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Opiskelija,
kun haluat tietää mitä kaupungissa tapahtuu, mistä 
paikalliset puhuvat ja mitä tekevät, lukea laadukasta ja 
palkittuakin journalismia paikallisesta elämästä,  
tilaa TS Digi erittäin edulliseen opiskelijahintaan.

ts.fi/opiskelija

-50 %

8,75 €Alk. VAIN

KUUKAUDESSA



TÄSSÄ OPPAASSA: 
•	 MITÄ	TYYN	JÄSENMAKSULLA	SAA	
•	 TERVETULOA	YLIOPISTOON	UUSI	OPISKELIJA!
•	 YLIOPPILASKUNTA	VALVOO	ETUJASI
•	 OPISKELIJAKORTTI	JA	JÄSENYYS
•	 ASUMINEN	JA	TOIMEENTULO
•	 TERVEYS	JA	HYVINVOINTI
•	 TYYN	EDUSTAJISTO
•	 TYYN	ASIANTUNTIJAT
•	 TYYN	HALLITUS	2022
•	 TYYN	TILOJA	OPISKELIJAN	TARPEISIIN
•	 TYY	LAINAA	TARVIKKEITA	MONIIN	ERI	TARKOITUKSIIN
•	 TYYN	SIIVET
•	 TYLKKÄRI
•	 OLE	OSA	OPISKELIJAKULTTUURIA
•	 JÄRJESTÖISSÄ	JOKAISELLE	JOTAKIN

Opiskelijan opas on Turun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisu Turun yliopiston opiskelijoille. Opas julkaistaan lukuvuo-

den alussa. Toimitus: TYY.  Opas julkaistaan vain sähköisenä.

Tämän oppaan sivuilta löydät linkkejä tärkeisiin palveluihin eri verkkosivuille. Osa linkeistä johdattaa Turun yliopiston 

Intranet-sivuille. Intranettiin pääset kirjautumaan heti, kun olet saanut käyttöön omat utu-tunnuksesi.

SISÄLTÖ



MITÄ TYYN JÄSENMAKSULLA 
• Oikeuden hankkia Frank- 

opiskelijakortin, joka on  
valtakunnallinen etu- 
ja alennuskortti

• Lounastaa TYYn puoliksi  
omistamissa Unica- 
ravintoloissa opiskelijahintaan

• Toimiston henkilökunnan  
tarjoamat neuvontapalvelut 
lähes kaikkeen, mitä yli- 
opistourallasi voit kohdata 
opinnoissa tai vapaa-ajalla

• Edunvalvonnallisen  
vaikuttamisen niin valtakun-
nan tasolla, Turussa kuin ylio-
piston sisälläkin

• TYYltä vuokrattavia ja maksut-
tomia tiloja ja lainatavaroita 
käyttöösi

• Viestintäkanavat (nettisivut, 
sosiaalinen media, uutiskirje)

• Valtavan kirjon TYYn piirissä  
toimivia järjestöjä, joiden  
toimintaa TYY tukee

• Opiskelijakulttuurin tärkeät 
tapahtumat (esimerkiksi  
TYYlikäs vappu)

• Turun ylioppilaslehden,  
ylioppilaskunnan oman  
journalistisen julkaisun

• Ylioppilaskunnan oman 
lukuvuosikalenterin

• Ja paljon muuta!

Katso lisää www.tyy.f 

http://www.tyy.fi


Hintansa arvoisin Itämerellä

Vihreämpi 
ja  parempi 

maailma

Itämeren asia on Viking Linelle 
sydämenasia.

Viking Line haluaa olla edelläkävijä 
ympäristöajattelun ja uuden
ilmastoälykkään teknologian alalla.

Hyvä esimerkki tästä on uusi 
ilmastoviisas aluksemme 
Viking Glory, joka liikennöi 
Turku–Maarianhamina–Tukholma 
reitillä.

Viking Line on myös yksi Suomen 
suurin meriliikenteen työnantaja. 
Yhdellä aluksella työllistetään yli 
40 ammattiryhmää eri aloilla.

Viking Line palvelee kaikkia.
Asiakkaamme ovat meille kaikkein
tärkeintä!

Oletko järjestämässä järjestö-
kokouksia, koulutuksia tai muita 
opiskelijaristeilyjä?

Ota yhteyttä:
Tom Lehmus
tom.lehmus@vikingline.com



TERVETULOA YLIOPISTOON 
UUSI OPISKELIJA!

1. Ei ole yhtä oikeaa tapaa elää 
opiskelijaelämää
Jokainen	 on	 yliopistoon	 tullessaan	

kuullut	tarinoita	siitä,	millaista	opiskeluai-
ka	on.	Sitä	on	voitu	kuvailla	elämän	par-
haaksi	ajaksi,	kovaksi	työksi,	köyhyydessä	
elämiseksi	 tai	 juhlimisputkeksi.	 Stereo-
typiat	 ja	 yksinkertaistukset	 opiskeluajas-
ta	 voivat	 luoda	 	 epärealistisia	kuvia	 siitä,	
mitä	opiskelu	on,	 ja	aiheuttaa	hämmen-
nystä	 ensimmäisten	 kuukausien	 aika-
na,	 kun	 todellisuus	 onkin	 jotain	 muuta.	
Todellisuudessa	 siihen,	millaista	 opiskel-
uaikasi	tulee	olemaan,	vaikuttaa	sekä	se,	
millaista	haluat	siitä	tehdä,	että	sattuma.	
Stereotypioita	 ei	 kannata	 orjallisesti	 to-
teuttaa	 eikä	 huhuja	 juhlimiskulttuurin	
äärimmäisyydestä	 tai	 opintopisteiden	
supersuorittajista	ottaa	vakavasti.	Ensim-
mäinen	syksy	opiskelijana	voi	olla	elämä-
si	 paras,	 tai	 sitten	 aika	 tavallinen	 syksy,	
jolloin	 oli	 hengästyttävän	 paljon	 uutta	
opittavaa.	 Opiskeluaikana	 on	 paljon	 eri-
laisia	mahdollisuuksia	joihin	tarttua,	joten	
tulevista	 vuosista	 kannattaa	 tehdä	 itsesi	
näköisiä!

2. Opiskelijat eivät ole yhdestä 
muotista
Joka	 vuosi	 yliopistolla	 aloittaa	 mon-

inainen	 joukko	 uusia	 opiskelijoita.	 Osa	
tietää	tarkalleen	mitä	yliopistossa	tapah-

tuu,	ja	osa	aloittaa	opettelun	perusasiois-
ta.	Kukaan	ei	tiedä	yliopiston	ovista	sisään	
tullessaan	kaikkea,	 joten	tiedolla	brassai-
lun	sijaan	kannattaa	pitää	ihmisten	mon-
inaisuus	mielessä,	ja	tukea	kanssafukseja	
uuden	oppimisessa.	Ei	ole	häpeä,	jos	kai-
kki	käsitteet	eivät	heti	aukea,	tai	vastaan	
tulee	täysin	tuntemattomia	normeja.
Joskus	 uuteen	 yhteisöön	 sopeutumi-

nen	 ottaa	 aikansa.	 Ei	 siis	 kannata	 hu-
olestua,	 vaikka	 yliopisto	 tuntuisi	 aluksi	
vieraalta.	 Vaikka	 Suomessa	 koulutus	
periytyykin	 vahvasti,	 yliopistossa	 on	 niin	
henkilökunnan	kuin	opiskelijoidenkin	pu-
olella	monenlaisia	 ihmisiä	monenlaisista	

Onnittelut	vielä	kerran	opiskelupaikasta,	ja	tervetuloa	TYYn	jäseneksi.	
Opintojen	aloittaminen	on	jännittävää	aikaa.	Omasta	ensimmäisestä	
opiskelusyksystäni	on	vierähtänyt	jo	useampi	vuosi,	mutta	ensimmäis-
ten	viikkojen	tunnelma	on	edelleen	tuoreena	muistissa.	Kokosin	alle	
muutaman	 asian,	 jotka	 on	mielestäni	 hyvä	 pitää	mielessä	 vauhdik-
kaan	opintojen	aloituksen	keskellä.



3. Akateeminen vapaus ei tarkoita 
yksin pärjäämistä
Yliopistossa	 opiskelijoilla	 on	 erilaista	

vapautta	 kuin	 alemmilla	 asteilla.	 Vapaus	
ei	kuitenkaan	tarkoita	sitä,	ettei	tukea	olisi	
saatavilla.	Yksin	ei	 tarvitse	pärjätä!	Opin-
tojen	 suunnitteluun	saa	apua	 ja	opiskel-
uvaikeuksiin	löytyy	ratkaisuja.	Jos	kohtaat	
ongelmia,	ei	kannata	päästää	niitä	kasau-
tumaan,	vaan	hyödyntää	yliopiston	laajo-
ja	tukipalveluja.

4. Yhteisössä on voimaa
Riippumatta	 siitä,	 millaista	 haluat	

opiskeluajastasi	tehdä,	opiskelijajärjestöjä	
ei	kannata	unohtaa.	Parasta	opiskeluajas-
sa	 ovat	 monen	 mielestä	 uudet	 ihmiset,	
ja	 järjestöissä	 tutustuu	 helposti	 toisiin	
opiskelijoihin.	
Jokainen	uusi	opiskelija	tulee	tietoisek-

si	ainakin	ainejärjestönsä	olemassaolosta.	
Ainejärjestöjen	 tapahtumatuotanto	 luo	
opiskelijakulttuuria	 ja	 edunvalvontatyö	
turvaa	opintojen	sujumista.	Monelle	help-
po	 tapa	 integroitua	 opiskelijayhteisöön	
on	juuri	ainejärjestön	toimintaan	mukaan	
lähteminen.	 Se	 ei	 tarkoita	 vain	 tapah-
tumissa	pyörimistä,	vaan	tekemistä	löytyy	
monenlaisille	ihmisille.	
Jos	ainejärjestö	ei	tunnu	omalta	tai	kai-

paat	jotain	sen	lisäksi,	järjestökentällä	on	
paljon	muutakin	 tarjottavaa.	 Kymmenet	
harrastejärjestöt	 tarjoavat	 tiedekuntara-
jat	ylittävää	yhteisöllisyyttä.	Omat	ihmiset	
voivat	 löytyä	 vaikka	urheilun	parista,	 pe-
liklubista	tai	viininmaisteluillasta.	
Myös	 ylioppilaskuntaan	 voi	 lähteä	

matalalla	 kynnyksellä	 vapaaehtoiseksi	
työskentelemään	 yhdenvertaisuuden,	
kansainvälisyyden,	 ympäristöasioiden	
tai	 kehitysyhteistyön	 edistämiseksi.	 Jos	
kaikkien	 opiskelijoiden	 asioihin	 vaiku-
ttaminen	 kiinnostaa,	 ylioppilaskunnan	
päättävän	elimen	eli	edustajiston	ryhmiä	
kannattaa	lähestyä.	

5. Opiskelija voi vaikuttaa
Opiskeluaika	 on	 erinomainen	 hetki	

aloittaa	 yhteiskunnallinen	 vaikuttami-
nen,	 ja	 harmillisen	 usein	 opiskelijat	
heräävät	 tähän	 mahdollisuuteen	 vasta	
opiskelun	loppuvaiheessa.	TYY	on	kaikille	
Turun	yliopiston	opiskelijoille	avoin	väylä	
yhteiskuntaan	 vaikuttamiselle.	 Opiskel-
ijat	 vaikuttavat	myös	 kansallisella	 tasolla	
Suomen	 ylioppilaskuntien	 liiton	 avulla.	
Jos	politiikka	kiinnostaa	laajemmin,	poli-
ittisten	 ja	puoluepoliittisten	opiskelijajär-
jestöjen	toimintaan	voi	lähteä	mukaan.	
Opiskelijat	pystyvät	 vaikuttamaan	 laa-

jasti	 yliopistolla.	 Opiskelijat	 ovat	 muka-
na	 päättämässä	 esimerkiksi	 opetussu-
unnitelmista.	 Yliopisto	 on	 erinomainen	
ympäristö	 harjoitella	 yhteisiin	 asioihin	
vaikuttamista.	Yliopiston	hallinto	voi	tun-
tua	 aluksi	 vaikeasti	 ymmärrettävältä	 ja	
monimutkaiselta,	mutta	 siitä	 ei	 kannata	
lannistua.	Pohjatietoja	ei	tarvita,	vaan	kai-
kki	on	opeteltavissa,	kunhan	uteliaisuutta	
ja	 kiinnostusta	 riittää.	 Vaikuttamista	 voi	
tehdä	 yliopistolla	 aine-	 ja	 tiedekuntajär-
jestöjen	 kautta	 tai	 hakemalla	 opiskeli-
jaedustajaksi	 ylioppilaskunnan	 hauissa.	
Lisää	 tietoa	 opiskelijaedustajista	 löydät	
esimerkiksi	TYYn	nettisivuilta.	

Camilla Saarinen
TYYn	hallituksen	puheenjohtaja



YLIOPPILASKUNTA 
VALVOO ETUJASI

TIESITKÖ? 

Yhtenä harvoista yliopistoista 
Turun yliopisto toteuttaa ns. 
tasakolmikantaa, eli opiskelija- 
edustajia on aina yhtä 
monta kuin muidenkin ry-
hmien edustajia. Tämä 
antaa meille yhdenvertai- 
sen aseman päätettäessä yli-
opiston kehittämisestä.

Opiskelijalle	on	tärkeää,	että	opinnot	ovat	
sisällöltään	 laadukkaita	 ja	 etenevät	 suju-
vasti.	Opetuksen	ja	opintojen	kehittämin-
en	on	keskeinen	osa	opiskelijoiden	 ja	yli-
oppilaskunnan	tekemää	vaikuttamistyötä.	
Lisäksi	 ylioppilaskunta	 turvaa	 opiskeli-
joiden	 oikeudenmukaista	 kohte-lua	 niin	
omassa	 yliopistossa	 kuin	 valtakunnan	
tasolla.

Tätä	 yliopistoon	 ja	 opintoihin	 kohdis-
tuvaa	 vaikuttamista	 kutsutaan	 koulutus-
politiikaksi.	 Saatat	 törmätä	 yliopistolla	
sen	 lyhenteeseen	 ”kopo”,	 jota	 käytetään	
opiskelijoiden	 parissa	 kuvaamaan	 se-
kä	 itse	 asiaa	 että	 sen	 parissa	 toimivia	
henkilöitä.

OPISKELIJAT	MUKANA	YLIOPISTON	
PÄÄTÖKSENTEOSSA

Keskeinen	 ero	 koulumaailmaan	 on	 se,	
että	 päätämme	 itse	 saamastamme	
opetuksesta	 yhdessä	 muiden	 yliopis-
tolaisten	kanssa.	Edustajiemme	kautta	ja	
palautetta	 antamalla	 osallistumme	ope-
tussuunnitelmien	laadintaan.

Yliopistoyhteisön	 jäsenenä	 voit	 ke-
hittää	 yliopiston	 toimintaa	 haluamaasi	
suuntaan.	 Yliopistojen	 hallinto	 perustuu	
ns.	 kolmikantamalliin,	 jossa	 professoreil-
la,	 muulla	 yliopiston	 henkilökunnalla	 ja	
opiskelijoilla	on	edustus	hallintoelimissä.	
Tätä	 kautta	 opiskelijoilla	 on	 vaikutusval-
taa,	mikäli	 sitä	 vain	 halutaan	 ja	 osataan	
käyttää.	Vaikuttamaan	pääset	esimerkik-
si	hakemalla	opiskelijaedustajaksi.	

Kaikkein	 tärkeintä	on	kuitenkin	halu	ke-
hittää	 opintoja.	 Jos	 haluat	 päästä	 vai-
kuttamaan	 opiskeluympäristöösi,	 sinun	
kannattaa	 lähteä	 heti	 opintojen	 alkuvai-
heessa	 mukaan	 ainejärjestösi	 koulutus-
poliittiseen	toimintaan	ja	tutustua	oman	
laitoksen	 tai	 tiedekunnan	 opiskelija-	
edustajien	 toimintaan.	 Opiskelijana	 voit	
vaikuttaa	 niin	 oppiaineissa	 ja	 laitoksissa	
kuin	 tiedekuntatasolla	 –	 jopa	 yliopiston	
hallituksessa	 on	 opiskelijoita!	 Oman	 op-
piaineen	 kehitysideoista	 tai	 ongelmista	
kannattaa	ottaa	yhteyttä	omaan	ainejär-
jestöön.	Aina	voi	myös	kääntyä	TYYn	kou-
lutuspoliittisen	asiantuntijan	puoleen.

OPISKELIJAN	OIKEUSTURVA	

Ota	 yhteys	 TYYn	 koulutuspoliittiseen	
asiantuntijaan,	 jos	 tuntuu	 siltä,	 että	 si-	
nua	on	kohdeltu	epäoikeudenmukaisesti	
opintosuoritusten	 arvostelussa	 tai	 ope-
tusta	ei	ole	järjestetty	asianmukaisesti.



Useimmat	 ongelmat	 onneksi	 ratkea-	
vat	 jo	 sillä,	 että	 niistä	 menee	 reilusti		
keskustelemaan	 henkilökunnan	 kanssa.	
Ongelmista	 kannattaakin	 ensin	 keskus-
tella	kyseisen	opettajan	kanssa	tai	tarvit-
taessa	tämän	esimiehen	tai	tiedekunnan	
opintopäällikön	 kanssa.	 Näissäkin	 tilan-
teissa	 voi	 neuvoa	 kuitenkin	 kysyä	 TYYn	
koulutuspoliittiselta	asiantuntijalta.

Ongelmista	 kannattaa	 kertoa	 myös	
oman	 ainejärjestösi	 opintovastaavalle	
(kopolle),	 joka	 usein	 tietää	 kuinka	 tilan-
teeseen	voi	puuttua.

koulutuspoliittinen	asiantuntija:
Joni	Kajander,	Yo-talo	A,	1.	krs	
(TYYn	toimisto),	p.	044	796	1064,
s-posti:	tyy-kopoasiantuntija@utu.fi

ESIMERKKI	OIKEUSTURVASTA:	
MYÖHÄSSÄ	OLEVAAN	TENTTI-	
TULOKSEEN	PUUTTUMINEN

Yliopiston	 sääntö	 on,	 että	
opintosuoritusten	 tulokset	
on	 julkistettava	 ja	 toimitetta-
va	 opiskelijatietojärjestelmään	
kolmen	 viikon	 kuluessa	
suorituksesta.

Jos	 tenttituloksesi	 on	
myöhässä,	 voit	 pyytää	 TYYn	
kopo-asiantuntijaa	 (tyy-kopoa-
siantuntija@utu.fi)	lähettämään	
muistutuksen	 tentaattorille.	
Muistutuksella	 kartoitetaan	
viivästymisten	 yleisyyttä	 ja	 py-
ritään	puuttumaan	niihin.	Muis-
tutuspyynnön	 tehneen	 opiske-
lijan	 henkilöllisyys	 pidetään	
salassa.

LAKINEUVONTAA	OPISKELIJOILLE

Turun	yliopiston	oikeustieteellisen	tie-
dekunnan	ainejärjestö	Lex	ry:n	oikeu-
saputoimikunta	antaa	lakineuvontaa	
keskiviikkoisin	klo	18–20	sähköpostilla	
tyy-oikeusapu@utu.fi.

Oikeusaputoimikunta	tarjoaa	neuvon-
taa	ainoastaan	Turun	yliopiston	ylioppi-
laskunnan,	Åbo	Akademis	Studentkårin	
ja	opiskelijakunta	TUOn	jäsenille,	joten	
lähetäthän	viestisi	utu-	tai	muusta	
opiskelijasähköpostiosoitteestasi.	

TYYn	neuvontalakimies	Petteri	Sihvonen	
päivystää	 lukukausien	 aikana	 aina	 ti-
istaisin	klo	 18–19	 tomistolla	 (Rehtorinpel-
lonkatu	4	A)	ja	puhelimitse.	

Neuvontalakimiehen	puhelinnumero	
vastaanottoaikoina:	045	843	3428

mailto:tyy-kopoasiantuntija%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-oikeusapu%40utu.fi?subject=


Me teimme kotivakuutuksen valinnan helpoksi: 
LähiTapiolasta Kuluttaja-testin 
voittanut kotivakuutus nyt - 30 %
TYY:n yhteistyökumppani LähiTapiola Varsinais-
Suomen kotivakuutus on Kuluttaja-lehden 
testivoittaja. Saimme erityistä kiitosta edullisuudesta 
ja kattavuudesta. Nyt saat kotivakuutuksen verkosta 
vieläkin edullisemmin: - 30 % ensimmäiseksi vuodeksi. 

 sutuukavitok/if.aloipatihal :atso aj atnih eksaL

 imouS-sianisraV aloipaTihäL :ajaojratnulevlaP
.2202.9.03-.6.72assamiovnoatnihajnapmaK  
 .emmatliuvisittenatsiodheajnapmakääsileuL

Halwest
elämänturvaaja

Turussa ja Raisiossa



OPISKELIJAKORTTI JA JÄSENYYS
Opiskelijakortti	on	todistus	opiskelijastatuksestasi	ja	ylioppilaskunnan	virallinen	jäsen-
kortti.	Opiskelijakortilla	saat	lisäksi	opiskelijahintaista	lounasta	opiskelijaravintoloista,	
alennuksia	joukkoliikenteen	lipuista	ja	paljon	muita	etuja!	

Kaikki	edut	on	listattu	täällä.	
Opiskelijakorttia	varten	sinun	tulee	olla	 ilmoittautunut	 läsnäolevaksi	 ja	maksanut	TYYn	
jäsenmaksun.	

Läsnäoloilmoittautumisesta	löydät	tietoa	ja	ohjeet	Turun	yliopiston	sivuilta.	

Opiskelijakortin	saat	tilattua	Frankin	sivuilta.	
Opiskelijakortti	 on	 mahdollista	 tilata	 sähköisenä	 puhelimeen	 sekä	 fyysisenä	 korttina.	
Fyysiseen	 korttiin	 tarvitset	myös	 joka	 lukuvuosi	 lukuvuositarran,	 jonka	 saat	 noudettua	
elokuusta	alkaen	TYYn	palvelupisteestä.,	Palvelupiste	sijaitsee	Ylioppilastalo	A:ssa,	1.	ker-
roksessa,	osoitteessa	Rehtorinpellonkatu	4	A	20500	TURKU.	

Mikäli	sinulle	herää	kysyttävää	opiskelijakortista,	voit	olla	yhteydessä	TYYn	palvelupistee-
seen	osoitteessa	tyy-kanslia@utu.fi	(Palvelupiste	lomailee	20.6.	-	31.7.)
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Turussa ja Raisiossa

Liity mukaan kymmenien tuhansien muiden 
yliopisto-opiskelijoiden joukkoon ja lataa ilmainen Frank App!

Pääset muutamassa minuutissa käsiksi Suomen parhaisiin 
opiskelijaetuihin sekä ilmaiseen  digitaaliseen 

opiskelijakorttiin.
PPsst, myös kansainvälinen ISIC:n opiskelijakortti aina 

edullisimmin Frankilta!

www.frank../lataa

https://www.frank.fi/opiskelija-alennukset/
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/ilmo
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/ 
mailto:tyy-kanslia%40utu.fi?subject=




ASUMINEN JA TOIMEENTULO
TYS:n	kautta	voivat	hakea	asuntoa	kaikkien	
Turussa	 ja	Turun	 lähikunnissa	 sijaitsevien	
peruskoulun	jälkeisten	oppilaitosten	ja	ko-
rkeakoulujen	opiskelijat.	TYS:ltä	voi	hakea	
asuntoa	 3	 kk	 ennen	asunnon	 tarvetta,	 jo	
ennen	pääsykoetulosten	varmistumista.	

Turun	kaupungin	omistaman	TVT	Asun-
not	Oy	tarjoaa	asuntoja	ympäri	Turkua.	

Lähes	 kaikki	 vapaat	 vuokra-asunnot	 löy-
tyvät	 verkosta	 esimerkiksi	 osoitteista	
www.oikotie.fi	tai	www.vuokraovi.com.	

Lisää	vinkkejä	asunnonhakuun	saat		TYYn	
verkkosivuilta.

Opintotuki	 on	 opiskelijan	 ensisijainen	
taloudellinen	 tukimuoto.	 1.8.2017	 lähtien	
opintotuki	 on	 koostunut	 opintorahasta	
sekä	 opintolainasta.	 Lisäksi	 opiskelija	 voi	
olla	oikeutettu	yleiseen	asumistukeen,	jo-
ka	on	korvannut	aiemmin	käytössä	olleen	
opintotuen	asumislisän.

Opiskelijat	voivat	kuitenkin	saada	elämän-
tilanteesta	 riippuen	 opintotuen	 sijasta	
tai	 sen	 lisäksi	 myös	 muita	 tukia,	 kuten	
aikuiskoulutustukea,	 lapsiperheen	 tukia,	
sairauspäivärahaa	tai	toimeentulotukea.

TIESITKÖ? 
Turussa edullisia huonekaluja ja tarve-esineitä löytyy esimerkiki 
Turun Ekotorilta, SPR Kontista ja erilaisista kierrätys- ja Facebook-ry-
hmistä, kuten esimerkiksi Roskalava Turku.

https://tys.fi/
https://www.tvt.fi/fi
https://www.tvt.fi/fi
https://www.oikotie.fi/?ref=ot_header
https://www.vuokraovi.com
https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/asuminen
https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/asuminen
https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki


Jokaisella	 perustutkinto-opiske-
lijalla	 on	 oikeus	 käyttää	 YTHS:n	
palveluita.	 Niiden	 piiriin	 kuuluvat	
yleisterveyden,	 mielenterveyden	 ja	 su-
unterveyden	 palvelut.	 YTHS:n	 käytöstä	
opiskelijat	 maksavat	 terveydenhoito-
maksun.	YTHS:n	palveluista	ei	peritä	 ter-	
veydenhoitomaksun	 lisäksi	 enää	 mui-
ta	 maksuja,	 ainoastaan	 peruuttamatto-	
masta	ajanvarauksesta	peritään	maksu.

Mielen	 päällä	 -hankkeessa	 edistetään	
opiskelijoiden	 mielenterveyttä	 ja	 jaksa-
mista	 vertaistukitoiminnalla.	 Opetus-	 ja	
kulttuuriministeriön	 rahoittaman	 hank-
keen	 tarkoituksena	 on,	 ettei	 yksikään	
opiskelija	jää	yksin	huoliensa	kanssa.	

Opiskelijat	ovat	oikeutettuja	käyttämään	
myös	oman	kotikuntansa	tai	opiskelupai-
kkakuntansa	 terveyspalveluja.	 YTHS	 on	
avoinna	vain	arkisin,	joten	etenkin	viikon-
loppuisin	 äkillisessä	 sairaustapauksessa	
on	turvauduttava	kunnallisiin	palveluihin.

Lisätietoa	Turun	yhteispäivystyksestä	
Lisätietoa	päivystyksestä	Porissa
Lisätietoa	päivystyksestä	Raumalla

Matalan	 kynnyksen	 vertaistuki	 tuo	 vai-
keisiin	 tilanteisiin	 nopeasti	 apua	 ja	 hel-
potusta.	 Saat	 tukiopiskelijaan	 yhteyden	
helposti	Jutellaanko?	-lomakkeen	kautta.

OpintoVartu-intrasivusto	 tarjoaa	 konk-
reettista	 tietoa	 siitä,	mihin	 tukea	on	 tar-
jolla	 ja	 keihin	 kannattaa	 ottaa	 yhteyttä.	
Lisäksi	 sivustolle	 on	 koottu	 linkkejä	 kol-
mannen	sektorin	toimijoiden	nettiaineis-
toihin,	 joista	 löytyy	 apua	 erilaisiin	 haas-
taviin	 tilanteisiin	 sekä	 vinkkejä	puheeksi	
ottamiseen.	

Ammattiapua	 opiskelijan	 kannattaa	
ensisijaisesti	 hakea	 arkena	 YTHS:ltä	 tai	
omasta	 terveyskeskuksesta.	 Ympäriv-
uorokautista	vastaanottoa	tarjoaa	TYKS:n	
yhteispäivystys,	 josta	 löytyy	 mielenter-
veys-	ja	päihdetyötön	erikoistunut	päivy-
stysyksikkö,	 jonne	 on	mahdollista	 hake-
utua	mihin	 vuorokaudenaikaan	 tahansa	
ilman	lähetettä.	

Valtakunnallinen	 kriisipuhelin	 päivystää	
24/7	 ja	 tarjoaa	 välitöntä	 keskusteluapua	
kriisissä	oleville	ja	heidän	läheisilleen.	
Valtakunnallisen	kriisipuhelin
Puh.	09	2525	011	

Turun	 kriisikeskus	 tarjoaa	 tukea	 ja	 apua	
kriisistä	 selviytymiseen.	 Kriisikeskuksen	
asiakkaaksi	 pääset	 ilman	 lähetettä	 ja	
käynnit	ovat	maksuttomia.
Turun	kriisikeskus
Puh.	040	8223	961

TERVEYS JA HYVINVOINTI

https://www.yths.fi/
https://www.yths.fi/
https://sites.utu.fi/mielenpaalla/
https://www.tyy.fi/fi/mielenpaalla
http://vsshp.fi/päivystys
http://www.satasairaala.fi/päivystys
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kiirevastaanotto-paivystys/
http://www.tyy.fi/opiskelijalle/terveys
https://sites.utu.fi/mielenpaalla/jutellaanko-yhteydenottolomake/
https://intranet.utu.fi/index/opintovartu/Sivut/default.aspx




TYYN EDUSTAJISTO

Edustajisto	 valitsee	 johto-	 ja	 valiokunnat	
sekä	 opiskelijajäsenet	 yliopiston	 toimiel-
imiin	 mm.	 yliopistokollegioon,	 päättää	
ylioppilaskunnan	 jäsemaksusta	 sekä	
tekee	 ylioppilaskunnan	 periaatteelliset	
linjanvedot.	 Kaikki	 kauaskantoisemmat	
päätökset	kuuluvat	edustajistolle,	joka	voi	
pidättää	itselleen	oikeuden	päättää	mistä	
tahansa	asiasta,	joka	normaalisti	kuuluisi	
jollekin	alemmalle	elimelle.

Lukuvuosien	 aikana	 edustajisto	
kokoontuu	 yleensä	 kerran	 kuussa,	 pois-
lukien	kesäkuukaudet.	Kokousajoista	ilm-
oitetaan	TYYn	www-sivuilla.	Kaikilla	yliop-
pilaskunnan	jäsenillä	on	oikeus	olla	läsnä	
seuraamassa	edustajiston	kokouksia	sekä	
tehdä	edustajistolle	aloitteita.

Edustajiston	puheenjohtaja
Aliisa	Wahlsten,	Hybridiaani
Sähköposti:	alalwa@utu.fi

Turun	 yliopiston	 ylioppilaskunnan	 edu-
stajiston	puheenjohtaja	tunnetaan	myös	
nimellä	 ylioppilaskunnan	puheenjohtaja.	
Hän	 on	 korkein	 valittu	 luottamustoimi-
ja	 ylioppilaskunnan	 hierarkiassa.	 Hänen	
tehtävänään	 on	 johtaa	 ylioppilaskunnan	
edustajistoa	 sen	 kokouksissa	 ja	 kutsua	
kokoukset	koolle	säännönmukaisesti.

Käytännössä	 edustajiston	 puheen-
johtajalla	 on	 keskeinen	 rooli	 ylioppilas-
kunnan	toiminnassa:	hän	on	se	joka	lop-
puviimeksi	 varmistaa,	että	asiat	hoituvat	
ajallaan	sekä	virallisesti.	Lisäksi	edustajis-
ton	 puheenjohtaja	 voi	 kutsua	 edustajis-
ton	 ylimääräisiin	 kokouksiin	milloin	 tah-
ansa	 käsitelläkseen	asioita	 jotka	 vaativat	
keskustelua.

Edustajiston	 puheenjohtaja	 valitaan	
edustajiston	kokouksessa	vuosittain	mar-
raskuussa.

Edustajiston	varapuheenjohtaja
Sofia	Saarinen,	Soihdunkantajat
Sähköposti:	sofia.a.saarinen@utu.fi

Edustajiston	 varapuheenjohtajalla	 on	
periaatteessa	 samat	 oikeudet	 ja	 vel-
vollisuudet	 kuin	 puheenjohtajalla.	 Hän	
käyttää	määräysvaltaa	kun	puheenjohta-
ja	on	estynyt.	Varapuheenjohtaja	valitaan	
myös	edustajiston	kokouksessa.

Edustajisto	päättää,	mitä	ylioppilaskunta	tekee.	Tätä	valtaa	se	käyttää	
määrittelemällä	kuinka	paljon	rahaa	mihinkin	käytetään,	toisin	
sanoen	hyväksymällä	vuoden	talousarvion,	ja	päättämällä	mihin	
asioihin	ylioppilaskunta	vuoden	aikana	keskittyy,	eli	hyväksymällä	
toimintasuunnitelman.	Toimintasuunnitelmaa	toteuttamaan	edusta-
jisto	valitsee	hallituksen	ja	samalla	valvoo	sen	toimintaa.

Seuraavat edustajistovaalit 
pidetään syksyllä 2023.  
Lähde mukaan vaikut-
tamaan!

mailto:alalwa%40utu.fi?subject=
mailto:sofia.a.saarinen%40utu.fi?subject=


TYYN ASIANTUNTIJAT
Jos	 sinua	 on	 kohdeltu	 esimerkiksi	 opin-
tosuoritusten	 tai	 tutkielman	 arvostelus-
sa	 tai	 muussa	 opintoihin	 tai	 ohjaukseen		
liittyvässä	asiassa	epäoikeudenmukaisesti,	
koulutuspoliittinen	 asiantuntija	 Joni	 Ka-
jander	 (tyy-kopoasiantuntija@utu.fi)	 on	
oikea	ihminen	auttamaan	sinua.

Jos	 sinulla	 on	 kysyttävää	 esimerkiksi	 to-
imeentuloon,	 asumiseen	 tai	 terveyteen	
liittyvissä	 asioissa,	 käänny	 rohkeasti	 so-
siaalipoliittisen	 asiantuntijan	 Ville	 Ritolan	
(tyy-sopoasiantuntija@utu.fi)	puoleen.

Apua	 yhdistystoimintaan	 sekä	 TYYn	 jär-
jestöihin	 ja	 avustuksiin	 liittyvissä	 asioissa	
saa	järjestö-	ja	hallintoasiantuntijalta	Lauri	
Lahoniityltä	 (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.
fi).

Neuvoja	 ja	 tukea	 vaihto-opiskeluun	
lähtiessä	tai	muita	kansainvälistymismah-
dollisuuksia	miettiessä	antaa	kansainvälis-
ten	 asioiden	 asiantuntija	 Vilma	 Virtanen	
(tyy-internationalspecialist@utu.fi).	

Viestintään	 liittyvissä	 asioissa	 voit	 ottaa	
yhteyttä	 viestintäasiantuntija	 Heta	 Lai-
hoon	(tyy-viestintaasiantuntija@utu.fi)

Tapahtumista	 vastaa	 ja	 niitä	 järjestää	
tapahtumatuottaja	 Hanna	 Kiiskilä	
(tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi)

Jos	kohtaat	yliopistolla	sukupuolista	häir-
intää	 tai	 epäasiallista	 käyttäytymistä,	
käänny	 rohkeasti	 häirintäyhdyshenkilöid-
en	puoleen.	TYYssä	toimii	kolme	häirintäy-
hdyshenkilöä,	 jotka	 edustavat	 eri	 sukup-
uolia.	Voit	ottaa	yhteyttä	keneen	tahansa	
heistä.	 Kaikki	 keskustelut	 mahdollisista	
hankalista	 tilanteista	 ovat	 ehdottoman	
luottamuksellisia.

TYYn	KANSLIA	TURUSSA

TYYn	 kansliassa	 voit	 hoitaa	 opiskeli-
jakorttiisi	 liittyviä	 asioita	 ja	 noutaa	 sa-
malla	 kaikille	 jäsenille	 ilmaisen	 luku-
vuosikalenterin.	 Kansliasta	 voit	 ostaa	
erilaisia	 TYY-tuotteita,	 kuten	 Turun	 ylio-
piston	 ylioppilaskunnan	 siipisoihtukok-
ardin	 ylioppilaslakkiin,	 haalarimerkin	
tai	 historiateoksen.	 Kansliassa	 myydään	
myös	 elokuvatoimikunta	 Kinokoplan	
kausikortteja.	 TYYn	 vuokraamien	 tilojen	
avaimet	 ja	 sopimukset	 sekä	 lainatava-	
roiden	 nouto	 hoidetaan	 myös	 kanslian	
kautta.

RAUMAN	OPISKELIJASIHTEERI

Rauman	 opiskelijasihteeri	 Jenni	 Mast	
(tyy-opiskelijasihteeri@utu.fi)	 huolehtii	
Turun	 yliopiston	 Rauman	 toimipisteessä	
TYYn	 palveluista.	 Häneltä	 voit	 tiedustel-
la	 Rauman	 opiskelijoiden	 opiskelijakor-	
teista	 ja	 lukuvuositarroista	 sekä	 kysyä	
muista	 raumalaisiin	 opiskelijoihin	 liit-
tyvistä	asioista.	

OPISKELIJAPALVELUT	PORISSA

Opiskelijapalveluita	Porissa	hoitaa	Pointer	
ry.	Tarkemmat	tiedot	Pointer	ry:n	toimin-
nasta	löydät	täältä.

Lisäksi	TYYssä	työskentelee	toimistosiht-
eeri,	taloussihteeri,	vuokratilojen	ja	start-
tipakettien	koordinaattori	sekä	Tylkkärin	
toimitus.

mailto:tyy-kopoasiantuntija%40utu.fi%29?subject=
mailto:%28tyy-sopoasiantuntija%40utu.fi%29?subject=
mailto:tyy-jarjestoasiantuntija%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-jarjestoasiantuntija%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-internationalspecialist%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-viestintaasiantuntija%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-tapahtumatuottaja%40utu.fi?subject=
mailto:tyy-opiskelijasihteeri%40utu.fi?subject=
https://www.pointerry.fi/


TYYn HALLITUS 2022

Ylioppilaskunnan	hallinto-	 ja	 toimeenpanovaltaa	 käyttää	edustajiston	 valitsema	halli-
tus,	jonka	toimikausi	on	kalenterivuosi.	Hallitus	hoitaa	ylioppilaskunnan	juoksevia	asioi-
ta	sekä	vastaa	toimintasuunnitelman	toteuttamisesta.	Hallitus	edustaa	ylioppilaskun-
taa	ulospäin,	valvoo	ylioppilaskunnan	hallintoa	sekä	käyttää	yleistä	toimeenpanovaltaa	
ylioppilaskunnan	sääntöjen	ja	edustajiston	päätösten	asettamissa	rajoissa.	Kaikesta	to-
iminnastaan	hallitus	vastaa	edustajistolle.

Hallitukseen	kuuluu	puheenjohtaja	sekä	kuusi	jäsentä.	Hallituksen	jäsenillä	on	kullakin	
yksi	tai	useampi	sektori,	jonka	toiminnasta	he	vastaavat.	Näitä	toimintasektoreita	TYYs-
sa	 on	 lukuisia:	 koulutuspolitiikka,	 sosiaalipolitiikka,	 kansainväliset	 asiat,	 järjestösasiat,	
opiskelijakulttuuri,	 liikunta,	 yritysyhteistyöasiat,	 kehitysyhteistyöasiat,	 ympäristöasiat,	
viestintäasiat	sekä	kunnallispolitiikka.

Hallitus	kokoontuu	lukukausien	aikana	noin	kerran	viikossa	Ylioppilastalo	A:n	toimistol-
la.	Kokousten	päätösluettelot	ovat	 luettavissa	ylioppilaskunnan	virallisella	 ilmoitustau-
lulla	sekä	www-sivuilla.

Puheenjohtaja
Camilla Saarinen

tyy-pj@utu.fi
puh.	045	3205125



koulutuspolitiikka,	työelämä,	kuntapolitiikka
Arvi Tolvanen
tyy-kopo@utu.fi

viestintä,	tuutorointi,	vapaaehtoiset,	sosiaalipolitiikka
Siiri Turunen

tyy-viestinta@utu.fi

järjestöt,	avustustoimikunta,	kulttuuri,	ympäristö
Veera Pajunen
tyy-jarjestot@utu.fi,	tyy-kulttuuri@utu.fi,	tyy-ymparisto@
utu.fi

International	Affairs,	Communications,	Corporate	Collabo-
ration
Tuomas Alm
tyy-kv@utu.fi,	tyy-yritysyhteistyo@utu.fi

opiskelijakulttuuri,	kuntapolitiikka,	kehitysyhteistyö
Juho Pitkäranta

tyy-kulttuuri@utu.fi,	tyy-kehy@utu.fi

varapuheenjohtaja,	sosiaalipolitiikka,	koulutuspolitiikka,	
Satakunnan	kampukset
Akseli Tiitta
tyy-vpj@utu.fi,	tyy-sopo@utu.fi,	tyy-kopo@utu.fi
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6.Hei ravintolanomistaja, koko kaupunki on sinun! 
Turun yliopiston ylioppilaskunta, johon sinäkin kuulut, 
on Unica ravintoloiden iso omistaja. Kun lounastat, 
kahvittelet tai viinistelet meillä, se on kaikki kotiinpäin.

Get together – mutkaton ja kotoisa, pitkät aukioloajat
1. Kisälli ja Kaivomestari EduCity
2. Assarin Ullakko Ylioppilastalo
3. Delica PharmaCity
4. Ruokakello Tunturin kiinteistö

For forerunners – rohkea ja moderni
5. Linus ICT-City
6. Macciavelli Educarium
7. Kasvisravintola Piccu Maccia Educarium
8. Sigyn Taidekampus
9. Kasvisravintola Muusa  Taidekampus

Timeless and smart – tyylikäs ja ajaton
10. Deli Pharma PharmaCity
11. Dental Dentalia
12. Galilei Agora
13. Monttu ja Mercatori  Turun Kauppakorkeakoulu

Uniikit anniskeluravintolamme
14. Unican Kulma  Keskusta 
15. Fabrik Café  PharmaCity
16. Pub Kaivomestari  EduCity

Seuraa meitä
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Q-TALON	JUHLASALI
•	 vuosijuhlat,	sitsit,	bileet
•	 pöydät,	tuolit	ja	astiat
•	 keittiö
•	 PA-laitteet

VÄHÄ-HEIKKILÄ
•	 illanvietot,	kokoukset,	
teemaillat

•	 keittopiste,	mikro,	
jääkaappi

•	 sohva,	musiikkilaitteet
•	

TYYn TILOJA 
OPISKELIJAN TARPEISIIN

TYY	vuokraa	erilaisia	maksuttomia	ja	maksullisia	tiloja	jäsenten	ja	jär-
jestöjen	käyttöön.	Tiloja	on	tarjolla	monipuolisesti	niin	juhliin,	illanviet-
toihin	kuin	kokouksiinkin.

TYYN	SAUNA
•	 illanvietot,	vuosijuhlien	
jatkot,	sillikset,	saunaillat

•	 keittiö	ja	sauna,
•	 televisio,	DVD-soitin,	
musiikkilaitteet

TURKU-SALI
•	 kokoukset,	peli-illat,		
speksiharjoitukset

•	 dataprojektori
•	 maksuton/alkoholiton	tila

KAMPUSKAPPELI
•	 kokoukset,	peli-illat,	
hengailuillat

•	 maksuton	ja	alkoholiton	
tila,	jota	voidaan	varata	
arvoiseensa	käyttöön

•	

OSAKUNTASALI
•	 sitsit,	vuosijuhlat,	harrastus-	
ryhmien	tapaamiset,	
kokoukset

•	 jääkaappi	ja	mahdollisuus	
käyttää	yhteiskeittiötä



YLIOPPILAAN	LAULUKIRJA	(2017)
•	 Laulukirjoja	voi	lainata	yksittäin		
tai	useampia	kerralla

VUOSIJUHLATARVIKKEET	
•	 Suomen	lippu,	lippujalka,	marsalkan	
sauva,	airutnauhat

PA-LAITTEET	SISÄ-	JA	
ULKOTAPAHTUMIIN	
•	 laitteistoon	kuuluu	kaksi	aktiivi-	
kaiutinta,	kaksi	mikrofonia	ja	mikseri

TYY LAINAA TARVIKKEITA 
MONIIN ERI TARKOITUKSIIN 

PYÖRÄNKORJAUSSARJA
•	 Onko	pyöränkumisi	puhjennut?		
Tarvitsevatko	ketjusi	säätämistä?		
Apu	löytyy	pyöränkorjaussarjasta.

TYYMA-MUOVIASTIASTO
•	 lautaset,	mukit,	haarukat	sekä	veitset	
80	hengelle

RINTAMERKKIKONE	JA
LAMINOINTIKONE
•	 aihiot	ja	laminointitaskut	myydään	
erikseen

TYYn	lainatavarat	saat	käyttöösi	panttia	vastaan	TYYn	kansliasta.



TYYn SIIVET

Ylioppilaskunnan	siipien	eli	vapaaehtoisryhmien	tarkoituksena	on	toteuttaa	TYYn	arvo-
ja	 toiminnassaan	 ja	olla	yhdyssiteenä	 jäsenistön,	edustajiston,	hallituksen	 ja	 työnteki-
jöiden	välillä.	Siivet	ovat	matalan	kynnyksen	 toimijaryhmiä,	 joiden	kautta	on	helppoa	
osallistua	ylioppilaskunnan	toimintaan.	Niissä	on	vapaus	toteuttaa	itseään,	luoda	uutta,	
valvoa	ja	ajaa	opiskelijan	etua	yliopistolla	ja	yhteiskunnassa,	nostaa	aiheita	julkiseen	ke-
skusteluun	sekä	kasvaa	kriittiseksi	kansalaiseksi.	TYYn	siipiä	eli	 vapaaehtoisryhmiä	on	
neljä:	kansainvälisyyssiipi,	kehitysyhteistyösiipi,	yhdenvertaisuussiipi	ja	ympäristösiipi.

Lisää	kehitysyhteistyösiiven	
toiminnasta

Lisää	kansainvälisyyssiiven	
toiminnasta

Lisää	ympäristösiiven	to-
iminnasta

Lisää	yhdenvertaisuussiiv-
en	toiminnasta

https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kehitysyhteistyosiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kehitysyhteistyosiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kansainvalisyyssiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kansainvalisyyssiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/ymparistosiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/ymparistosiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/yhdenvertaisuussiipi
https://www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/yhdenvertaisuussiipi


Seuraa Tylkkäriä somessa
IG: @tylkkari / FB: tylkkari /Twitter: @Tylkkari

TURUN YLIOPPILASLEHTI  
TYLKKÄRI 



OLE OSA OPISKELIJAKULT-
TUURIA

TYYlikkäät Avajaiskarnevaalit 6.9. klo 
12-16 ja TYYlikäs avaus 7.9.
Ylioppilaskunnan	 syksy	 aloitetaan	 ava-
jaiskarnevaaleilla	 ja	 yliopiston	 avajaisilla	
heti	 ensimmäisellä	 viikolla.	 Avajaiskar-
nevaaleilla	 pääset	 tutustumaan	 erilaisi-
in	 järjestöihin	 ja	 nauttimaan	 hauskasta	
ohjelmasta.	 Avajaisviikon	 kruunaa	 TYY-
likäs	avaus:	suuret	poikkitieteelliset	bileet!	
Näihin	 bileisiin	 kannattaa	 hommata	 en-
nakkolippu,	jotta	varmistat	sisäänpääsysi	
Turun	suurimpiin	avajaisbileisiin!

Porthaninpäivä 9.11.
TYYn	virallisena	vuosipäivänä	9.11.	 järjest-
etään	seppeleenlasku	Porthanin	patsaal-
le.	 Seppeleenlasku	 on	 ollut	 perinne	 jo	
TYYn	perustamisesta	1922	lähtien.

Vuosijuhlat 12.11.
TYYn	 vuosijuhlat	 vietetään	 marraskuus-
sa	Porthanin	päivän	tienoilla.	Tule	 juhlis-
tamaan	 TYYn	 100.	 juhlavuotta	 isommin	
kuin	koskaan.	Juhlissa	voit	nauttia	juhlan	
tunnelmasta,	 pistää	 jalalla	 koreaksi	 sekä	
tutustua	 uusiin	 ihmisiin	 eri	 järjestöistä	
sekä	korkeakouluista	ympäri	Suomen!

Iitsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.
Itsenäisyyspäivän	 soihtukulkue	 on	
turkulaisten	 ylioppilaiden	 yhteinen	
kulkue	 sankarihaudoille	 juhlistamaan	
itsenäisyyspäivää.	 Tule	 rohkeasti	 kan-
tamaan	 soihtua	 kulkueeseen	 sekä	 edu-
stamaan	järjestöäsi!

TYYllä	on	pitkät	perinteet	ja	ne	näkyvät	myös	tapahtumien	kirjossa.	
Tapahtumia	järjestetään	mäenlaskusta	mahtipontisiin	vuosijuhliin.	
Näissä	tapahtumissa	pääset	tutustumaan	uusiin	ihmisiin	koulu-
tusalasta	ja	korkeakoulusta	riippumatta.

Lisäksi syyskuussa Liedon Van-
halinnassa pääsee tutustumaan 
TYYn historiaan 100-vuotisnäytte-
lyn parissa. Näyttelyyn on järjest-
etty bussikuljetus. Lisätietoja 
saat seuraamalla TYYn nettisivuja 
ja somekanavia.

Satavuotisesta historiasta ilm-
estyy myös historiateos, johon 
kannattaa tutustua, jos ylioppi-
laskunnan vaiheet ja opiskeli-
joiden edunvalvonnan voitot aina 
perustamisesta nykyhetkeen 
kiinnostavat.

Vappu – ylioppilaiden pääpäivä  
30.4. - 1.5.
Vappu	 on	 valkolakkisten	 vuoden	 koho-
kohta!	 Alayhdistykset	 tarjoavat	 ohjel-
maa	 laidasta	 laitaan,	 mutta	 muista	 tul-
la	 vappuaattona	 Taidemuseonmäelle	
lakitustilaisuuteen	 ja	 Liljan	 lakitukseen	
Runeberginpuistoon	 sekä	 vappupäivänä	
Vartiovuorenmäelle	TYYlikkääseen	vappu-
piknikkiin.	





JÄRJESTÖISSÄ JOKAISELLE 
JOTAKIN

TYYn järjestöt ovat itsenäisiä rekisteröi-
tyjä yhdistyksiä. TYY tarjoaa järjestöilleen 
avustuksia, vuokrattavia tiloja sekä neu-
vonta- ja koulutuspalveluita. 

  TYYn alaisia järjestöjä on yhteensä 
noin 130. Mukaan mahtuu ainejärjestöjä, 
osakuntia ja harrastusjärjestöjä.

Ainejärjestöt edistävät oppiaineensa ja 
opiskelijoidensa asemaa yliopistossa 
sekä järjestävät vapaa-ajan toimintaa. 
Oma ainejärjestö tulee opiskelijoille tu-
tuksi yleensä opintojen alkuvaiheessa.
 
Osakuntien periaatteena on ollut kasata 
yhteen samalta seudulta kotoisin olevia 
opiskelijoita ja järjestää heille aktiviteet-
tia. Nykyään kotipaikkakunnalla ei ole 
enää suurta merkitystä, vaan opiskelijat 
voivat liittyä osakuntiin kiinnostuksensa 
mukaan. 
 
Harrastejärjestöt liittyvät nimensämu-
kaisesti erilaisiin harrastuksiin. Harraste-
järjestöistä löytyy valinnanvaraa niin 
kulttuurin, liikunnan kuin yhteiskunnal-
listenkin asioiden parista. Jatka vanhaa 
harrastustasi tai aloita uusi harrastus 
harrastejärjestöjen avulla.
 
Tutustu kaikkiin TYYn järjestöihin TYYn 
nettisivuilta.

TYYn	järjestöt	ovat	itsenäisiä	rekisteröityjä	yhdistyksiä.	TYY	tarjoaa	
järjestöilleen	avustuksia,	vuokrattavia	tiloja	sekä	neuvonta-	ja	koulu-
tuspalveluita.

https://www.tyy.fi/fi/jarjestoille
https://www.tyy.fi/fi/jarjestoille
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Yliopistonmäki

1 Päärakennus
2 Feeniks-kirjasto
3 Aurum
5 Natura
6 Agora
7 Quantum
9 Rosetta 
10 Signum
22 Arcanum
23 Calonia
26 Projektitiloja
27 Projektitiloja
30 Medisiina
32 Dentalia
33 Sanitas
35 Teutori

37 DataCity
38 BioCity
45 Ylioppilastalot A-C
45 TYYn toimisto
46 YTHS
47 Educarium
49 PharmaCity
50 Publicum
51 Historicum
52 Minerva
53 Artium
54 ICT-City
55 ElectroCity
56 EuroCity
57 Turun kauppakorkeakoulu
58 Turun kauppakorkeakoulu, vierashuoneet
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SEURAA MEITÄ
@turunyliopistonylioppilaskunta
@TYYInternationalSector

@studentuniontyy

@StudentUnionTYY

Student Union TYY 

www.tyy.f
www.tyy.f/en

Ylioppilastalo A, 1. krs
Rehtorinpellonkatu 4 A
20500 TURKU

Sähköposti: tyy@utu.f
Puhelin: +358 44 796 1067

TYYn kanslia avoinna:
ma–ke ja pe klo 10–11 ja 12–14, 
to klo 12–15

Tilaa uutiskirje liittymällä 
Tyyali-listalle:
lists.utu.f/mailman/listinfo/tyyali

OTA YHTEYTTÄ


