujärjestelmien seuranta- ja kehitysseminaariin
26.3., jossa käsiteltiin viimeisimmän auditointikierroksen tuloksia ja kierroksen jälkeisiä
toimenpiteitä.
Opiskelukulttuurin hyvät käytänteet -opas (Ahlgren, EVVK)
Edunvalvontavaliokunta sisällytti oppaan toimittamisen tämän vuoden toimintasuunnitelmaansa.
Opas julkaistaan pelkästään sähköisenä. Oppaan aineisto on vielä järjestelemättä.
Koposeminaari (Ahlgren)
Syksyn koposeminaarin alustava teema on yliopiston palvelut, alustava ajankohta 24.9. Seminaarin
järjestely jatkuu välittömästi elokuun alussa.
Alayhdistys- ja halloped-koulutukset (Ahlgren, Vornanen)
Alayhdistysten kopo-toimijoille järjestettiin koulutus 13.2. ja hallopedeille 21.3. Ajankohtaisten
asioiden

lisäksi

koulutuksissa

edunvalvontakartoitusta.

esiteltiin

muun

muassa

TYYn

toimistolla

laadittua
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Opiskelijapalautejärjestelmä
Kopo-vastaava

oli

jäsenenä

opintoasiainneuvoston

alaisessa

opiskelijapalautejärjestelmätyöryhmässä, joka sai työnsä valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä.
Työryhmän

toimeksiantona

oli

luonnostella

koko

yliopistolle

yhteiset

opinto-

ja

opiskelijapalautteen keruun käytänteet. Luodussa mallissa opintojaksokohtaisen palautteen lisäksi
opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen alkuvaiheen kokemuksista, kandivaiheen jälkeisistä
kokemuksista (valtakunnallinen YOPALA) sekä maisterivaiheen jälkeen tietoa työllistymisestä
(vuosi valmistumisen jälkeen sekä viisi vuotta valmistumisesta). Lisäksi luonnosteltiin kaikille
yksiköille yhteiset palautteen käsittelyn ja vastapalautteen antamisen mallit. Palautejärjestelmästä
ja palautteen käsittelystä tulevat kuvaukset muun muassa Uuden opiskelijan oppaaseen.
7. Liikunta
Liikuntasektorilla työllistävimmät hankkeet ovat Turun yliopiston yliopistoliikunnan kanssa
valmisteltu ja edistetty palloilu-/liikuntahallihanke. Myös OLL järjestöllisen kehittämisen
työryhmän

tuotoksiin

perehtyminen

ja

asiassa

vaikuttaminen

on

työllistänyt

paljon.

Liikuntatiedotusta on kehitetty luomalla sähköpostilista liikuntatoimijoille.
Liikuntatuutorointi ja vähän liikkuvien aktivointi
Osallistuttiin aktiivisesti Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestämiin sektoritapaamisiin ja arvioitiin
yhteistyössä yliopistoliikunnan kanssa liikuntatutoroinnin toimivuutta. Liikuntatutorointia on
aikaisemmin järjestetty Turun yliopistossa, mutta siitä on luovuttu heikon sitoutumisasteen
vuoksi. Päätös liikuntatutoroinnin aloittamisesta Turun yliopistossa tehdään muiden yliopistojen
ylioppilaskuntien liikuntatutorointikokeilujen jälkeen.

Keskusteltiin yliopistoliikunnan kanssa vähän liikkuvien opiskelijoiden lajikokeilupäivästä, joka
kuitenkin päätettiin ideoida vasta syksyllä.
Hallihankkeen edistäminen
TYY edisti hallihanketta yhdessä Turun muiden korkeakoulujen kuntien kanssa. Vuoden alussa
Turun Teknologiakiinteistöt esitteli korkeakoulujen liikuntatoimijoille kaupungin suunnitelmat
rakennuttaa liikuntahalli Turkuun. TTK halusi saada korkeakoulut vuokraamaan osan hallista ja
olisi tätä varten ollut valmis rakentamaan suuremman hallin. Tämän jälkeen opiskelijoiden

TYYE syyskuu2013: LIITE 4:
HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS
2013
sivu 20(33)

tarpeesta

liikuntahallille

on

keskusteltu

paljon

Turun

liikuntalautakunnan,

nuorten

kaupunginvaltuutettujen kuin myös yliopiston rehtoraatin kanssa. Ennen kesää hallihanke
siirrettiin kuitenkin uudelleen valmisteluun.

Kaupungin virkamiehiä tavattaessa on kuntalaisten hyötyliikuntamahdollisuuksien parantaminen,
kuten pyöräilyteiden ja ulkokuntosalien rakentaminen nostettu esille.
Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestöllisen kehittämisen työryhmä
Kevään aikana TYY on lausunut kahdesti OLL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmälle siitä, miten
liikuntaedunvalvonta

tulevaisuudessa Suomessa

tulisi

valtakunnallisella

tasolla

järjestää.

Vaikuttamistyötä on hankaloittanut OLL:n työryhmän heikot tulokset kehittämisehdotusten
tuottamisessa. TYY on kuitenkin osallistunut aktiivisesti kehittämiskeskusteluun OLL:n
sektoritapaamisissa.
8. Opiskelijakulttuuri
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä
Ylioppilaskuntien yhdistymisen juhlintaa muutettiin aikaisemmista vuosista ja vuosipäivää
juhlittiin cocktailtilaisuuden lisäksi järjestämällä illan päätteeksi sitsit. Päivä osui hieman huonoon
ajankohtaan laskiaisen sijoittumisen vuoksi mutta silti sitsien järjestämisestä hyödyttiin
taloudellisesti. Vuosipäivän kulut jäivät alle puoleen edellisestä vuodesta. Cocktailtilaisuus
pidettiin Mercatorilla 15.2. Ohjelmassa oli kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kuoron Cantus
Mercurialiksen esitys sekä juhlapuheita.
Fastlaskiainen
Yhteistyössä ÅAS:n, TUO:n sekä Noviumin kanssa toteutettiin perinteinen Fastlaskiainen, eli
korkeakouluopiskelijoiden yhteinen laskiaisrieha Vartiovuorenmäellä laskiaistiistaina. Paikalle oli
kutsuttu viime vuosien tapaan sponsoreita sekä puolueita pitämään ständejä. Tapahtumassa oli
perinteisesti musiikkia sekä laskiaispullatarjoilu. Tapahtuman kulut jaettiin STYLA-laskurin
mukaan. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut ja yhteistyö eri korkeakoulujen
opiskelijajärjestöjen välillä sujui hyvin. Tapahtumaa järjestämään palkattiin tapahtumatuottajaksi
Sami Siipola.
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Akateeminen vappu
Vapunaattona 30.4. järjestettiin perinteiset lakitustapahtumat Taidemuseonmäellä ja Liljan
patsaalla Runebergin puistossa. Lisäksi vapunpäivänä 1.5. toteutettiin TYYlikäs vappupiknik
Vartiovuoren puistossa. Vapun tapahtumatuottajaksi valittiin Marjo Herranen, joka toimi
tapahtuman suhteen tiiviissä yhteistyössä hallitusvastaavan kanssa. Tänä vuonna vapun
toteutuksessa

panostettiin

erityisesti

piknikin

ohjelmatarjontaan

sekä

tapahtuman

varainhankintaan. Ohjelma koostui Sohon Torwien ja TYYn kuoron esityksistä sekä puheesta
keväälle. Lisäksi tapahtumassa esiintyi neljä bändiä: Muusa, Aprillirockin voittaja Stone Moon
Jungle, Hiljaiset kallot sekä Corona Skies.
Piknikin ympäristöasioihin kiinnitettiin huomiota jätehuoltoa lisäämällä yhteistyössä Turun
seudun jätehuollon kanssa sekä ympäristövaliokunnan siivoustempauksella. Jätehuoltoon pitää
jatkossa sopia jäteastioiden palautus vasta seuraavalle päivälle, ettei jätepisteitä poisteta kesken
vapunpäivän. Astioiden määrää on myös lisättävä huomattavasti. Kaupunkia on pyydettävä
osallistumaan jätehuollon toteutukseen.
Kulttuuriedunvalvonnan tehostaminen / pääteema
TYYn kevään tapahtumavastaavien koulutuksessa painotettiin TYYn viestintä mahdollisuuksia
tiedotuskanavana. Kulttuurivaliokunta on suunnitellut uuden kulttuuripassin ja kehittänyt passin
ominaisuuksia. Muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa on tehty kevään aikana tiiviisti
yhteistyötä.
Opiskelijaperinteistä viestiminen englanniksi / pääteema
Keväällä on suunniteltu opiskelijaperinteet kattava opas syksyn orientaatioviikolla jaettavaksi.
Opas on tarkoitus inkorporoida jatkossa TYY’s Guide for International Student- julkaisuun. Opas
sisältää tietoa haalarikulttuurista ja ainejärjestöistä opiskelijaperinteisiin ja -tapoihin.
Projektikoordinaattorien käyttäminen
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Koordinaattoreita on palkattu

kevään

aikana

laskiaiseen,

akateemiseen

vappuun sekä

kaupunginosaviikkoon ja avajaiskarnevaaleihin. Koordinaattoreiden käyttöä on lisätty aiempiin
vuosiin verrattuna yhdellä laskiaisen järjestämisen helpottamiseksi.
Ylioppilaskylän ja Yliopistonmäen kaupunginosaviikko
TYY järjestää 2.9.–8.9. Yliopistonmäen kaupunginosaviikon. Tapahtumaan luotiin kevään aikana
viikon kestävä ohjelma ja talousarvio. Rahoitusta haettiin toukokuussa ja rahoituksen saamisen
jälkeen koordinointi yhdistettiin avajaiskarnevaalien tapahtumatuottajan tehtäviin.
9. Sosiaalipolitiikka
Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy
YTHS:n henkilökuntaa

on

koulutettu

Turun

yliopiston

kiusaamistutkimuksen perusteella

havaitsemaan vuorovaikutuksellisia ongelmia opiskeluyhteisössä. Kaupungin sosiaalitoimen,
YTHS:n, TYS:n, yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluiden sekä TYYn ja TUO:n yhteyksiä on pyritty
vahvistamaan vakiinnuttamalla

toimeentuloturvaverkoston toimintaa.

Hankkeeseen

anottiin

yhteisöllisen terveyden edistämisen hankerahaa, mutta sitä ei saatu. YTHS on hakenut
rahoitusta toimeentuloturvaverkoston toiminnan edistämiseen.
Varhainen puuttuminen konflikteihin ja korkeakoulukiusaamisen ehkäisy
Turun yliopistossa tehdyn kiusaamistutkimuksen aineistoon pohjautuen YTHS:n henkilökuntaa on
koulutettu

kohtaamaan

kiusaamiseen

liittyviä ongelmatilanteita.

Opiskelijoille

suunnattu

kiusaamisseminaari järjestetään marraskuussa. Konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi
on ryhdytty kehittämään varhaisen tukemisen toimintamallia kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
Alkuvuonna

2014

mallia

pilotoidaan

yliopistoyhteisön

jäsenten

välisissä

oikeissa ristiriitatilanteissa.
Vahvistetaan alayhdistysten sosiaalipoliittisten / hyvinvointivastaavien verkostoja
Kevään aikana suunniteltiin ja tehtiin selvitystyötä sektorin alayhdistystoimijoiden verkostojen
vahvistamiseksi. Soponeuvoston ensimmäinen kokoontuminen on aikatataulutettu syyskuun
alkuun, ja sen teemana ovat ensimmäisen vuoden opiskelijat. Toimistolla projektia ovat työstäneet
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hallituksen sosiaalipoliittiset vastaavat ja sosiaalipoliittinen asiantuntija. Neuvoston on tarkoitus
kokoontua tämän vuoden puolella vielä toisen kerran.
Selkeä työnjako työurakeskusteluun
TYYn hallituksessa työelämävastaavana vuonna 2013 toimii Peltonen. Kevään aikana hän osallistui
SYLlin työelämäseminaariin 9.4. sekä muihin työelämää käsitteleviin tapahtumiin.
TYYn työelämäpalveluiden kehittäminen (sopo-yritysyhteistyö-yhteisprojekti)
Hallituksen työelämävastaava Peltonen on tavannut Rekryä kevään aikana kolme kertaa (11.2.
yleinen tutustuminen, 7.5. Rekryn ja TYYn yhteistyö sekä työelämäasioiden edistäminen ja 6.6.
harjoitteluasiat) ja muun muassa tutustunut heidän kattavaan esitykseensä omista palveluistaan.
Rekryn kanssa on puhuttu erityisesti harjoittelukäytännöistä sekä -tuista. Lisäksi Peltonen on
yhdessä koulutuspoliittisen asiantuntijan Vornasen kanssa osallistunut Ready, Study, Go Turku
-hankkeen valmisteluun ja ideointiin. Työ jatkuu myös syksyllä 2013.
Lakipalveluiden kehittäminen
Projekti

ei

ole

edennyt

kevään

aikana.

Tarkoitus

on

syksyn

aikana

oikeusaputoimikuntaan ja sopia heidän kanssaan yhteistapaaminen.

ottaa

yhteyttä

Tapaamisen jälkeen

tuotetaan yhdessä lakipalveluja tukevaa materiaalia TYYn nettisivuille.
Opintotukikampanja
TYY luotsasi "Näpit irti opintotuesta!" -kampanjaa keväällä. Kampanjan juuret olivat Turussa,
mutta se levisi valtakunnalliseksi Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. ”Näpit irti opintotuesta!”
oli lopulta kaikkien valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen yhteiskampanja, joka huipentui 20.3.
Helsingissä järjestettyyn suurmielenosoitukseen.

Kampanjan tarkoituksena oli vaikuttaa

valtiontalouden kehysriihen lopputuloksiin ja estää opintotuen kehittäminen lainapainotteiseksi.
Nämä tavoitteet saavutettiin ja kampanjalla oli epäilemättä osuutta asiaan.
Viestintä tapahtui pääosin sosiaalisessa mediassa ”Näpit irti opintotuesta!” -sivulla. Mediassa
julkaistiin lisäksi mielipidekirjoituksia, haastatteluja ja kannanottoja, joissa TYY oli mukana.
Kampanjan materiaaleina käytettiin rintamerkkejä, julisteita, flaijereita, mielenosoituskylttejä ja
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banderolleja.

Kampanjaan liittyen TYY

järjesti

infotilaisuuden

opintotuesta,

paikallisen

mielenilmauksen Yliopistonkadulla sekä osallistui Helsingin suurmielenosoitukseen. Yhteensä
kampanjaan kului TYYn varoja 2681,67 euroa. Kampanja onnistui paitsi valtakunnallisissa
poliittisissa tavoitteissaan, myös opiskelijoiden tietoisuuden lisäämisessä. Jälkikäteisen arvion
mukaan näyttää siltä, että TYYläiset ovat aktivoituneet toimeentuloon liittyvässä keskustelussa.
YTHS:n rahoituksen ympärillä käyty keskustelu
Seurattiin kevään aikana YTHS:n rahoituksesta käytyä keskustelua. Yleiseen YTHS:n rahoitukseen
liittyvän

keskustelun

lisäksi

esillä

oli

kevään

ja

alkusyksyn

aikana

ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-pilotin rahoitus.
Sosiaaliturvan kokonaisuudistus
TYYssä seurattiin sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta käytyä keskustelua, ja osallistuttiin SYL:n
aiheesta

järjestämään

kansalaisaloitetta

seminaariin

huhtikuussa.

perustulosta ajaneeseen

Lisäksi

kampanjaan

osallistuttiin

osana

turkulaista

kevään

aikana

toimijaryhmää:

kansalaisaloitteen saattoi käydä allekirjoittamassa TYYn kansliassa, ja kampanjamateriaalit olivat
esillä ylioppilastaloilla ja internetissä.
10. Tuutorointi
Tuutoroinnin kehittäminen (tuutorointi-sopo-kopo-kv-yhteisprojekti)
TYY on osallistunut opiskelijatuutoroinnin yleisten ohjeiden laatimiseen opintojen ohjauksen ja
varhaisen vaiheen työryhmässä. Työryhmä on laatinut yhteisen tuutorihakulomakkeen kaikkien
tiedekuntien käyttöön sekä opiskelijatuutoroinnin sopimuspohjan, josta käy ilmi tuutorin vastuut
ja tehtävät. Jokainen tuutori allekirjoittaa sopimuksen opintoneuvojan kanssa. Ohjeistuksissa
painotetaan tuutorin tärkeää roolia osana yliopiston opintojen ohjauspalveluja. Tuutorikoulutusten
sisältöihin ohjeistettiin myös lisäämään pohdintaa yhteisöllisyydestä ja opiskelukyvyn tukemisesta.
TYYn tuutorikoulutusmateriaalia on päivitetty ja sen sisältöä kevennetty. Koulutuspolitiikkaa
käsitellään vähemmän ja pääosassa ovat TYYn jäsenpalvelut. Toukokuussa järjestettiin TYYn
tuutorisuunnistus, johon osallistui noin 30 tuutoria. Suunnistuksessa tuutorit pohtivat uusia
opiskelijoita askarruttavia kysymyksiä ja niihin vastauksia. Keväällä laadittiin Uuden opiskelijan
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opas, joka lähetettiin kaikille uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Oppaassa on tietoa
mm. TYYn toiminnasta, palveluista, yhteistyökumppaneista ja alayhdistyksistä. Syksyksi palkattiin
tuutorointikoordinaattori, jonka tehtävänä oli tutustuttaa uudet opiskelijat ylioppilaskuntaan
esittelykierrosten avulla.
11. Viestintä
Verkkoviestinnän kokonaisuudistus
Nettisivuja on käytetty aktiivisesti ja etusivua muokattu hieman selkeämmäksi. Olemassa olevien
nettisivujen toimivuudesta järjestettiin toukokuun aikana nettisivukysely, johon vastasi 180
henkeä. Avointen vastausten perusteella etsitty tieto löydetään nettisivuilta lähes aina. Muuten
nettisivujen ulkonäkö ja käytettävyys jakaa vastaajat: osan mielestä nettisivut toimivat
moitteettomasti, osa pitää niitä vanhanaikaisina ja tylsinä, sekä navigointia vaikeana. Vastaukset
otetaan huomioon uusia nettisivuja suunniteltaessa.
Ylioppilaskunta on osallistunut yliopiston intranetin kehittämiseen osallistumalla muutamaan
yliopistoviestinnän järjestämään palaveriin kevään aikana. Yliopisto haluaa myös ylioppilaskunnan
omaksuvan intranetin, joten ylioppilaskunnan mielipiteet on otettu hyvin huomioon. TYY saa
intranettiin oman, tiedekuntien sivuja vastaavan sivun. Sivuston rakentaminen on aloitettu
toukokuussa yhteistyössä yliopiston viestinnän kanssa.
Kampusnäkyvyys
Ylioppilaskunnan näkyvyyttä kampuksella on edistetty kevään aikana perinteisin keinoin julistein
ja pöytämainoksin.
Opintotukimielenosoituksen aikaan kampanjalle saatiin paljon näkyvyyttä isoilla julisteilla, joita
jaettiin pitkin kampusta. Unican ravintoloissa oleviin pöytätelineisiin on vaihdettu yleisiä TYYtä
koskevia mainoksia kevään aikana noin viisi kertaa. Muita suurempia julistekampanjoita ei ole
tehty, mutta ylioppilastalo A:n edessä on pidetty usein A-telinettä ja siinä ajankohtaista julistetta.
Toukokuussa

ylioppilaskunnalle

ostettiin

teltta

siipisoihtu-painatuksella,

jotta

näkyvyys

tapahtumissa kasvaisi. TYYn Facebook-sivun kuvaa on vaihdettu teemoihin sopivaksi ja Tylkkärin
TYY-sivulla julkaistaan TYY-aiheista kolumnia.
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TYY-radio
Tammikuussa

kulttuurivaliokunta

perusti

työryhmän

kartoittamaan

radioprojektin

toteuttamisvaihtoehtoja. Työryhmä sai työnsä päätökseen toukokuussa. Kulttuurivaliokunnalta
saadun raportin perusteella oman radiokanavan perustaminen on kallis ja paljon resursseja vaativa
projekti. Toteuttamiskelpoisin vaihtoehto on podcast-tyyppisten lähetysten tekeminen suoraan
nettiin. Tässäkin kohdassa ongelmaksi muodostuu tarvittavan laitteiston puuttuminen.
Syksyllä projektia edistetään keskustelemalla Tylkkärin kanssa mahdollisista yhteistyökuvioista.
TYYn esittelyvideo
TYYn

videokameralla

on

otettu

videokuvaa

suuremmista

tapahtumista,

kuten

opintotukimielenosoituksesta ja vapusta esittelyvideota varten. Lisäksi ammattikorkeakoululta on
tiedusteltu mahdollisuutta teettää esittelyvideo opinnäytetyönä.
Kootut viestit kaikille TYYläisille
Kevään aikana ei lähetetty koottuja viestejä kaikille TYYläisille, mutta syksyllä viestejä lähetetään
ainakin kolme kertaa: syyslukukauden alkaessa, kehotus vastata kunnallispoliittiseen kyselyyn ja
edustajistovaalien alla.
Toimintasuunnitelman ulkopuoliset projektit
Paikallismedioihin tutustuminen
TYY organisoi helmi-maaliskuussa tapaamisen Turkulaisen, Aamusetin, Yle Turun ja Turun
Sanomien kanssa, jotta opiskelijoiden näkyvyys paikallismedioissa kasvaisi. Tapaamisiin osallistui
myös muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajia. Tapaamisissa käytiin läpi mitä
mediat toivovat opiskelijoilta, mitä opiskelijat toivovat medialta ja miten näkyvyyttä voisi lisätä.
Saatua tietoa hyödynnetään tiedotuksessa.
12. Yhdenvertaisuus
TYYn yhdenvertaisuusohjelma
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Yhdenvertaisuussektorin kevään tärkein projekti oli ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelman
valmistelu vuosille 2013–2016. Ohjelmaa valmistelivat hallituksen yhdenvertaisuusvastaava,
sosiaalipoliittinen vastaava sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija. Valmistelun tueksi pyydettiin
lausunnot

mm.

edustajistoryhmiltä,

saavutettavuustyöryhmältä

ja

yliopiston

esteettömyyssuunnittelijalta.
Edustajiston huhtikuun kokouksessa hyväksytyn ohjelman suurimaat sisällölliset muutokset
liittyivät

ohjelman

rakenteeseen:

toiminnallisuuden

lisäämiseksi

ohjelma

on

laadittu

toimijatasoittain, ja lisäksi uudistettu ohjelma erittelee toista sataa toimenpidettä ohjelman
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden edistäminen jää pääosin syksyyn, keväällä ehdittiin
osallistua yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutukseen (toimenpide 7),
järjestettiin

edustajistolle

yhdenvertaisuuskoulutus

(toimenpide

75.)

ja

uusittu

yhdenvertaisuusohjelma käännettiin englanniksi ja julkaistiin TYYn nettisivuilla (toimenpide 88.).
Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista
TYYn hallitus päätti kokouksessaan 7.3., että ylioppilaskunta liittyy Tasa-arvoinen Suomi ry:n
kannatusjäseneksi ja Tahdon2013-kampanjan tukijaksi. Kampanjaan osallistuminen toteuttaa
yhdenvertaisuusohjelman toimenpidettä 6. ”TYY osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
yhdenvertaisuusasioista".
Kampanjan tarkoituksena kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. TYYn
osallistuminen kampanjaan sai näkyvyyttä Turun Sanomissa. TYYssä kampanjaan on osallistuttu
tukemalla

turkulaista

kampanjaorganisaatiota

ja

sen

opiskelijatoimijoita

tarvittaessa:

Kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen on voinut käydä allekirjoittamassa TYYn kansliassa,
kampanjajulisteet ovat olleet esillä YO-taloilla ja materiaalia on laitettu myös TYYn Facebooksivuille. Syksyllä kampanja on esillä TYYn avajaiskarnevaaleilla.
13. Ympäristö
Polttava kysymys-kampanja
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TYY osallistui Maan ystävien kampanjaan ilmastolain puolesta järjestämällä laskiaisen yhteydessä
lumiukkotempauksen

ympäristövaliokunnan

voimin.

Ilmastolain

valmistelutyön

edetessä

osallistutaan syksyllä kampanjaan ainakin tiedottamalla eduskuntatalolla järjestettävästä
tempauksesta sekä lain valmistelun etenemisestä.
Kevyen liikenteen liikennejärjestelyiden ja pyöräilyedellytysten kehittäminen
(kaupunki-ympäristö-yhteistyöprojekti)
Kesällä käytiin vuoden 2012 kyselyn perusteella läpi keskeisimmät toimenpiteitä vaativat ongelmat
kevyen liikenteen liikennejärjestelyissä kampusalueella. Syksyn alussa Wilska ottaa yhteyttä
yliopistoon ja Peltonen kaupunkiin ongelmakohtien ratkaisemiseksi.
Turun yliopistosta ekokampus
Projekti ei edennyt kevään aikana. Syksyllä otetaan asia esille rehtorinlounailla.
Ympäristöohjelman tarkastaminen
Ympäristöohjelman päivittämisestä keskusteltiin ympäristövaliokunnassa, ja sitä päivitetään
loppuvuodesta.
14. Yritysyhteistyö
TYY on uusinut umpeutuvia yhteistyösopimuksiaan sitä mukaa kun niitä on vanhentunut.
Tapahtumissa,

kuten

akateeminen

Vappu

sekä

Avajaiskarnevaalit

ylioppilaskunnan

yhteistyökumppaneille on varattu tilaa näkyvyydelle. Uusia sopimuksia on vuoden aikana
neuvoteltu, mutta samalla on seurattu suurella mielenkiinnolla niin paikallisten kuin
valtakunnallisten opiskelijoille etuja neuvottelevien palveluntuottajien, kuten Frank-palvelun
esiinmarssia. Muiden suurten (SEKSMYY) ylioppilaskuntien yritysyhteistyötä on analysoitu ja
pyritty benchmarkkaamaan, mutta on todettu, että TYYn toiminta on tältä osalta tehokkaampaa ja
toimivampaa.

Liite 1: Sektorivarat 31.7.2013
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SEKTORIVARAT

SALDO

BUDJETTI

Koulutuspolitiikka

338,92-

1 400,00-

Sosiaalipolitiikka

2 059,02-

800,00-

Yhdenvertaisuus/Tasa-arvo

75,08-

600,00-

Kansainvälinen toiminta

4 589,40-

7 000,00-

Kulttuuritoiminta

91,53-

100,00-

Liikuntatoiminta

60,04-

200,00-

Ympäristötoiminta

222,55-

600,00-

Kehitysyhteistyötoiminta

1 385,79-

2 250,00-

0,7 % -kehitysyhteistyö

1 239,00-

4 956,00-

Tiedotustoiminta

2 234,58-

3 050,00-

Muut hankkeet

54,80-

0,00

Kunnallispoliittinen vaikuttaminen

483,29

21,00-

Kanslian hankinnat (myytävät tuotteet) 391,00-

0,00

Alayhdistystoiminta

78,59-

1 000,00-

Tuutorointi

1 977,05-

2 500,00-

Yhteensä

14 314,06-

24 477,00-
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Liite 2: TYYn hallituksen ja työntekijöiden menot keväällä 2013
14.12.
2.1.2013
7.-14.1.
11.1.
14.1.
17.-18.1.
16.1.
17.–18.1.
18.1.
19.-26.1.
21.1.
23.1.
24.1.
25.1.
28.1.
29.1.
6.2
8.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.

15.2.
18.2.

19.2.

TYYn toimiston viimeinen aukiolopäivä ennen joululomaa
TYYn toimisto aukeaa
Hallituksen perehdytystä
Nyström poissa toimistolta
Nyström yliopiston tilatyöryhmän kokouksessa
TYYn toimiston suunnittelupäivät
Telenius ja Henriksson kokouksessa kielikeskuksen johtajan kanssa.
TYYn toimiston suunnittelupäivät Kunstenniemessä
Karvonen opintoasiainneuvoston opintojen ohjauksen ja opiskelun alkuvaiheen
laadunvarmistuksen työryhmän kokouksessa klo 12Kähkönen poissa toimistolta
Ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17-18 Turku-salissa
Naarminen ja Vornanen tapaamassa ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluiden
osastopäällikköä Erkki Härköstä klo 13.15
Isotalo ja Karvonen tapaamassa STYLA-verkoston hallitusten puheenjohtajia klo 20Nyström poissa toimistolta klo 10-13
Hallitus tapaamassa ÅAS:n hallitusta klo 18Eklund, Elenius ja Nyström yritysyhteistyölounas klo 11-12
Ahlgren ja Vornanen STYLA-kopotapaamisessa klo 11.30
Nyström yliopiston turvallisuustyöryhmän kokouksessa klo 14-15.30
Rehtorinlounas klo 11.30-12.30
Ahlgren opintojen tietojärjestelmäpalveluiden kehittämistyöryhmän kokouksessa 14-16
Edustajiston tammikuun iltakoulu klo 18.15- Turku-salissa
TYYn henkilöstöpoliittisen työryhmän 1. kokous klo 9-10.30
Hallitus tapaamassa viestintäjohtaja Anne Paasia klo 12-13
Isotalo ja Peltonen tapaamassa nuoria kaupunginvaltuutettuja klo 14-16
Naarminen ja Kahra TYS:in vaihto-opiskelijatapaamisessa klo 10-12
Yhdistystoimijan ABC Tauno Nurmela –salissa klo 16Isotalo,Elenius, Ahlgren ja Wilska Teutorin työpajassa klo 9-12
Naarminen ja Karvonen STYLA-sopo tapaamisessa Kårenilla
Hallitus ja edunvalvonta-asiantuntijoita vierailemassa Rekrypalvelussa klo 14-15
Naarminen ja Kähkönen tapaamassa yliopistoliikunnan liikuntasuunnittelijoita klo 12-13
Fastlaskiainen
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän Koulutuksen
hallinto- ja tukipalvelut -työpajassa klo. 12-16
Kopo- ja opintovastaavien koulutus klo 16Tiedottajat ja tapahtumanjärjestäjät –koulutus klo 16Hallitus ja asiantuntijoita TYS:n ystävänpäiväkahveilla klo 10
RSGT-hankkeen esittely Turku-salissa klo 14
Naarminen ja Vornanen Hyvinvointijaoston kokouksessa klo 9.45Ahlgren, Miikkulainen ja Vornanen Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmän
kokouksessa 12-13
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä: Cocktail-tilaisuus klo 13 ja sitsit illalla
Rehtorinlounas klo 11.30
Karvonen, Wilska ja Naarminen STYLA-sopotapaamisessa klo 13.15
Isotalo Yliopistokollegion kokouksessa klo 13Toimittajakoulutus Turku-salissa klo 16Elenius ja Kahra Punaisen ristin ensiapukoulutuksessa
Isotalo STYLA-puheenjohtajien tapaamisessa klo 11.30-12.30
Ahlgren opiskelijapalautejärjestelmän työryhmän kokouksessa klo. 14-16
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20.2.
20.2-22.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.

28.2.

1.3.
4.3.
5.3.
6.3.
26.2.
28.2.

1.3.
4.3.
5.3.
6.3.

4.3.
5.3.
7.3.
7.–8.3.
8.3.

Sopo- ja hyvinvointikoulutus Turku-salissa klo 16Open space –koulutus Mercatorilla klo 18Kahra suunnittelemassa kv-tuutorointia klo 12-14
Edunvalvontasektorin palaveri klo 14
Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet -koulutus Turku-salissa klo 15Saarni vuosilomalla
Kähkönen tapaamassa opintohallinnon päällikkö Sjöblomia klo 9Henriksson ÅAS:n vuosijuhlilla klo 18Karvonen ja Wilska Fobian vuosijuhlilla 18Kähkönen SHS:n vuosijuhlilla klo 17Edustajiston iltakoulu
Elenius ja Kahra SPR:n ensiapukoulutuksessa
Alayhdistyspuheenjohtajien koulutus klo 16Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän kokouksessa klo.
13-16
European Job Day ja Working in Finland -seminaari kv-opiskelijoille, Kahra osallistuu
Edustajiston helmikuun kokous
Kahra TY:n terminologiatyöryhmän kokouksessa klo 10-12
Kähkönen tapaamassa Janina Anderssonia palloiluhallihankkeeseen liittyen klo 10
alkaen
Toimisto Turun yliopiston vuosijuhlassa klo 18-21
Elenius liukumavapaalla
Kahra TY:n kv-palveluiden kokouksessa klo 9.30-11.30
Kahra TY:n kansainvälisten asioiden ohjausryhmän kokouksessa klo 12-14
Hallitus, asiantuntijat ja edustajiston puheenjohtajisto rehtorinlounaalla 11.30-12.30
Kahra ja Henriksson STYLA-kv-tapaamisessa klo 12-14
Kahra Kepan hankkeen seuranta ja arviointi -koulutuksessa
Isotalo yliopiston laajennetussa johtoryhmässä klo 9-11
Hallitus opintotukiuudistuksen keskustelutilaisuudessa Tauno Nurmelassa klo 17Kahra Kepan hankkeen seuranta ja arviointi -koulutuksessa
Elenius ja Kahra SPR:n ensiapukoulutuksessa
Kahra TY:n terminologiatyöryhmän kokouksessa klo 10-12
Kähkönen tapaamassa Janina Anderssonia palloiluhallihankkeeseen liittyen klo 10
alkaen
Toimisto Turun yliopiston vuosijuhlassa klo 18-21
Elenius liukumavapaalla
Kahra TY:n kv-palveluiden kokouksessa klo 9.30-11.30
Kahra TY:n kansainvälisten asioiden ohjausryhmän kokouksessa klo 12-14
Hallitus, asiantuntijat ja edustajiston puheenjohtajisto rehtorinlounaalla 11.30-12.30
Kahra ja Henriksson STYLA-kv-tapaamisessa klo 12-14
Kahra Kepan hankkeen seuranta ja arviointi -koulutuksessa
Isotalo yliopiston laajennetussa johtoryhmässä klo 9-11
Hallitus opintotukiuudistuksen keskustelutilaisuudessa Tauno Nurmelassa klo 17Kahra Kepan hankkeen seuranta ja arviointi -koulutuksessa
Karvonen poissa toimistolta
Isotalo ja Wilska antamassa yliopistoviestinnälle haastattelua opintotukikampanjasta
klo 13–14
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän kokouksessa
Ahlgren tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania
Vornanen poissa toimistolta
Karvonen ja Wilska SYL:n sopotapaamisessa
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän
Tutkimuspalvelut / täydentävän rahoituksen prosessit -työpajassa
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11.–12.3.
11.3.
12.3.
4.-15.3.
15.3.
18.3.
18.3.
18.-19.3.
19.3.
22.3.
22.3.
23.3.
25.3.
26.3.

27.3.

28.3.
2.4.
3.4.-4.4.
5.4.
8.4.-22.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
15.–16.4.
15.4.
17.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
19.–20.4.

Henriksson ja Kahra kielikeskuksen kehittämispäivillä.
Isotalo ja Peltonen yhteistyötapaamisessa Turkulaisen kanssa klo 14-15
Elenius, Isotalo ja Karvonen SYL:n PJ-PS-tapaamisessa
Ahlgren tapaamassa humanistisen tiedekunnan dekaania
Peltonen ja Lahoniitty yhteistyötapaamisessa YLE Turun kanssa klo 10-12
Henriksson Suoma-tapahtumassa (matkailu- ja kulttuurikohteiden messut) klo 12-14
Peltonen Varsinais-Suomi ennakoi ja innovoi -seminaarissa
Kahra SYL:n kehityskasvatushankkeen ohjausryhmän kokouksessa
Kähkönen Opiskelijoiden liikuntaliiton seminaarissa Tampereella
Ahlgren opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa klo 9-11
Peltonen ja Lahoniitty yliopiston intran kehittämistapaamisessa klo 14-16
Elenius yliopiston hallituksen kokouksessa
Kähkönen poissa toimistolta
Henkilöstön puolikas virkistyspäivä
Elenius yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Henriksson opiskelijaedustajana Kielikeskuksen uusien opettajien rekrytoinnissa
Peltonen yhteistyötapaamisessa Aamusetissa klo 14-15
Kähkönen ja Karvonen JYYn vuosijuhlilla edustamassa TYYtä
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun –ohjausryhmän kv-palveluiden
työpajassa klo 12-15
Kahra KKA:n korkeakoulujen kansainvälistymisen kehittämisseminaarissa
Ahlgren KKA:n laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa
Elenius, Grönholm ja Saarni palaverissa Opiskelija- ja hakijapalveluissa klo 9-10,
aiheena yliopistoon ilmoittautumisen käytännön asiat
keskusvaalilautakunnan kokous klo 16
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän kokouksessa
klo. 13-15
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa 16.30-18
Naarminen ja Ervasti Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston
kokouksessa klo 14-15.30
Munarieha toimistolla klo 11.30
Saarnilla vuosilomapäivä
Peltonen maakuntastrategian tulevaisuusaamupäivässä klo 8.30-12.30
Isotalo yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa klo 9.00-11.00
Henriksson kaupunginosaviikkojen tapaamisessa klo 17Henriksson SYL:n kv-tapaamisessa
Hallituksen virkistyspäivä klo 10.00-15.00
Karvonen poissa toimistolta
Isotalo ja Kähkönen yhteistyötapaamisessa Linnateatterissa klo 18TYYn sisäisen remonttiryhmän kokous klo 16-18.
Opintotukikahvit klo 15Elenius, Isotalo, Peltonen, Henriksson ja Wilska Kritiikki ry:n vuosijuhlassa
Kähkönen TuKYData ry:n vuosijuhlissa
Elenius ja Isotalo SYL:n pj-ps-tapaamisessa
Kähkönen SYL:n järjestötapaamisessa
Kähkönen OLL:n sektoritapaamisessa
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän
Taloushallinto -työpajassa klo 12-16
Ahlgren Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa klo. 12–14
Wilska SYL:n yhdenvertaisuustapaamisessa Helsingissä
Isotalo ja Kähkönen YLE:n sidosryhmäbrunssilla klo 12Kahra osallistumassa Kielikeskuksen puheviestinnän opettajan rekrytointiin
Hallitus SEKSMYY:n tapaamisessa Turussa
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22.4.
22.4.
24.4.

Naarminen ja Wilska SYL:in sosiaalturvauudistus seminaarissa Helsingissä
Hallitus Rekryn koulutuksessa klo 13-14
Elenius yliopiston hallituksen kokouksessa klo 10–14
Isotalo, Peltonen, Wilska, Ahlgren ja Kähkönen Porissa tapaamassa filiaalin
alayhdistyksiä ja yliopistokeskusken johtajaa, lähtö klo 10.00
Edustajiston huhtikuun kokous Porissa, lähtö klo 15.00
25.4.
Vornanen Opiskelijan hyvinvointi -jaoston kokouksessa klo 9-11
Naarminen YTHS:n valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä
Elenius liukumavapaalla
Kahra tapaamassa Kepan Outi Hakkaraista klo 9-14
Ahlgren Hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän kokouksessa
klo. 12-14
Ahlgren, Isotalo ja Vornanen TYYn ja yliopiston kirjaston yhteistapaamisessa klo 14Henriksson kv-tuutorikoulutuksessa klo 8-16
26.4.
Isotalo TUO:n keskustelutilaisuudessa Turun kaupungin ja Kupittaan alueen
kehittämisestä klo 16.3029.4.
Saarnilla vuosilomapäivä
Peltonen maakuntastrategian osaamistyöryhmän tapaamisessa klo 8-10
Henriksson avajaiskarnevaalikokouksessa yliopiston viestinnän ja rehtoraatin kanssa.
Ahlgren Hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän
erillislaitosten tapaamisessa klo. 12-14
30.4.
Isotalo yliopiston laajennetussa johtoryhmässä klo 9-11
Hallitus järjestää TYYlikästä vappua klo 11->
6.5.
Hallitus TYS:n saunaillassa klo 187.5.
Ahlgren Kampuksen kehittämisen työpajassa klo 9-12
Isotalo, Peltonen, Henriksson ja Naarminen tapaamassa Rekryä klo 10-12
Lahoniitty ja Peltonen yliopiston intran koulutus- ja demotilaisuudessa klo 14-16
8.5.
Isotalo Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksessa
Karvonen ja Naarminen YTHS:n terveystyöryhmässä klo 10-12
Karvonen tuutoroinnin ja alkuvaiheen ohjauksen työryhmässä klo 14.30-16
Ahlgren halloped-koordinaattorien ohjausryhmän kokouksessa klo 16-18
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa 16.3010.5.
Työntekijöiden vapaapäivä
strategiatyöryhmän kokous klo 10-13
13.–17.5.
Ahlgren poissa toimistolta
13.5.
Peltonen maakuntastrategian osaamistyöryhmän kokouksessa klo 8.3014.5.
Hallitus TYYn tuutorisuunnistuksessa klo 17Wilska SYL:n kehitysyhteistyötoimijoiden tapaamisessa Helsingissä
15.5.
Naarminen Turun yliopiston opintotukilautakunnan kokouksessa klo 14-16
16.5.
Isotalo julistamassa kesälomarauhan klo 1417.5
Naarminen Turun yliopiston päihdetyöryhmän kokouksessa klo 11.30Karvonen ja Naarminen toimeentuloturvaverkoston kokouksessa klo 13.15
Elenius, Isotalo, Peltonen ja Wilska TYYn kunniajäsenen Olavi Granön siunaus- ja
muistotilaisuudessa klo 1318.5.
Karvonen ja Naarminen lääketieteellisen tiedekunnan tuutorkoulutuksessa klo 14-15
20.5.
Isotalo Kollegion työvaliokunnan kokouksessa klo 11Wilska ympäristöteko-raadin kokouksessa
20.–21.5.
Peltonen SYL:n viestintätapaamisessa
21.5.
Ahlgren kirjaston HalRake-työryhmän kokouksessa klo. 9-11
Elenius TYS kiinteistötoimikunnan kokouksessa klo 10-11
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän
henkilöstöhallinnon työpajassa klo. 12–16
20.5.–22.5. Henriksson ja Telenius kv-kevätpäivillä Levillä.
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23.5.
24.5.
27.–28.5.
28.5.
30.5.
31.5.
4.6.
5.6.
6.6.
5.6.
6.6.
7.6.
10.6.
11.6.
12.6.
17.6.
18.6.
24.6.

Toimiston virkistyspäivä
Ahlgren tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan dekaania klo. 13-14
Naarminen ja Ervasti Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston kokouksessa
Elenius SYL:n pääsihteeri-taloussihteeri-toimistosihteeri-hallintopäällikkötapaamisessa
Isotalo laajennetun johtoryhmän kokouksessa klo 10-11
Isotalo yliopistokollegion kokouksessa klo 11Peltonen maakuntastrategian osaamistyöryhmän kokouksessa klo 8.30hallitus yliopiston tohtoripromootiossa klo 12.00Ahlgren opintoasianneuvoston opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa klo 14-16
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16.30Ahlgren ja Karvonen ohjauksen kehittämisen työpajassa klo 9-12
Peltonen Turun kaupungin strategiatyöpajassa klo 10.00-12.30
Peltonen Turun raitiotien yleissuunnittelun työpajassa klo 17.45-20.00
Peltonen ja Ahlgren Rekryn harjoittelupalaverissa klo 10.00-12.00
klo 10–12.30 Peltonen kaupungin strategiatyöpajassa
klo 17.45–20.00 Peltonen Turun raitiotietyöpajassa
klo 10- Peltonen, Ahlgren ja Vornanen Rekryssä
klo 14–16 Peltonen ja Vornanen RSGT-palaverissa
klo 9-11 Peltonen ja Lahoniitty RSGT-palaverissa
Elenius yliopiston hallituksen kokouksessa klo 9.00Isotalo tapaamisessa kaupungin edustajien ja Ryhmä 30 000:n kanssa
Isotalo yliopistokollegion työvaliokunnassa klo 12Isotalo laajennetun johtoryhmän kokouksessa klo 9-11
Hallitus ja edunvalvonta-asiantuntijat tapaamassa OKM:n edustajia klo 14–15
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän bm-vierailulla
Tampereen yliopistossa
Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän bm-vierailulla
Jyväskylän yliopistossa
Isotalo yliopistokollegion kokouksessa klo 10Ahlgren hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelun ohjausryhmän kokouksessa klo
12–14

