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Opas julkaistaan lukuvuoden alussa. Toimitus: TYY & Samuli Tähtinen. Kannen kuva Laura Forsman, taitto Frida Pessi. Vuonna 2021 opas julkaistaan vain sähköisenä.
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MITÄ TYYN JÄSENMAKSULLA SAA?
•

•

•

•

•

•

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

•
Edunvalvonnallisen
vaikuttamisen niin valtakunnan
tasolla, Turussa kuin yliopiston •
sisälläkin

Ylioppilaskunnan oman
lukuvuosikalenterin

Oikeuden hankkia Frankopiskelijakortin, joka on
valtakunnallinen etuja alennuskortti
Lounastaa TYYn puoliksi
omistamissa Unicaravintoloissa opiskelijahintaan
Toimiston henkilökunnan
tarjoamat neuvontapalvelut
lähes kaikkeen, mitä yliopistourallasi voit kohdata
opinnoissa tai vapaa-ajalla

Ja paljon muuta!

TYYltä vuokrattavia ja maksuttomia tiloja ja lainatavaroita
käyttöösi

Katso lisää www.tyy.fi

JÄSENMAKSUN JAKAUTUMINEN:

Edunvalvonta 35%
tilat ja jatkuva
toiminta 18%
Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer
adipiscing elit, sed

JÄRJESTÖAVUSTUKSET 12%

Jäsen- ja järjestöpalvelut 13%

tylkkäri 10%
Kulttuuritapahtumat ja
ylioppilasperinteet 4%

syl ja oll
-jäsenmaksut 11%
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UUSI TYYLÄINEN,

TERVETULOA MUKAAN OPISKELIJAYHTEISÖÖN!
Hei sinä siellä, uusi TYYläinen! Valtavasti onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa
mukaan opiskelijayhteisöön!
Nyt alkaa opintojesi alun tietotulva, kun
sulle kerrotaan kaikista upeista mahdollisuuksista, mitä opiskeluaika voi tarjota. Lähde avoimin mielin tutustumaan
mahdollisuuksiin ja anna aikaa orientaatioviikoille. Oletko kuullut sanonnan
“opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa”?
Nyt on aika tehdä siitä sitä! Me ylioppilaskunnassa haluamme mahdollistaa
tämän ja kerron siitä sinulle seuraavaksi.
Tästä lähtee upeat vuodet ja me halutaan
olla mukana jakamassa ne sun kanssa!
Yliopisto on kuin maailma puristettuna pieneen pakettiin täynnä loputtomia mahdollisuuksia aina kymmenistä
sivuaineista lukemattomiin opiskelija- ja harrastejärjestöihin. Alkuun kaikki
voi tuntua päätähuimaavalta ja uutta
opittavaa on paljon. Yliopistoon pääsysi johdosta sinusta on kuitenkin tullut
Turun yliopiston ylioppilaskunnan eli
TYYn jäsen. Me olemme turvanasi läpi
koko matkan. Tuemme ja autamme sinua
kaikissa kohtaamissasi pulmatilanteissa.
Ylioppilaskunnan
tehtävänä
on
helpottaa sinun ja noin viidentoistatuhannen muun opiskelijan elämää yliopistolla kaikilla kolmella kampuksella
Turussa, Porissa ja Raumalla. Teemme
vaikuttamistyötä niin paikallisesti kuin
valtakunnallisestikin.
Vaikuttamisen
kenttä on laaja paikallisesta yliopiston
opetuksen laatuun ja käytäntöihin vaikuttamisesta valtakunnalliseen opiske-

6

lijan toimeentuloon liittyvään keskusteluun. Me teemme päivittäin töitä sen
eteen, että opiskelu yliopistossamme on
laadukasta, sujuvaa ja hauskaa, eli parasta mahdollista.
Olemme vahvasti osana arkeasi, vaikka et sitä aina ajattelisikaan.
Esimerkiksi kampukselta löytyvät Unicaopiskelijaravintolat ovat TYYn eli meidän kaikkien opiskelijoiden omistamia,
ja kädenjälkemme näkyy myös opiskelija-asunnoista vastaavan Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) ja Ylioppilaiden
terveydenhuoltosäätiön (YTHS) toiminnassa.
Opiskelijaelämä ei kuitenkaan ole
pelkkää luennoilla istumista tai tenttikirjojen läpi kahlaamista. Opiskelijaelämä

koostuu suurista ja pienistä tapahtumista sekä järjestötoiminnan yhteisöllisyydestä. Monet läpi elämän kestävät
ystävyyssuhteet solmitaankin heti ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ja
mahdollisuuksia uusiin ystäviin tulee
vielä monia!
Vappu on yksi opiskelijoiden lempijuhlia. Sitä juhlitaankin usein päivä- tai
jopa viikkokaupalla. Eikä ihme, TYYn
vappu on legendaarinen opiskelijajuhla,
joka kruunautuu vapunaaton Taidemuseonmäen lakitukseen ja Vappupäivän
piknikiin. Vapun lisäksi kaikki TYYläiset
ovat tervetulleita ylioppilaskunnan vuosijuhlille ja tunnelmallisiin lippukulkueisiin. Tapahtumia on kaikilla kampuksilla niin paljon, että tekeminen ei
varmasti lopu kesken.
Nyt on tulossa poikkeuksellisen
juhlava vuosi, sillä TYY täyttää 100
vuotta vuonna 2022. Meidän opiskelijoiden on aika juhlia sitä yhdessä. Seuraa
meitä Instagramissa (@studentuniontyy), niin pysyt menossa mukana.
Sinun kannattaa lähteä rohkeasti mukaan kampuksen monipuoliseen
järjestötoimintaan, moni järjestöaktiivi kertookin mukaan lähtemisen
olleen elämänsä parhaita päätöksiä!
TYYn piirissä toimii yli 140 erilaista järjestöä, joihin kuuluu aine-, tieteenala- ja harrastusyhdistyksiä. Lisäksi voit

osallistua TYYn toimintaan joko vapaaehtoisena esim. siivissä tai edustajistossa päätöksentekijänä. Monialaisessa yliopistossamme juuri järjestöjen
tai TYYn toiminnan kautta on helppoa
tutustua monipuolisesti kaikkien alojen
opiskelijoihin.
Lisätietoja TYYn toiminnasta saat
tästä oppaasta, TYYn verkkosivuilta
(www.tyy.fi) sekä ensimmäisen vuoden
opiskelijoille
(fukseille/fetuksille/pupuille/pilteille) järjestettäviltä TYYkierroksilta. Lisäksi tuutorisi on koulutettu monenlaisia tilanteita varten, joten
kysy häneltä rohkeasti asiasta kuin asiasta. Ja jos et tiedä keneltä kysyä apua,
voit aina kääntyä meidän puoleemme.
Toimistomme sijaitsee ravintola Assarin ullakon vieressä Ylioppilastalo A:n
pohjakerroksessa, osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4.
Nähdään tulevissa tapahtumissa!
Ikimuistoista opiskeluaikaa!
Aliisa Wahlsten
TYYn hallituksen puheenjohtaja
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YLIOPPILASKUNTA
VALVOO ETUJASI
Opiskelijalle on tärkeää, että opinnot
ovat sisällöltään laadukkaita ja etenevät
sujuvasti. Opetuksen ja opintojen kehittäminen on keskeinen osa opiskelijoiden
ja ylioppilaskunnan tekemää vaikuttamistyötä. Lisäksi ylioppilaskunta turvaa
opiskelijoiden oikeudenmukaista kohtelua niin omassa yliopistossa kuin valtakunnan tasolla.
Tätä yliopistoon ja opintoihin kohdistuvaa vaikuttamista kutsutaan koulutuspolitiikaksi. Saatat törmätä yliopistolla
sen lyhenteeseen ”kopo”, jota käytetään
opiskelijoiden parissa kuvaamaan sekä itse asiaa että sen parissa toimivia
henkilöitä.

OPISKELIJAT MUKANA YLIOPISTON
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Keskeinen ero koulumaailmaan on
se, että päätämme itse saamastamme
opetuksesta yhdessä muiden yliopistolaisten kanssa. Edustajiemme kautta ja
palautetta antamalla osallistumme opetussuunnitelmien laadintaan.
Yliopistoyhteisön jäsenenä voit kehittää yliopiston toimintaa haluamaasi
suuntaan. Yliopistojen hallinto perustuu
ns. kolmikantamalliin, jossa professoreilla, muulla yliopiston henkilökunnalla
ja opiskelijoilla on edustus hallintoelimissä. Tätä kautta opiskelijoilla on vaikutusvaltaa, mikäli sitä vain halutaan ja
osataan käyttää. Vaikuttamaan pääset
esimerkiksi hakemalla opiskelijaedustajaksi. TYYn nettisivuilta löydät lisätietoa
opiskelijaedustajien valinnasta.

8

TIESITKÖ?
Yhtenä
harvoista
yliopistoista Turun yliopisto toteuttaa ns.
tasakolmikantaa, eli opiskelijaedustajia on aina yhtä monta kuin
muidenkin ryhmien edustajia.
Tämä antaa meille yhdenvertaisen aseman päätettäessä yliopiston
kehittämisestä.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin halu
kehittää opintoja. Jos haluat päästä vaikuttamaan opiskeluympäristöösi, sinun
kannattaa lähteä heti opintojen alkuvaiheessa mukaan ainejärjestösi koulutuspoliittiseen toimintaan ja tutustua oman
laitoksen tai tiedekunnan opiskelijaedustajien toimintaan. Opiskelijana voit
vaikuttaa niin oppiaineissa ja laitoksissa
kuin tiedekuntatasolla – jopa yliopiston
hallituksessa on opiskelijoita! Oman oppiaineen kehitysideoista tai ongelmista kannattaa ottaa yhteyttä omaan
ainejärjestöön. Aina voi myös kääntyä
TYYn koulutuspoliittisen asiantuntijan
puoleen.

OPISKELIJAN OIKEUSTURVA
Ota yhteys TYYn koulutuspoliittiseen
asiantuntijaan, jos tuntuu siltä, että sinua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti
opintosuoritusten arvostelussa tai opetusta ei ole järjestetty asianmukaisesti.

Useimmat ongelmat onneksi ratkeavat jo sillä, että niistä menee reilusti
keskustelemaan henkilökunnan kanssa.
Ongelmista kannattaakin ensin keskustella kyseisen opettajan kanssa tai tarvittaessa tämän esimiehen tai tiedekunnan
opintopäällikön kanssa. Näissäkin tilanteissa voi neuvoa kuitenkin kysyä TYYn
koulutuspoliittiselta asiantuntijalta.
Ongelmista kannattaa kertoa myös
oman ainejärjestösi opintovastaavalle
(kopolle), joka usein tietää kuinka tilanteeseen voi puuttua.

OPISKELIJAKORTTI
TUNNISTAUTUMISEEN JA ETUIHIN

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan
jäsenkortti ja samalla virallinen todistus
opiskelija-statuksestasi. Opiskelijakortin
haltijana olet oikeutettu lukuisiin palveluihin ja etuihin niin paikallisesti kuin
valtakunnallisestikin. Saat esimerkiksi alennuksia juna- ja bussimatkoista,
opiskelijahintaiset ateriat opiskelijaravintoloissa ja monipuoliset terveydenhoitopalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS).
koulutuspoliittinen asiantuntija:
Opiskelijakortin tilaaminen ja makJoni Kajander, Yo-talo A, 1. krs
saminen käy helposti Frankin verk(TYYn toimisto), p. 044 796 1064,
kopalvelussa, osoitteessa frank.fi. Digis-posti: tyy-kopoasiantuntija@utu.fi
taalisen Frank App -kortin saat ladattua
puhelimeesi ilmaiseksi. Lisäksi voit tilata
perinteisen muovisen opiskelijakortin
ja siihen halutessasi lisäominaisuutena
kansainvälisen ISIC-kortin.
ESIMERKKI OIKEUSTURVASTA:
Ennen digitaalisen opiskelijakortin
MYÖHÄSSÄ OLEVAAN TENTTITULOKSEEN
käyttöönottoa ja muovisen opiskelijaPUUTTUMINEN
kortin tilaamista sinun on ilmoittauduttava yliopistoon maksamalla ylioppilasYliopiston sääntö on, että opintokunnan jäsenmaksu. Osoitteesta frank.
suoritusten tulokset on julkistetta-Liity mukaan
kymmenien tuhansien
muiden
Liity mukaan
kym
fi/alennukset löydät satoja eri alennukva ja toimitettava opiskelijatietojäryliopisto-opiskelijoiden
joukkoon
ja
lataa
ilmainen
jo
sia opiskelijoille.yliopisto-opiskelijoidenFra
jestelmään kolmen viikon kuluessa
Tarvitset muoviseen opiskelijakortsuorituksesta.
tiin joka minuutissa
lukuvuosi
uuden
lukuvuosiJos tenttituloksesi on myöhässä,
Pääset muutamassa
käsiksi
Suomen parh
Pääset
muutamassa
min
tarran, jotta korttisi on voimassa. Lukuvoit pyytää TYYn kopo-asiantuntiopiskelijaetuihin sekä ilmaiseen
digitaaliseens
opiskelijaetuihin
vuositarran voit noutaa joka syksy
jaa (tyy-kopoasiantuntija@utu.fi)
opiskelijakorttiin.
opis
yliopistoilmoittautumisen jälkeen TYYn
lähettämään muistutuksen tentaatP
sst,
myös
kansainvälinen
ISIC:n
opiskelijakortti
a
kansliasta.
Psst, myös kansainväl
torille. Muistutuksella kartoitetaan
viivästymisten yleisyyttä ja pyritään
edullisimmin Frankilta!
edullis
puuttumaan niihin. Muistutuspyynnön tehneen opiskelijan henkilöllisyys pidetään salassa.

www.frank../lataa

www.
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ASUMINEN
Asunnon etsiminen Turun seudulla kannattaa aloittaa ajoissa ja siihen on
hyvä varata aikaa. Ruuhkaisinta aikaa asunnonhaussa on juuri lukukausien alussa uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa. Asunnonhakuun
on hyödyllistä käyttää montaa eri hakukanavaa.

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ – TYS

MUUT ASUNNONTARJOAJAT

TYS:n kautta voivat hakea asuntoa kaikkien Turussa ja Turun lähikunnissa sijaitsevien peruskoulun jälkeisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijat. TYS:ltä
voi hakea asuntoa 3 kk ennen asunnon
tarvetta, jo ennen pääsykoetulosten varmistumista. Lisätietoa TYS:stä ja sen
asuntokohteista löydät säätiön internetsivulta www.tys.fi.
Muuttaessa ei peritä takuuvuokraa ja
vuokraan sisältyy sähkö, vesi, internetyhteys ja neljä saunavuoroa kuukaudessa.
TYS:llä toimii myös asukastoimikuntia, joiden kautta voit osallistua talon hallintoon ja vaikuttaa myös omaa asumistasi koskeviin asioihin.

Lähes kaikki vapaat vuokra-asunnot
löytyvät verkosta esimerkiksi osoitteista
www.oikotie.fi tai www.vuokraovi.com.
Näillä sivustoilla ei näy TYS:n asuntoja.
Turun kaupungin omistaman TVT Asunnot Oy:n asuntoja voi hakea osoitteessa
www.tvt.fi. Lisää vinkkejä asunnonhakuun saat TYYn verkkosivuilta: www.tyy.
fi/opiskelijalle/asuminen.
Lisäksi Facebookissa on aktiivisia
vuokranvälitysryhmiä Turun alueella, mm. vuokra-asunnot Turku www.
facebook.com/groups/vuokra.asunnot.turku sekä Turun omatoiminen
vuokranvälitys
www.facebook.com/
groups/339796732733404.
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Aleksi
elämänturvaaja

Taavi
Aleksin paras
kaveri

Vakuutukset ovat jotenkin
vaikeita, myönnetään.
Kun elämäntilanne muuttuu, on tärkeää hoitaa
vakuutukset ajan tasalle. Mutta kuka jaksaa
perehtyä yksin kaikkiin kiemuroihin? Ei sinun
tarvitsekaan. Itäharjun toimiston Aleksi ja muut
elämänturvaajamme Turun seudulla ovat apunasi.
Varaa aika ja homma hoituu alle tunnissa.
lahitapiola.fi/ajanvaraus

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Varsinais-Suomi

TERVEYS JA YLIOPPILAIDEN
TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ (YTHS)
Jokaisella TYYn jäsenmaksun maksaneella perustutkinto-opiskelijalla
on oikeus käyttää YTHS:n palveluja. Niiden piiriin kuuluvat yleisterveys,
mielenterveys ja suunterveys.
Jokaisella
perustutkinto-opiskelijalla
on oikeus käyttää YTHS:n palveluita.
Niiden piiriin kuuluvat yleisterveyden,
mielenterveyden
ja
suunterveyden
palvelut. YTHS:n käytöstä opiskelijat
maksavat terveydenhoitomaksun. Korkeakouluopiskelijan
terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa
vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle sekä
syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta,
eli 2 kertaa vuodessa.
Maksun eräpäivä on syyslukukaudella 30.9. Opiskelijan terveydenhoitomaksu on lakisääteinen ja veroluontoinen
maksu, joka on korkeakoulun tutkintoopiskelijalle pakollinen.
YTHS:n palveluista ei peritä terveydenhoitomaksun lisäksi enää muita
maksuja, ainoastaan peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään maksu.
YTHS lähettää ensimmäisen vuoden
opiskelijoille sähköisen terveyskyselyn.
Kysely kartoittaa monipuolisesti terveydentilaa ja sen pohjalta annetaan henkilökohtainen palaute sekä tarvittaessa
opiskelija kutsutaan myös vastaanotolle.
Kyselyyn kannattaa vastata.
Ota YTHS:n vastaanotolle mukaan
henkilöllisyystodistus. Esteen ilmaantuessa peruuta aikasi 24 tuntia ennen
varattua aikaasi. Näin vältyt peruuttamattomasta ajasta veloitettavasta 40 euron
maksusta.

Turussa YTHS toimii Kirkkotie 13:ssa
sijaitsevassa terveystalossa, jonne on
Ylioppilaskylästä ja yliopistolta matkaa noin puoli kilometriä. Porissa
YTHS palvelee keskustassa osoitteessa
Yrjönkatu 6. 5. kerros ja Raumalla kampuksen vieressä osoitteessa Seminaarimäki 3.
Jos sairastut ollessasi poissa opiskelupaikkakunnaltasi, saat hoitoa myös
muiden yliopistokaupunkien toimipisteistä.
Tarkemmat
yhteystiedot,
aukioloajat ja tiedot ajanvarauksesta ja
peruuttamisesta löydät säätiön verkkosivuilta www.yths.fi. Kannattaa samalla
tutustua YTHS:n sähköisiin asiointimahdollisuuksiin. Verkkosivuilta löydät myös
paljon hyödyllisiä itsehoito-oppaita ja
artikkeleita terveydestä.

Opiskelijoiden verkkopalvelu Selfissä voit aina
tarkistaa ja perua omia vastaanottoaikojasi.
Mikäli olet saanut ajanvaraukseen oikeuttavan
luvan, voit myös varata ajan ja siirtää jo varaamiasi aikoja palvelun kautta. www.yths.fi/self.
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YTHS:N MIELENTERVEYSPALVELUT
Mielenterveyden ongelmat ovat korkeakouluopiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia. Mielenterveys voi joutua koetukselle opiskeluun liittyvien tai
elämän mukanaan tuomien vaikeuksien vuoksi. Mielenterveysongelmien
ehkäisy ja mielenterveyden häiriöiden
varhainen tunnistaminen sekä riittävä
hoito on tärkeää. Mielenterveyteen liit-

tyvissä kysymyksissä sinua auttavat terveyden- ja sairaanhoitajat, yleislääkärit,
psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, psykologit ja psykiatrit.
YTHS:n mielenterveyspalveluista monet
opiskelijat saavat tukea eri elämäntilanteisiin, eikä niiden hyödyntämistä kannata turhaan pelätä.

MITÄ ON MIELEN PÄÄLLÄ?
MIELENTERVEELLISTÄ
VERTAISTUKITOIMINTAA
Mielen päällä -hankkeessa edistetään
opiskelijoiden mielenterveyttä ja jaksamista vertaistukitoiminnalla. Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on, ettei yksikään
opiskelija jää yksin huoliensa kanssa.
Hankeessa on kolme pääpainopistettä:
• Edistetään mielenterveyden varhaisen tuen saamista matalla
kynnyksellä
• Puretaan mielenterveyttä koskevia
ennakkoluuloja ja leimoja
• Jaetaan mielenterveyttä tukevia
hyviä käytäntöjä
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n
(Turun KY) käynnistämä opiskelijoiden vertaistukitoiminta laajennetaan
hankeen aikana Turun kauppakorkeakoululta kaikkiin yliopiston tiedekuntiin. Toiminta laajennetaan myös henkilökunnan keskuuteen.

Vertaistukitoimintaa toteutetaan tukiopiskelijoiden ja henkilökunnan tarjoaman matalan kynnyksen keskusteluavun kautta. Vuoden 2021 aikana
hankkeessa
kehitetään
aktiivisesti
myös muita uusia toimintamuotoja
yhteistyössä tiedekuntien ja ainejärjestöjen kanssa.
Lisää tietoa hankkeen kotisivuilta ja
osoitteesta: www.tyy.fi/mielenpaalla
Tsekkaa myös Instagram @mielen_paalla
ja Twitter @MielenpaallaTku!

TUKIOPISKELIJAT JA HENKILÖKUNTA
TUKENASI
Tukiopiskelijat ovat vapaaehtoisia juuri
sinua varten. Oli kyse sitten opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai
muista mielen päällä olevista kysymyksistä, tukiopiskelijaan voit ottaa yhteyttä
luottamuksellisesti.

Jeesaa apua tarvitseva ulos sokkelosta. Sitä tekevät muuten
Mielen päällä -tukiopiskelijatkin!
Tukiopiskelijat
saavat
koulutusta
mielenterveysaiheista ja he osaavat
ohjata sopivan ammattiavun piiriin tarvittaessa. Tukiopiskelijoilta saa tietoa
eri tukipalveluista, joita opiskelijalle on
tarjolla.
Henkilökuntaakin koulutetaan mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Pyrkimyksenä on tuoda matalan
kynnyksen puheeksi ottamisen valmiuksia opiskelun sekä opettamisen arkeen.

YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ
Mielen päällä -hanke järjestää tapahtumia, tempauksia ja kampanjoita.
Opiskelijoiden
mielenterveyspäivänä
22.4.2021 järjestettiin Mieletöntä keskustelua! -tapahtuma, jossa tuuletettiin
tabuja ja pohdittiin asiantuntijoiden

johdolla mielenterveyden edistämisen erilaisia keinoja. (Tapahtumatallenteen pääset katsomaan hankkeen
kotisivuilta.)
Mielen päällä -hanketta toteutetaan
Turun yliopiston ja Turun yliopiston
ylioppilaskunnan
ainutlaatuisella,
tiiviillä yhteistyöllä. Hanke on syntynyt
opiskelijoiden aloitteesta, ja siksi kaikessa toiminnassa halutaan jatkossakin
kuunnella opiskelijoiden tarpeita. Mikä
aktiviteetti, tukimateriaali tai uusi
käytäntö tekisi mielenterveellistä arkea
juuri sinun opiskeluyhteisöösi?
Kerro oma ideasi anonyymisti lomakkeella link.webropolsurveys.
com/S/6E851F7E34FACA87 tai lähetä
sähköpostia
tyy-mielenpaalla@utu.fi.
Kaikki ideat ja ehdotukset otetaan ilolla
vastaan!
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Alk. VAIN

8,45 €

DESSA
KUUKAU

Opiskelija,

-50 %

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:
16

ts.fi/opiskelija

TOIMEENTULO OPINTOJEN AIKANA
Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. Yksi
opintotuen myöntämisen edellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, mutta opintotukijärjestelmä mahdollistaa myös pienimuotoisen työnteon
opiskeluaikana.
Opintotuki on opiskelijan ensisijainen
taloudellinen tukimuoto. 1.8.2021 lähtien opiskelijat ovat saavat opintorahaa
(enintään 252,76 eur/kk), yleistä asumistukea ja voivat nostaa opintolainaa
(enintään 650 eur/kk).
Yleinen asumistuki on opintotuesta
täysin irrallinen tukimuoto ja se maksetaan ruokakuntakohtaisesti. Lisäksi alle
18-vuotiaan lapsen huoltajat ovat oikeutettuja 100 euron huoltajakohtaiseen
huoltajakorotukseen. Yleistä asumistukea nostettaessa opintoraha lasketaan tuloksi, mikä tulee huomioida omia
tulorajoja tarkastellessa. Opintolainaa
ei lasketa asumistuessa huomioitavaksi
tuloksi.
Opintotuen myöntämisen yleiset
edellytykset, tarkempaa tietoa tuen
määrästä, ja monet muut kaikkia opiskelijoita koskevat opintotukiasiat löytyvät
kätevästi Kelan sivuilta www.kela.fi.
Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta
voit hakea opintotukea, palauttaa, perua
tai lakkauttaa opintotuen sekä selvittää
omat opintotuen hakemis-, maksu- ja
tukikuukausitiedot. Palvelua voi käyttää
useimpien pankkien verkkopankkitunnuksilla, sähköisen henkilökortin avulla
tai mobiilivarmenteella.
Jos opiskelija ei pysty sairauden
vuoksi opiskelemaan, hänellä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Sinun
kannattaa hakea sairauspäivärahaa, jos

sairautesi jatkuu yli 2 kuukautta etteivät
opintotukikuukaudet kulu turhaan,
sairauspäivärahalla on myös mahdollista
opiskella 40% lukukauden tai lukuvuoden ohjeellisesta opiskelutavoitteesta.
Jos taas opintotukea ei myönnetä
opintosuoritusten vähäisyyden vuoksi, eikä opiskelijalla ole toimeentulonsa turvaamiseksi muita tuloja tai varoja, hän voi hakea toimeentulotukea
Kelasta. Lisäksi opiskelu on mahdollista esimerkiksi aikuiskoulutustuella tai
omaehtoiseen opiskeluun suunnatulla
työttömyystuella. Jos opintosi eivät ole
päätoimisia ja opintotukikuukaudet ovat
loppu on lyhytkestoinen opiskelu mahdollista myös työttömyystuella kuuden
kuukauden ajan. Lisätietoja eri tukimahdollisuuksista saa TYYn sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta sekä tietysti Kelalta
ja TE-keskukselta.

LASKE

Kelan laskurilla
yleisen asumistukesi
MÄÄRÄ
www.kela.fi/laskurit
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TYYN SOSIAALIPOLIITTINEN
ASIANTUNTIJA
Ylioppilaskunnan
sosiaalipoliittinen
asiantuntija on nimikkeensä mukaisesti
asiantuntija opiskelijoiden toimeentuloa
ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Jos et
ole varma, miten tukijärjestelmä toimii ja
mihin sinulla opiskelijana on oikeus, voit
kääntyä sosiaalipoliittisen asiantuntijan
puoleen. Kaikkea ei tarvitse selvittää itse.
Myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät
asiat ovat sosiaalipoliittisen asiantunti-
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jan alaa. Kaikki keskustelut mahdollisesti
hankalista elämäntilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija:
Ville Ritola, Yo-talo A, 1. krs
(TYYn toimisto),
p. 044 796 1078,
s-posti: tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
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TUKEA OPISKELUUN JA OPISKELIJAELÄMÄÄN
Opintojen aloittaminen yliopistossa on iso haaste ja elämänmuutos.
Suuriin muutoksiin liittyy usein niin onnistumisia kuin vaikeuksiakin.
Eteen tulevien vaikeuksien kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, sillä
Turun yliopistosta löytyy monia apua tarjoavia tahoja.

OPINTOVARTU
OpintoVartu on opiskelijoille suunnattua
varhaista tukemista. Varhaisen tukemisen tavoitteena on tarttua ajoissa opiskelua ja oppimista haittaavaan ongelmaan
riippumatta siitä, kuka tilanteen ensimmäisenä havaitsee. Ongelmatilanteiden
ratkaisemiseen on yliopistolla tarjolla
tukipalveluita.
https://intranet.utu.fi/index/opintovartu/Sivut/default.aspx

OPINTOPSYKOLOGIT
Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden käytettävissä on neljä opintopsykologia, jotka ovat perehtyneet oppimisen

20

psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Palvelu on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat pohtia tavoitteitaan
ja motivaatiotaan sekä kehittää oppimistaitojaan. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan opiskeluun liittyvien
ongelmien luonnetta, joista riippuen
seuraavia tapaamiskertoja on tavallisesti
yhdestä neljään. Opiskelijat voivat sopia
tapaamisesta yhteydenottolomakkeella (nettiopsu.utu.fi/opsylomake), jossa
kuvataan lyhyesti oma tilanne. Opintopsykologi vastaa sähköpostiin noin 2-3
viikon kuluessa. Varsinainen tapaamisaika voi jonotilanteesta riippuen mennä
useamman viikon päähän.
https://intranet.utu.fi/index/opintopsykologit/Sivut/default.aspx

ESTEETTÖMYYSSUUNNITTELIJA
Vammaisopiskelijoiden ja yksilöllista
tukea tarvitsevien oppijoiden tukena
toimii esteettömyyssuunnittelija. Jos
esimerkiksi tarvitset opintojesi sujumista varten erityisjärjestelyjä, voit ottaa
yhteyttä
esteettömyyssuunnittelijaan,
jolta saat tarvittaessa muutenkin ohjausta ja neuvontaa.
Esteettömyyssuunnittelija:
puh. 02 333 6235, esteet@utu.fi.

KONFLIKTI- JA RISTIRIITATILANTEET
Ihmisten väliset erimielisyydet ja konfliktit otetaan vakavasti ja käsitellään
rakentavasti osana yhteisön omaa
toimintaa tai ulkopuolisen avun turvin.
Ristiriitojen ratkaiseminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin siihen ryhdytään. Pitkittyessään ristiriitatilanne
monimutkaistuu ja laajenee. Turun yliopistossa halutaan rakentaa puheeksi ottamisen kulttuuria, jossa havaitut
ongelmatilanteet otetaan ihmisten välil-

lä puheeksi. Mikäli koet kaipaavasi tukea
tilanteen käsittelyyn tai sen puheeksi
ottamiseen, on yliopistolta ja TYYltä
saatavissa tukea. Ota yhteyttä yliopiston
OpintoVartu-tukihenkilöihin tai TYYn
häirintäyhdyshenkilöihin.
https://intranet.utu.fi/index/opintovartu/Sivut/OpintoVartu-tukihenkil%C3%B6t.aspx

OPINTONEUVONTA
Jos ei tiedä, keneltä kysyä, kannattaa
kysyä opintoneuvojalta; he ohjaavat
tarvittaessa oikeaan paikkaan. Vastaanotolla voi kysyä mm. tutkinnon
rakenteesta, sivuaineiden valinnasta,
tutkintotodistusten anomisesta, pakollisten kieli- ja viestintäopintojen suorittamisesta, täydentävistä opinnoista
tai erillisopinnoista, aiemmin kesken
jääneen tutkinnon loppuun suorittamisesta, pääaineen vaihtamisesta, opintojen päivityksestä ja henkilökohtaisesta
opintosuunnitelmasta. Neuvontaa toteutetaan sähköpostitse, puhelimitse sekä päivystysaikoina.
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YLIOPISTOPAPIT
Yliopistopappeihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos haluat keskustella
elämästä, ihmissuhteista, opinnoista,
työstä tai yksinäisyydestä. Yliopistopappien kanssa voi keskustella tietysti myös
elämänkatsomuksellisista kysymyksistä,
tai jos haluat käydä yksityisesti rippikoulun tai järjestää kirkollisia juhlia
kuten vihkimisen tai kasteen. Yliopistopappien ohjaus on keskustelua ja
kannustusta eteenpäin. Ehdoton vaitiolovelvollisuus kuuluu pappien työhön,
ja tapaamisessa voi puhua hankalista ja
kivuliaistakin asioista.
Turku: Yliopistopapit Mia Pusa,
mia.pusa@evl.fi ja
Tiina Hallikainen,
tiina.hallikainen@evl.fi P
Pori: Evl. Lut. seurakuntayhtymä,
puh. (02) 6238 700.
Rauma: Milla Voudinlehto,
milla.voudinlehto@evl.fi.
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REKRY - TURUN YLIOPISTON
TYÖELÄMÄPALVELUT
Rekry palvelee Turun yliopiston opiskelijoita työelämään ja uraan liittyvissä
kysymyksissä läpi opiskelun. Tavoitteena
on tukea opiskelijaa urapolun ensimmäisissä askelissa ja helpottaa työelämään
sijoittumista. Lisätietoja työelämäpalveluiden kotisivuilta www.utu.fi/rekry.

NYYTI RY
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja
yleishyödyllinen yhdistys. Toiminnan
tarkoituksena on opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen. Nyyti ry tarjoaa tietoa ja
vertaistukea verkosa sekä vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan opiskelijoiden mielenterveyden kannalta keskeisiin asioihin. Nyytin
ryhmächatissa vaihdetaan ajatuksia
mukavassa seurassa, rennolla otteella
joka toinen torstai klo 18–20. Sekasinchatissa voit jutella kahden kesken ja

nimettömästi mielenterveyden ammattilaisen tai koulutetun vapaaehtoisten kanssa. Keskustelufoorumilla
jutellaan erilaisista opiskelijan elämää
koskettavista asioista ja nettiryhmissä
pohdiskellaan asioita pienemmällä porukalla tiettyyn teemaan syventyen.
Lisäksi TYYn sivuille on listattu linkkejä
mielenterveystyötä tarjoaviin palveluihin. https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/
mielenterveys

OPISKELIJAKESKUS DISCO
Yliopiston opiskelijakeskus Disco sijaitsee Naturan ja päärakennuksen välisessä
nivelessä. Opiskelijakeskus Disco kerää
yhteen yliopiston opiskelijoille tuottamia palveluita ja tarjoaa opiskelijoille
avoimia tiloja muun muassa opiskelua
varten. Opiskelijakeskus Discossa on tarjolla seuraavat opiskelijoiden palvelut:

• Ilmoittautuminen yliopistoon ja
todistus ilmoittautumisesta
• Nimenmuutokset
• Opintosuoritusotteet
• Sähköisten tenttitilojen (Exam)
erilliset kulkuavaimet
• Turun yliopiston omat apurahat
• Opintoajan rajaukseen ja passiivirekisteriin liittyvä neuvonta
• Kansainvälinen opiskelijavaihto
• Kansainvälinen opettaja- ja
henkilökuntavaihto
• Liikkuvuusohjelmat, -sopimukset
ja apurahat
Opiskelijakeskus Disco tarjoaa myös
yleisneuvontaa muista opintopalveluista.
Opiskelijoiden
palveluiden
yhteystiedot löydät yliopiston intranetistä. Opiskelijakeskus Discon Naturan puoleisesta päädystä löytyy myös
yksi IT-palveluiden helpdeskeistä, joka auttaa mahdollisissa teknisissä
ongelmissa, sähköpostitileissä ja vastaavissa asioissa.
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TYYn NEUVONTAPALVELUT
TYYssä työskentelee asiantuntijoita, jotka ohjaavat ja neuvovat monenlaisissa kiperissä tilanteissa. Heille voi soittaa, laittaa sähköpostia tai tulla tapaamaan ylioppilaskunnan toimistolle.
Jos sinua on kohdeltu esimerkiksi opintosuoritusten tai tutkielman arvostelussa tai muussa opintoihin tai ohjaukseen
liittyvässä asiassa epäoikeudenmukaisesti, koulutuspoliittinen asiantuntija
(tyy-kopoasiantuntija@utu.fi) on oikea
ihminen auttamaan sinua.
Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi toimeentuloon, asumiseen tai terveyteen
liittyvissä asioissa, käänny rohkeasti
sosiaalipoliittisen
asiantuntijan
(tyy-sopoasiantuntija@utu.fi) puoleen.
Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi vuokrasopimukseen, työsuhteeseen,
perintöön, avo- tai avioliittoon liittyvissä
oikeudellisissa asioissa, käänny rohkeasti neuvontalakimiehen tai oikeusaputoimikunnan puoleen (www.tyy.fi/
yhteystiedot). Toimikunta ei anna rikoseikä vero-oikeudellista neuvontaa.

Apua yhdistystoimintaan sekä TYYn järjestöihin ja avustuksiin liittyvissä asioissa
saa järjestö- ja hallintoasiantuntijalta
(tyy-jarjestoasiantuntija).
Neuvoja ja tukea vaihto-opiskeluun
lähtiessä tai muita kansainvälistymismahdollisuuksia miettiessä antaa
kansainvälisten asioiden asiantuntija
(tyy-internationalspecialist).
Jos kohtaat yliopistolla sukupuolista
häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä,
käänny rohkeasti häirintäyhdyshenkilöiden puoleen. TYYssä toimii kolme
häirintäyhdyshenkilöä, jotka edustavat
eri sukupuolia. Voit ottaa yhteyttä keneen
tahansa heistä. Kaikki keskustelut mahdollisista hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

TYYn asiantuntijat ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tyy.fi/tyontekijat

24

TYY PALVELEE
TURUSSA, PORISSA JA RAUMALLA
Turun yliopistossa voi opiskella kolmessa eri kaupungissa, myös ylioppilaskunnan palveluita on saatavilla kaikilla kolmella kampuksella.

TYYn KANSLIA TURUSSA

RAUMAN OPISKELIJASIHTEERI

TYYn kansliassa voit hoitaa opiskelijakorttiisi liittyviä asioita ja noutaa samalla kaikille jäsenille ilmaisen lukuvuosikalenterin. Kansliasta voit ostaa
erilaisia TYY-tuotteita, kuten Turun yliopiston ylioppilaskunnan siipisoihtukokardin ylioppilaslakkiin, haalarimerkin
tai historiateoksen. Kansliassa myydään
myös elokuvatoimikunta Kinokoplan
kausikortteja. TYYn vuokraamien tilojen
avaimet ja sopimukset sekä lainatavaroiden nouto hoidetaan myös kanslian
kautta.

Rauman opiskelijasihteeri huolehtii
Turun yliopiston Rauman toimipisteessä
TYYn palveluista. Häneltä voit tiedustella Rauman opiskelijoiden opiskelijakorteista ja lukuvuositarroista sekä kysyä
muista raumalaisiin opiskelijoihin liittyvistä asioista.

OPISKELIJAPALVELUT PORISSA
Opiskelijapalveluita Porissa hoitaa Pointer
ry. Tarkemmat tiedot Pointer ry:n toiminnasta löydät täältä: https://ucpori.fi/fi-fi/
opiskelu/opiskelijapalvelut-pointer/50/
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4.

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.
2.
3.
4.

Kisälli ja Kaivomestari
Assarin Ullakko
Delica
Ruokakello

EduCity
Ylioppilastalo
PharmaCity
Tunturin kiinteistö

For forerunners – rohkea ja moderni
5.
6.
7.
8.
9.

Linus
ICT-City
Macciavelli
Educarium
Kasvisravintola Piccu Maccia Educarium
Sigyn
Taidekampus
Kasvisravintola Muusa
Taidekampus

Timeless and smart – tyylikäs ja ajaton
10. Deli Pharma
11. Dental
12. Galilei
13. Monttu ja Mercatori

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

Seuraa meitä
8.

9.

PharmaCity
Dentalia
Agora
Turun Kauppakorkeakoulu

Keskusta
PharmaCity
EduCity

Ylioppilaskylä

7.

6.
12.
2.

13.

Yliopisto
TYKS

JO

KI

14.
AU

RA

11.
15.

3.

10.

5.

1.

16.

Kupittaan puisto

Ravintoloiden
ruokalistat löydä
t
nettisivuiltamme
unica.ﬁ
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TYYn TILOJA
OPISKELIJAN TARPEISIIN
TYY vuokraa erilaisia maksuttomia ja maksullisia tiloja jäsenten ja järjestöjen käyttöön. Tiloja on tarjolla monipuolisesti niin juhliin, illanviettoihin
kuin kokouksiinkin.

Q-TALON JUHLASALI

VÄHÄ-HEIKKILÄ

TYYN SAUNA

TURKU-SALI

KAMPUSKAPPELI

OSAKUNTASALI

•
•
•
•

vuosijuhlat, sitsit, bileet
pöydät, tuolit ja astiat
keittiö
PA-laitteet

• kokoukset, peli-illat,
speksiharjoitukset
• dataprojektori
• maksuton/alkoholiton tila
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• illanvietot, kokoukset,
teemaillat
• keittopiste, mikro,
jääkaappi
• sohva, musiikkilaitteet

• kokoukset, peli-illat,
hengailuillat
• maksuton ja alkoholiton
tila, jota voidaan varata
arvoiseensa käyttöön

• illanvietot, vuosijuhlien
jatkot, sillikset, saunaillat
• keittiö ja sauna,
• televisio, DVD-soitin,
musiikkilaitteet

• sitsit, vuosijuhlat, harrastusryhmien tapaamiset,
kokoukset
• jääkaappi ja mahdollisuus
käyttää yhteiskeittiötä

TYY LAINAA MYÖS TARVIKKEITA
MONIIN ERI TARKOITUKSIIN
TYYn lainatavarat saat käyttöösi panttia vastaan TYYn kansliasta.

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 aktiivikaiutinta, kaksi mikrofonia ja mikseri

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
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TYYn HALLITUS 2021
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema
hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa
ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä
toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Hallitus työskentelee
päivittäin edistämällä opiskelijoidemme etua niin yliopiston sisällä kuin kunnallisella
ja valtakunnallisella tasolla.
Hallituksen jäsenistä kaikki ovat opiskelijoita eri tiedekunnista. Tunnistatko kuvasta opiskelualat? Tapaat hallituksen ensimmäisen kerran mm. tiedekunnan
orientaatioviikolla esittelemässä toimintaamme, TYY-kierroksilla (tuutori tuo teidät
kierrokselle) sekä orientaatioviikon iltatoiminnassa. Seuraavaksi esittelemme hallituksen jäsenten vastuut.
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Aliisa Wahlsten (tyy-pj@utu.fi, 045
3205125) on TYYn hallituksen puheenjohtaja ja vastaa hallituksen toiminnan
johtamisesta ja koko ylioppilaskunnan kehittämisestä. Hän edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin tapaamalla eri
yhteistyötahoja kuten yliopiston johtoa
ja ylioppilasliikkeen johtoa. Aliisaa voi
bongata tapahtumista pitämästä puheita
sekä medioista kommentoimasta asioita
opiskelijoiden näkökulmasta. Jos et tiedä
keneltä kysyä jotakin, voit olla yhteydessä Aliisaan!

Samuli Tähtinen (tyy-vpj@utu.fi) toimii
varapuheenjohtajana ja vastaa järjestösekä tuutorointiasioista. Varapuheenjohtajana Samuli avustaa ja tarvittaessa
sijaistaa puheenjohtajaa. Järjestöjen
osalta Samuli työskentelee yli 140 TYYn
piiriin kuuluvan järjestön kanssa järjestämällä järjestöpuheenjohtajien tapaamisia, tapaamalla järjestöjen hallituksia ja suunnittelemalla järjestöille
suunnattuja koulutuksia. Järjestöt ovat
TYYn tärkeimpiä sidosryhmiä, joten
ylioppilaskunta pitää järjestöihin tiivisti yhteyttä. Lisäksi Samuli vastaa tuutoroinnista Marian kanssa.

31

opiskelijan opas

2021–2022

Suvituuli Lundmark (tyy-sopo@utu.fi)
vastaa sosiaalipolitiikasta ja Satakunnankampuksista. Turun yliopistossa on
Suomessa Turun kampuksen lisäksi Porin ja Rauman kampus, joiden kanssa Suvituuli tekee yhteistyötä ja valvoo etuja.
Sosiaalipolitiikan osalta Suvituuli seuraa
niin terveydenhuollon, asumisen ja
opiskelijan toimeentulon kenttää. Myös
yhdenvertaisuusasiat ja liikunta kuuluvat Suvituulin pöydälle.

Maria Nieminen (tyy-kulttuuri@utu.fi)
vastaa opiskelijakulttuurista, vapaaehtoisista ja ympäristöstä. Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu
perinteisten kaikille avoimien opiskelijatraditioiden, kuten TYYlikkään vapun ja ylioppilaskunnan vuosijuhlien,
järjestäminen. Vapaaehtoisvastaavana
Maria koordinoi, kehittää ja tukee TYYn
vapaaehtoisryhmiä ja ympäristövastaavana osallistuu ajankohtaisiin keskusteluihin ja esimerkiksi kouluttaa järjestötoimijoita ympäristöasioista. Lisäksi
Maria vastaa tuutoroinnista yhdessä
Samulin kanssa.
Anna Ryzhova (tyy-kv@utu.fi) vastaa
kansainvälisistä, kehitysyhteistyön ja
kansainväliseen tuutorointiin liittyvistä
asioista.
Hän edistää tapahtumien,
tiedotuksen ja vapaaehtoistoiminnan
(kv-siipi & kehy-siipi) kautta kansainvälisten opiskelijoiden osallisuutta yliopistolla. Hän seuraa ulkomaalaisia
opiskelijoita koskevaa päätöksentekoa
ja tukee suomalaisten opiskelijoiden
kotikansainvälistymistä.
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Sofia Saarinen (tyy-kopo@utu.fi) toimii
toisena koulutuspoliittisen ja viestinnän
sektorin vastaavista sekä huolehtii kunnallispolitiikasta. Koulutuspolitiikan toimenkuvaan kuuluvat opiskelijoiden paikallisen edun valvominen koulutuksen
saralla, kuten tutkinto- ja opintoasiat,
opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa sekä opetus ja sen kehittäminen, sekä yliopistolaitokseen liittyvän kansallisen ja valtakunnallisen keskustelun
seuraaminen. Kuntapolitiikkaa hoidetaan tekemällä yhteistyötä Ryhmä 40
000:n (tutummin R40k) ja kuntavaikuttajien kanssa. Lisäksi Sofia vastaa ylioppilaskunnan viestinnästä yhdessä Jennan
kanssa.
Jenna Rautionaho (tyy-yritysyhteistyo@
utu.fi) vastaa työelämäasioista, yrityssuhteista sekä viestinnästä ja koulutuspolitiikasta eli tuttavallisemmin koposta
yhdessä Sofian kanssa. Kopo-vastaavien
toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen,
opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi
kopo-vastaavana seuraa yliopistolaitosta
koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä. Työelämäasioissa Jenna vaikuttaa muun muassa jatkuvan
oppimisen mahdollisuuksien ja harjoittelujärjestelmän kehittämiseen ja on
yhteydessä eri sidosryhmiin. Yritysyhteistyövastaavana Jenna vastaa uusien
yhteistyösopimusten ja jäsenetujen
hankkimisesta sekä voimassa olevien
sopimusten toimeenpanemisesta. Viestintävastaavien tehtäviin kuuluvat
TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.
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TYYN EDUSTAJISTO
Aine- sekä tiedekuntajärjestötoiminnan ohella poikkitieteellistä järjestötoimintaa on tarjolla TYYn edustajistossa, jossa voi vaikuttaa yhteisiin
asioihin ja tutustua uusiin ihmisiin.
Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
edustajisto on verrattavissa esimerkiksi kaupunginvaltuustoon tai eduskuntaan. Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä 41-jäseninen edustajisto
kokoontuu kuukausittain päättämään
TYYn edunvalvonnan suuntaviivoista ja siitä, mihin rahaa käytetään.
Edustajiston käsittelemät asiat koskettavat jokaista opiskelijaa: edustajisto päättää, mikä on jäsenmaksun suuruus, millaisia palveluita tarjotaan ja mitä mieltä
ylioppilaskunta on esimerkiksi koulutuksen laadusta ja opintotuen suuruudesta.
Edustajisto valitsee toimeenpanovaltaa
käyttävän TYYn hallituksen sekä erilaisiin toimikuntiin jäsenet. Edustajisto
valitaan aina kahden vuoden toimikaudeksi ja seuraavat edustajistovaalit ovat
vuoden 2021 syksyllä.
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Paras keino vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan on edustajistovaaleissa. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen saa
äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa.
Ehdolla on aina opiskelijoita eri vuosikursseilta ja tiedekunnista. Edustajiston
jäsenet järjestäytyvät edustajistoryhmiksi, jotka voivat edustaa esimerkiksi yhden
tiedekunnan tai oppiaineen opiskelijoita
tai poliittisesti suuntautuneita edustajiston jäseniä. Edustajistoryhmillä on
omaa toimintaansa ja mukaan pääsee
halutessaan hyvin matalalla kynnyksellä
ympäri vaalikauden. Tämä on helppo tapa päästä sisälle TYYn toimintaan lähimmäksi kokemansa viiteryhmän kautta.
Edustajiston puheenjohtajana vuonna
2021 toimii Saana Ylikruuvi ja varapuheenjohtajana Noel Niskanen.

EDUSTAJISTOVAALIT
JÄRJESTETÄÄN SYKSYLLÄ 2021
Edustajistovaaleissa äänestäminen on helppoa ja vaikuttavaa! Turun yliopistossa on ollut jo useamman kerran peräkkäin Suomen korkein
äänestysprosentti kaikista Suomen ylioppilaskunnista.
Syksyllä sinäkin voit antaa äänesi edustajistovaaleissa ja vaikuttaa ylioppilaskuunnan toimintaan. Voit myös lähteä ehdolle edustajistovaaleissa, jos edustajiston toiminta kiinnostaa! Seuraa viestintäämme. Lisätietoja tulossa.
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TYYn SIIVET
TYYn siivet ovat neljään eri teemaan erikoistuneita vapaaehtoisryhmiä,
jotka toteuttavat käytännön tasolla ylioppilaskunnan arvoja ja tarjoavat
matalan kynnyksen toimintaympäristön jokaiselle kiinnostuneelle.
TYYssä on mahdollista tehdä monenlaisia asioita, eikä kaikkia tulevaisuudessa
tarvittavia tietoja ja taitoja voi päntätä
kirjoista. Opiskelijatoiminta tarjoaa
aivan erilaisen tavan kehittää itseään ja
hankkia ystäviä. Puhumattakaan siitä,
että se on hauskaa!
Usein kuulee sanottavan, että olisi
heti pitänyt lähteä aktiivisesti mukaan
erilaisiin kerhoihin ja toimintaan. Ei ole
lainkaan tuulesta temmattu väite, että yliopistossa oppii elämän kannalta
enemmän opiskelijatoiminnassa kuin
luennoilla. Kokeileminen kannattaa, sillä
osallistuminen on näppärä tapa verkostoitua sekä avartaa maailmaa, vaikkei
oma juttu ihan heti löytyisikään.
Toiminnassa voi olla mukana juuri
siinä määrin kuin haluaa, oli se sitten
juhlien kiertämistä tenttien päätteeksi
tai tiiviimpää hallitustoimintaa ympäri
vuoden. Laita siis kirjat hetkeksi sivuun
ja kokeile mitä kaikkea opiskelijatoiminnassa voi kokea!
Siipiä voit seurata Instagramissa:
#tyynsiivet.

JOUSTAVAA VAPAAEHTOISTOIMINTAA
Mikäli yhdistystoimintaan sitoutuminen kammottaa, ovat siivet yhdistystoimintaa rennompi tapa osallistua.
Siipien jäseniksi haetaan sähköisellä
hakulomakkeella kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja marras-joulukuussa), ja
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motivaatio ratkaisee. Vapaaehtoisryhmiin voi kuitenkin tulla mukaan myös ilman jäsenyyttä esimerkiksi seuraamaan
toimintaa ja tekemään juuri sen verran
kuin tuntuu hyvältä: kaikki uudet toimijat otetaan mielellään mukaan.

KEHITYSYHTEISTYÖSIIPI (kehysiipi)
on osa TYYn kehitysyhteistyösektoria ja
edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa. Siipi työskentelee TYYn kehitysyhteistyöhankkeiden
parissa, osallistuu tulevaisuuden kehitysyhteistyökohteiden valintaan ja kokonaisuuden suunnitteluun. Siipi tiedottaa
ajankohtaisista asioista ja järjestää omia
tapahtumia, joista vuosittain yhdessä
ympäristösiiven kanssa järjestettävä kestävän kehityksen viikko on näkyvin.
puheenjohtajana toimii
Mari Puurunen
Seuraa kehysiipeä Facebookissa:
TYY Kehitysyhteistyösiipi –
TYY Development Cooperation Wing
www.facebook.com/TYYKehitysyhteistyosiipi

siipi tukee Reilu korkeakoulu -hankkeen
etenemistä yliopistolla. Ympäristösiipi vastaa TYYn ympäristöoppaan
päivittämisestä.
puheenjohtajana toimii
Mari van den Berg
KANSAINVÄLISYYSSIIPI (kv-siipi) edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksella yhdessä eri
järjestöjen kanssa. Siipi järjestää erityisesti tapahtumia, jotka kokoavat yhteen
suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi siipi edistää opiskelijavaihdon mahdollisuuksia sekä esittää
vuosittain TYY International Award
-palkinnon saajaa. Palkinto annetaan
järjestölle, joka on kyseisenä vuonna
esimerkillisesti edistänyt kansainvälisyyttä toiminnassaan.

Seuraa ympäristösiipeä Facebookissa:
TYY Ympärisösiipi –
TYY Environmental Wing:
www.facebook.com/ymparistosiipi

puheenjohtajana toimii
Salla Virtanen

YHDENVERTAISUUSSIIPI edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden
toteutumista
ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siiven tavoitteena on, että yliopistosta kehittyy
saavutettava korkeakoulu, joka toiminnassaan ottaa suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden moninaisuuden
ja että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuussiipi järjestää
tapahtumia, herättää keskustelua ja
tiedottaa sen aihepiiriin liittyvistä asioista. Yhdenvertaisuussiiven jäsenet
toimivat TYYn traditiotapahtumien
yhdenvertaisuustarkkailijoina.

Seuraa kv-siipeä Facebookissa:
TYY International,
www.facebook.com/TYYInternationalSector

YMPÄRISTÖSIIPI edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja opiskelijoiden keskuudessa sekä ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja yhteiskunnassa. Siipi
järjestää ympäristötapahtumia ja tiedottaa ympäristöasioista. Reilu kauppa
on yksi siiven yhteistyökumppaneista ja

YHDENVERTAISUUSSIIPI
Turun yliopiston ylioppilaskunta

puheenjohtajana toimii
Semi Laine
Seuraa siipeä Facebookissa:
TYY Yhdenvertaisuussiipi –
TYY Equality Wing
www.facebook.com/yhdenvertaisuussiipi
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KEHITYSYHTEISTYÖ
Kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja globaalia eriarvoisuutta. Kehitysyhteistyöllä pyritään antamaan yhteisöille mahdollisuus
kehittyä omilla ehdoillaan ja pääasiassa paikallisin voimin.

TYY TEKEE MONENLAISTA
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ:
• TYY on mukana Käymäläseura Huussi
ry:n hankkeessa Sambiassa
• TYYn kautta on ollut usean vuoden
ajan mahdollista lahjoittaa myös kummikohteille Zimbabwen Aids orvot ry
ja Suomen Somalia-verkosto
• TYY ohjaa 0,7 prosenttia toimintabudjetistaan vuosittain vaihtuville
kehitysyhteistyökohteille
• TYY järjestää oman Kestävän kehityksen viikon lokakuussa

SAMBIA-HANKE
Tällä hetkellä vain 26 % sambialaisista kuuluu perussanitaation piiriin.
Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon
sanitaatioon liittyviä ongelmia ja sen
pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa
Sambiaa saavuttamaan täysi sanitaation
kattavuus vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen
mukaisesti.
TYYn Kehitysyhteistyösiiven toimijoiden lisäksi hankkeeseen ovat tervetulleita
kaikki
Turun
yliopiston
opiskelijat yli tiedekuntarajojen. Aiempaa
osaamista
kehitysyhteistyöstä
ei tarvita ja uudet ideat ovat aina
tervetulleita.
Lisää hankkeesta voi lukea TYYn nettisivuilla: https://www.tyy.fi/fi/toiminta/
kehitysyhteistyo/sambia-hanke
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0,7 %
Vuoden 2021 0,7 % -kehitysyhteistyökohteita ovat TYYn ja Käymäläseura
Huussi ry:n hanke Sambiassa ja Food
and Forest Development Finlandin hanke Nepalissa.
Voit
osallistua
TYYn
kehitysyhteistyöhön maksamalla vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun. Lukuvuonna 2021–2022 vapaaehtoisilla maksuilla
tuetaan TYYn ja Käymäläseura Huussi
ry:n hanketta Sambiassa.
Lue lisää TYYn tukemista hankkeista
ja muusta toiminnasta: www.tyy.fi/kehy.
Voit osallistua ylioppilaskunnan kehitysyhteistyön tekemiseen helposti
tulemalla mukaan kehitysyhteistyösiiven toimintaan. TYY tarjoaa myös
erilaisia vapaaehtois- ja projektityömahdollisuuksia vuodesta riippuen. Tule
parantamaan maailmaa kanssamme!

OSALLISTU KESTÄVÄN KEHITYKSEN
-TEEMAVIIKON VAPAAEHTOISTIIMIIN!
Kestävän kehityksen viikko järjestetään syyslukukaudella. Toteutuakseen viikko tarvitsee vapaaehtoisia, jotka haluavat oppia uutta.
Tehtäviä löytyy tapahtumanjärjestämisen, tiedottamisen ja vaikka
minkä parista.
Kestävän kehityksen viikkoon osallistuminen on hyvä tapa lisätä tietoa
kestävästä kehityksestä paikallisesti, oppia uutta ja tutustua ihmisiin.
Arvokkaan kokemuksen lisäksi kaikki järjestäjät saavat työtodistuksen.
Innostuitko?
Ota yhteyttä TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijaan:
tyy-internationalspecialist@utu.fi
Hanketta on tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Kestävän
Kestävän
Kestävän
kehityksen
kehityksen
kehityksen
viikkoviikkoviikko
Värit:

Fontit:

#kekeviikko

HEX #50D4E2
RGB 80, 212, 226
CMYK 48, 0, 9, 0
Pantone 310

HEX #27A0E2
RGB 39, 160, 226
CMYK 75, 0, 5, 0
Pantone 306

HEX #F400F4
RGB 244, 0, 244
CMYK 4, 88, 0, 0
Pantone 225

HEX #C400ED
RGB 196, 0, 237
CMYK 35, 95, 0, 7
Pantone 247

Roboto Condensed Bold
Roboto Condensed Bold Italic
Roboto Regular
Roboto Thin

Otsikot
Nostot
Leipäteksti
Nostot, lainaukset
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OLE OSA OPISKELIJAKULTTUURIA
Opiskelijaelämä on muutakin kuin esseiden kirjoittamista ja luennoilla istumista. TYY ja sen järjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia yhteisölliseen
vapaa-ajan viettoon. TYYn vapaaehtoisena pääset myös mukaan luomaan
turkulaista opiskelijakulttuuria. Pidä silmäsi auki ilmoittautumisten ja
hakukuulutusten varalta. Lähde rohkeasti mukaan tutustumaan uusiin ihmisiin ja tapahtumiin – ota kaikki irti opiskeluajastasi!
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STARTTAA OPISKELUVUOSI
AVAJAISKARNEVAALEILLA

PERINTEITÄ JA JUHLIA
PORTHANINPÄIVÄNÄ

Lukuvuosi startataan Turussa näyttävästi koko yliopistoyhteisön kanssa
Avajaiskarnevaaleilla keskiviikkona 8.9.
Ylioppilaskunta, sen järjestöt ja opiskelijoille oleelliset palvelut esittäytyvät
opiskelijoille päivän järjestötorilla.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan virallisena vuosipäivänä 9.11. järjestetään
Porthaninpäivän juhlallisuudet. Seppeleenlasku Porthanin patsaalle on ollut perinne TYYn perustamisesta vuodesta 1922
lähtien.

Illalla siirrytään opiskelijoiden voimin
karnevaalimaisempaan
tunnelmaan.
Illan jatkoina toimii TYYlikäs avaus –
suuret poikkitieteelliset bileet, joiden
myötä lukuvuosi julistetaan virallisesti
alkaneeksi!

TYYn vuosijuhlia vietetään Porthanin
päivän jälkeisenä lauantaina 13.11. Tänä
vuonna juhlaa vietetään Turun yliopiston
Rauman kampuksella. Tule juhlistamaan
syntymäpäivää akateemisten pöytäjuhlien
muodossa. Vuosijuhlilla nautitaan juhlavasta tunnelmasta ja pistetään jalalla koreasti!
Juhlia seuraavana päivänä yhdessäolo jatkuu silliaamiaisen eli silliksen muodossa.

KANNA SOIHTUA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ

JUHLI VAPPUA TYYLIKKÄÄSTI

Itsenäisyyspäivän
soihtukulkue
on
turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden
yhteinen kulkue sankarihaudoille juhlistamaan itsenäisyyspäivää.

Vappu on opiskelijoiden vuoden kohokohta! Vappu alkaa maalis-huhtikuun
vaihteessa ja jatkuu aina toukokuun ensimmäiseen päivään asti. Vappuviikolla järjestöt tarjoavat hulvatonta ohjelmaa, joka huipentuu ylioppilaskunnan
puheenjohtajan vappupuheeseen ja
lakitukseen Turun Taidemuseonmäellä
vappuaattona. Lakituksesta matka jatkuu Liljan sekä Paavo Nurmen patsaille ja vappupäivää vietetään yhdessä
TYYlikkäällä vappupiknikillä.

YLIOPPILASKUNNAN KAKSI HISTORIAA
Vuonna 2010 Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ja Turun yliopiston ylioppilaskunta yhdistyivät uudeksi
TYYksi. Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivää muistetaan helmikuun
puolivälin tienoilla.

Lisää TYYlikkäitä, perinteisiä ja uusia tapahtumia löydät TYYn tapahtumakalenterista: tyy.fi
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JÄRJESTÖISSÄ JOKAISELLE JOTAKIN
TYYn piirissä toimii lähes 150 erilaista järjestöä, joista löytyy varmasti jokaiselle sopivaa toimintaa ja saman henkistä seuraa. Oman ainejärjestön lisäksi
valikoimasta löytyy osakuntia sekä harrastejärjestöjä urheilusta kulttuuriin
ja politiikasta ruokaan. Omiin mielenkiinnon kohteisiin sopivan järjestön
löydät helpoiten tutustumalla listaukseen järjestöistä osoitteessa www.tyy.fi/
jarjestot.
Opiskelija-aktiivit kertovat, millaista on olla mukana järjestöjen toiminnassa.

SAVO-KARJALAINEN OSAKUNTA (SKO)
Heips! Olen Sara Takala ja tämän vuoden
kulttuuriasiainsihteeri Turun yliopiston
Savo-Karjalaisessa Osakunnassa, tuttavallisemmin SKOssa. Oman osakuntamatkani aloitin muistaakseni vuonna
2015 liittymällä juuri SKOn jäseneksi,
sittemmin olen liittynyt myös Sata-

kuntalais-Hämäläisen
Osakunnan
ja Pohjalaisen Osakunnan jäseneksi.
Minulla on kuitenkin osakuntajuuret,
sillä jo vanhempani ovat kuuluneet
osakuntiin ja löytäneet toisensa osakunnan järjestämällä matkalla joskus
70-luvulla!
SKO on perustettu jo vuonna 1925,
se toimi aluksi yliopiston maakuntakerhona ja oli nimeltään Savo-Karjalainen

43

opiskelijan opas

2021–2022

Kerho. Osakunnaksi Savo-Karjalainen
Kerho julistautui 1957. Alussa maakuntakerhoon kuulumiselle oli edellytyksenä
sukujuuret kerhon kanta-alueilla, mutta
nykyään ei enää olla niin tarkkoja asiasta.
Osakunnat ovat poikkitieteellisiä, jäseniä
on sekä yliopistosta että muista korkeakouluista. Osa jäsenistä on jo valmistunut ja siirtynyt seniorirekisteriin.
Maakuntaperinteet näkyvät kuitenkin
vielä nykypäivänä SKOn toiminnassa.
SKOn alaisuudessa toimii kaksi alaorganisaatiota: Kulinaarinen tiedekunta ja Kyykkäorganisaatio. Kulinaarinen
tiedekunta on perustettu jo 1931. Se on
keskittynyt tekemään kulinaarista tutkimusta ja päämääränä opiskelijoilla on
väitellä kulinarian tohtoriksi. Kyykkäorganisaatio taas järjestää vuosittain ainakin Kyykkäliigan sekä SKO Open -kyykkäturnauksen. Myös yökyykkää ja muita
satunnaisia turnauksia on Educariumin
kentällä pelattu.
Kerhot ovat tärkeä osa osakuntien toimintaa. SKOlla on yhteensä seitsemän
enemmän tai vähemmän aktiivista
kerhoa:
Chevaliers de la Table Rouge (ChTR),
Suomen vanhin edelleen aktiivisena toimiva punaviinikerho.
Jaloviinakerho, kokoustaa enimmäkseen tapahtumien jatkoilla ja nauttii Jallusta, nestemäisenä tai kirjallisena.
Väliin Putoajien Kerho (VPK), sekalaista toimintaa, teemailtoja, lajikokeiluja,
viininmaistelua, bingoa… Osakuntalaiset pääsevät vaikuttamaan kerhon
kokoontumisiin, joita pyritään järjestämään noin kerran kuussa.
Opintokerho, viime vuonna henkiin
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heräteltyä toimintaa opiskelun tueksi.
Kokoonnutaan yhdessä tuskailemaan
tenttien, esseiden ja gradujen pariin.
Akateeminen SaunaSeura (ASS), kaikkien osakuntien yhteinen kerho, joka kokoontuu saunomaan noin kerran
viikossa kampusalueen lähellä sijaitseviin saunoihin. Joskus kerho tekee myös
ekskursioita muihin saunoihin.
SKObio, hiljaiseloa pandemia-aikana
viettänyt
elokuvakerho.
Aiemmin
SKObio on järjestänyt esimerkiksi
GoT-maratoneja ja leffaekskursioita.
Toiminta pääsee toivottavasti pian taas
jatkumaan.
Kulttuurikerho, kerhojen uusin tulokas,
joka johdattaa osakuntalaiset savolaisten
ja karjalaisten perinteiden äärelle. Ensimmäistä kokoontumista odotellessa!
Itse pidän osakuntien toiminnassa eniten
juuri poikkitieteellisyydestä, niin paljon
niin erilaisia ihmisiä yhdessä paikassa.
Osakunnilta olen löytänyt paikan, johon
todella tunnen kuuluvani. Toimintaa on
niin monenlaista, että jokaiselle löytyy
jotakin ja aina voi myös vinkata uusista
kerhoideoista hallitukselle.
Lisätietoja SKOsta saa esimerkiksi
seuraamalla meitä Instagramissa:
(@sko_utu) tai tykkäämällä meistä
Facebookissa.
Nettisivut ovat osoitteessa:
https://sko.utu.fi/

HUMANITAS RY
Humanitas ry on Turun yliopiston
humanistisen
tiedekunnan
opiskelijoiden
edunvalvontajärjestö
eli
tiedekuntajärjestö. Olen Sara Heino ja
opiskelen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmassa,
pääaineena kulttuuriperinnön tutkimus,
aloittelen nyt syksyllä neljättä vuotta.
Tutkinto-ohjelmamme asustaa Porin

kampuksella. Toimin tänä vuonna Humanitas ry:n varapuheenjohtajana sekä
toisena koulutuspoliittisenavastaavana,
yhtenä yhdenvertaisuusvastaavana sekä
alumni- ja ympäristövastaavana.
Humanistinen tiedekunta on Turun
yliopiston yksi suurimmista tiedekunnista ja koostuu kahdesta laitoksesta; historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitoksesta sekä kieli- ja käännöstieteiden laitoksesta. Humanitaalla on 20 jä-
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senjärjestöä, jotka ovat eri humanististen
oppiaineiden ainejärjestöjä tai muita humanistisia järjestöjä.
Ennen Humanitasta olen ollut oman
oppiaineeni
ainejärjestössä,
Kulma
ry:ssä 2 vuotta, ensin sihteerinä sitten
koulutuspoliittisena vastaavana, Porin
Ylioppilasyhdistys Pointer ry:ssä 2 vuotta, ensin koulutuspoliittisena vastaavana
ja sitten sosiaalipoliittisena vastaavana
sekä Satakunnan Opiskelijatalo Saikun
hallituksessa nyt jo kolmatta vuotta,
ensiksi sihteerinä, sitten varapuheenjohtajana & hankevastaavana ja nyt
hankevastaavana.
Olen löytänyt itseni myös TYYn
avustustoimikunnasta jo toista vuotta, sekä useista halloped-paikoista
näiden kolmen opiskeluvuoteni aikana, olen ollut muun muassa Porin Yliopistokeskuksen johtoryhmässä,
opetuksen johtoryhmässä ja hyvinvointityöryhmässä. Turun päässä olen
Humanistisen tiedekunnan laajennetussa johtoryhmässä sekä Soteakatemian ohjausryhmässä. Humanitakseen
päädyin koska halusin tuoda myös
etäkampuksen puolta esiin tiedekuntatasolla sekä tehdä kaikkeni sen eteen,
että humanistisen tiedekunnan opiskelijoilla olisi asiat mahdollisimman hyvin
sekä Turussa että Porissa.
Järjestötoimintaan minut houkutteli mahdollisuus päästä vaikuttamaan
opiskelijoiden asioihin. Mahdollisuus
päästä huolehtimaan siitä, että opiskelijoilla on hyvä olla, että heistä pidetään
huolta, että opintojen laatu olisi opiskelijoiden ansaitsemalla tasolla, että opiskelijoilla olisi kaikki mahdollinen mitä he
tarvitsevat voidakseen hyvin ja pärjätäkseen opinnoissaan haluamallaan tavalla.
Näinkin monipuolinen järjestötoiminta toki vie aikaa mutta antaa todella
paljon enemmän. Pääsee tutustumaan

46

uusiin ihmisiin ja luomaan verkostoja yli
oppiainerajojen. Järjestötoiminta opettaa ryhmätyötaitoja, johtamistaitoja,
verkostoitumista, tapahtumien suunnittelua, vaikuttamista, projektitaitoja, ja
paljon muuta.
Järjestötoiminnassa parasta on juuri
vaikuttamisen mahdollisuus, olen itse
päässyt mukaan suunnittelemaan paria kurssia, sekä pitänyt yhden kurssin
projektinhallinnasta. Myös kaikki ihmiset, joihin pääsee tutustumaan ovat
järjestöissä parhautta, kaikki hallituskaverit, muiden hallitusten jäsenet sekä
omassa tiedekunnassa että muissa mutta myös muissa korkeakouluissa.
Humanitaassa ehdottomasti parasta
on ollut päästä tutustumaan muihin humanisteihin, etäkampuksella tupataan
olemaan vähän eristyksissä emokampuksesta, niin on ollut todella suuri ilo
päästä tutustumaan kaikkiin muihin hienoihin aloihin ja opiskelijoihin humanistisessa tiedekunnassa.
Suosittelen kaikkia aina tulemaan
mukaan järjestötoimintaan, jos se yhtään
kiinnostaa, vaikka vain osallistumalla
järjestön toimintaan. Järjestötoiminta on
ollut yksi opiskelujeni parhainta aikaa.
Sara Heino

SOSIAALITIETEIDEN KLUBI RY
Iida Sarell ja Essi Hyytiäinen pääsivät
opiskelemaan sosiaalitieteitä vuonna
2019. Kandivaihe sisältää monipuolisesti
erilaisia kursseja liittyen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Sosiaalitieteissä kandivaiheen opintojen jälkeen opiskelija
pääsee valitsemaan itselleen mieluisan
pääaineen maisteriohjelmista. Turun
yliopistossa sosiaalitieteissä maisteriohjelmia on kolme: sosiologia, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikka. Kandi- ja
maisterivaiheessa opiskelijoita ohjaavat
erittäin pätevät opettajat ja professorit,
joten kurssitarjonta on laadukasta ja
jokainen opiskelija saa varmasti loistavat
eväät valmistuttuaan.
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelee myös sosiaalityön
tulevia ammattilaisia, jotka kuuluvat yhdessä meidän sosiaalitieteilijöiden
kanssa
ainejärjestöömme.
Rikkauden
järjestötoimintaan tuo monipuolinen joukko
sosiaalitieteiden ja -työn osaajia. Iidan ja
Essin mielestä parasta opinnoissa on ehdottomasti niiden monipuolisuus, sillä
omasta tutkinnosta saa tehtyä juuri sen
näköisen kuin itse haluaa.
“Olen kiinnostunut taloudesta ja siihen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä,
joten olen rakentanut kandivaiheen
aineopintoni pitkälti kulutukseen liittyvien kurssien ympärille. Aion erikoistua maisterivaiheessa taloussosiologiaan, joten on mielenkiintoista päästä
hieman syventymään itseä kiinnostaviin
aiheisiin jo tässä vaiheessa opintoja”, Iida
kertoo.
Essi jatkaa kompaten Iidaa: “Taloussosiologia on itsellänikin mielessä kandivaiheen jälkeen. Tutustuin aiheeseen
hieman mutkan kautta. Sivuaineeni
ympäristötiede sekä kestävän kehityk-

senkurssi näyttivät, miten ympäristökysymykset ja kulutus kulkevat usein
käsikädessä. Toisaalta myös sosiaalipolitiikka kiinnostaa minua paljon. Olen
opiskellut paljon erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja haluaisin oppia
vielä lisää, miten politiikalla vaikutetaan
vallitsevaan yhteiskuntaan.”
Molemmat
aloittivat
järjestötoiminnan fuksivuonna heidän ainejärjestössään Sosiaalitieteiden klubi
ry:ssä, Iida tapahtumavastaavana ja
Essi varajäsenenä sekä kulttuurivastaavana. Nykyään Iida toimii hallituksen
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puheenjohtajana ja Essi puolestaan
varapuheenjohtajana.
“Hallitustoimintaan mukaan lähteminen tuntui luontevalta heti alusta
alkaen. Viime vuonna tosin tapahtumavastaavan pesti oli hiljaisen puoleinen koronan takia, sillä emme ehtineet
järjestää kuin muutaman tapahtuman
2020 alkuvuonna. Puheenjohtajan pestiin hakeminen toisena koronavuonna
totta kai jännitti, mutta yhdessä Essin ja
muiden hallituksen jäsentemme kanssa
toiminta on ollut todella hauskaa, vaikka emme ole esimerkiksi kertaakaan
kokoustaneet paikan päällä. Puheenjohtajuuden myötä olen saanut paljon
lisää itseluottamusta ja oppinut tärkeitä
taitoja tulevaisuutta ajatellen”, Iida
tiivistää.
“Alun alkaen hallitukseen hakeminen tapahtui hetken mielijohteesta,
jota en ole kertaakaan katunut. Päätös
hakea varapuheenjohtajaksi toiselle hallituskaudelle oli itsestään selvä ja olen
saanut jo tähän mennessä paljon uusia
kokemuksia. Etäaikana Zoom-palvelu
on kieltämättä tullut meille kaikille tutuksi välineeksi. Etäilystä huolimatta
kokoukset ovat sujuneet mutkitta ja
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olemme päässeet kehittämään erilaisia
mielenkiintoisia etätapahtumia. Hallitus
on ryhmäytynyt ja koen saaneeni uusia
ystäviä”, jatkaa Essi pohdintaa.
Sosiaalitieteiden klubi ry:n hallitus
onkin järjestänyt aktiivisesti etätapahtumia jäsenistölleen. Kevään aikana on
esimerkiksi järjestetty viinijoogaa ja peliiltoja Zoomissa, etäsitsejä sekä lenkkihaaste yhteistyössä toisen ainejärjestön
kanssa. Jäsenistöä on huomioitu myös
aktivoitumalla entisestään sosiaalisessa
mediassa. Myös vappuviikolle on luvassa
paljon erilaisia etätapahtumia, joita Iida
ja Essi odottavat innoissaan.
Ainejärjestötoiminnassa on mahdollista järjestää siis monenlaista tapahtumaa myös etäaikana. Iida ja Essi
kannustavatkin kaikkia halukkaita hakemaan mukaan järjestötoimintaan, mikäli
kiinnostusta löytyy!
Iida Sarell & Essi Hyytiäinen

PORIN KYLTERIT RY JA KULMA RY
Moikka! Olemme Anton Venäläinen ja
Siiri Rokkanen ja toimimme tänä vuonna Porin kampuksen ainejärjestöjen
puheenjohtajina. Turun yliopistolla
on kampuksia myös Satakunnassa, ja
Porissa sijaitsee kaksi Turun yliopiston
linjaa: Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä Kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma. Opiskelijoita näillä linjoilla edustaa
meidän luotsaamat ainejärjestöt Porin Kylterit ry ja Kulma ry. Seuraavaksi kerromme, miksi lähdimme mukaan
järjestötoimintaan.
Anton lähti jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan mukaan järjestötoimintaan. Hän aloitti yrityssuhdevastaavana Porin Kyltereiden hallituksessa, josta hän jatkoi seuraavana vuonna puheenjohtajaksi.
”Tiesin heti
opiskelut aloitettuani haluavani lähteä
mukaan PorKyn hallitukseen. Koin, että sitä kautta saan otettua kaiken irti
opiskeluajasta.
Olin
oikeassa ja siksi jatkoin vielä
puheenjohtajaksi.”
Siiri aloitti myös ensimmäisenä
opiskeluvuotena
järjestötoiminnassa sosiaalipoliittisena
vastaavana.
Toisena vuotena hän aloitti
puheenjohtajana.
”Kulma
ry on ollut heti opiskeluiden
alusta tärkeä osa omaa
opiskelutaivalta. Porukka on
tiivis ja järjestötoimintaan
lähteminen tuli luonnostaan.
On ollut kiva olla mukana
järjestämässä tapahtumia ja
tutustua moniin uusiin ihmisiin. Ainejärjestössä toimimi-

nen on antanut opiskeluelämääni todella paljon hauskuutta.”
Porin kampus on tiivis yhteisö, jota me ainejärjestöjen puheenjohtajina
haluamme vaalia. Olemme jatkuvasti
tekemisissä toistemme kanssa erilaisten
tapahtumien ja käytännön työskentelyn parissa. Vaikka ainejärjestömme
edustavat eri tiedekuntien opiskelijoita, olemme kokeneet tärkeäksi edustaa
yhdessä Turun yliopiston Porin kampusta ja luoda mahdollisimman vahvaa
opiskelijayhteisöä yli ainejärjestörajojen. Olemme poikkeus humanisti/kylteri
-vastakkainasetteluun.
Kannustamme kaikkia osallistumaan
järjestötoimintaan. Toivotamme kaikki Turun yliopiston uudet opiskelijat
tervetulleiksi. Nähdään Turun yliopiston
kampuksilla!
Terveisin,
Anton Venäläinen ja Siiri Rokkanen
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ACADEMIC NINTENDO CLUB RY (ANC)
Varhaisimmat muistoni ANC:stä ovat
vuoden 2012 järjestön 5-vuotisjuhlilta
TYYn saunalta, jossa oli oikein leppoisa
ja rento tunnelma. Tästä inspiroituneena
hyppäsin saman tien mukaan hallitukseen juonimaan vastaavanlaisia tapahtumia ja siitä se seikkailu sitten lähti.
Jokaisen hallituskauden hulvattomista kommelluksista voisi varmaan pitää
erillisen, monituntisen esitelmän. On
ollut paljon erilaisia ylä- ja alamäkiä:
Yhteistyökuvioita, toimitilojen vaihtoa,
uusia tuttavuuksia, vaaliväittelyitä ja
bilehajoiluja mutta kaiken keskiössä
pyörivät Nintendon pelailut ovat säilyneet paljolti samanlaisena vuodesta
toiseen. Vanhat retropelit rikkovat kielimuureja ja toimivat sosiaalisena jäänmurtajana alkoholiakin tehokkaammin.
Academic Nintendo Club ry (ANC)
on Turun yliopiston ylioppilaskunnan
alainen, videopeleihin keskittyvä, voittoa
tavoittelematon harrastusjärjestö. Sen
tavoitteena on tarjota jäsenistölleen sosiaalista virkistystoimintaa niin vanhojen retropelien, kuin uusimpienkin hittien parissa. Peli-iltoihin on vapaapääsy
myös ei-jäsenille.
Alkoholittomuus ja peli-iltojen yleinen saavutettavuus lienevät yksi järjestömme keskeisimpiä myyntivaltteja.
Videopeleistä kiinnostuneita ihmisiä
löytyy aina kaikista ikäryhmistä, kaikista
taustoista. Kuka tahansa voi ottaa ohjaimen käteen ja sukeltaa tähän leppoisaan
nostalgiseen maailmaan, jossa uusien
tuttavuuksien luominen ei olekaan enää
niin hankalaa vaan suorastaan luontevaa
ja hauskaa.
Tämä rento yhdessä pelaamisen
kulttuuri on se, mitä olemme pyrkineet
ANC:ssä vaalimaan ja rakentamaan vuodesta toiseen ja voin sanoa, että se on ol-

lut yksi elämäni rikkaimpia kokemuksia.
Ja ollaan siinä sivussa laitettu myöskin
alulle muun muassa yksi Suomen
suurimpia kilpailullisia Super Smash
Bros. -peliliigoja.
Eero Pihkala

51

opiskelijan opas

2021–2022

TURUN YLIOPISTON AMERIKKALAISEN
JALKAPALLON SEURA RY
Teemu Rantanen on helppo havaita
hänen kävellessään kampuksella. Liki
190-senttinen ja 135-kiloinen nuorimies
vaikuttaa
fyysisiltä
mitoiltaan
jenkkifutarin
prototyypiltä, isojen miesten raju laji. Rantanen
haluaa kuitenkin heti korjata stereotyyppistä näkemystä, sillä amerikkalaisessa jalkapallossa on
niin monenlaista roolia,
että pelaajiakin tarvitaan
kaikenlaisia.
”Aluksi se oli ainut
mielikuva, mikä minulla
edes oli lajista. Se taitaa
myös olla yleisin mielikuva lajista. Hyvin nopeasti
tämä kuitenkin osoittautui
vääräksi. Joukkueessa on
kaikille pelipaikka riippumatta koosta ja fyysisistä
ominaisuuksista.
Yhtenä
kautena samassa joukkueessa on vierelläni seissyt 170 cm ja 60 kg mitoilla oleva pelaaja. Joten
tosiaan kaiken kokoisille on
kysyntää.”
Teemu toimii nykyään
seuran puheenjohtajana,
mutta kelataanpa hieman
taaksepäin, miten tähän on
tultu? ”Löysin toiminnan
sattumalta
aloittaessani
yliopisto-opinnot
Study
in Turku -messuilla, jossa
joukkueen silloiset pelaajat
olivat esittelemässä joukkueen toimintaa”, Ranta-
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nen muistelee. Hallitustoimintaan hän
lähti myös mukaan melko pian: ”Laji
tempaisi mukaansa, ja huomasin jo heti
alkuaikoina, ettei tekijöitä ole tarpeeksi.
Halusin varmistaa tämän loistavan lajin
jatkumisen meidän yliopistolla.”

Seuran toiminta pyörii luonnollisesti
amerikkalaisen jalkapallon ympärillä;
treenejä, taktiikkapalavereita, ottelureissuja. Kaikki yhdistyksen jäsenet eivät
kuitenkaan juokse kentällä varusteet
päällä, Teemu listaakin pitkän listan
erilaisia pieniä tehtäviä joita hoitamaan tarvitaan väkeä, jotta pelaajat voivat
keskittyä pelaamiseen. ”Joukkuetoiminta vaatii taustaorganisaation toimiakseen jouhevasti. ”Teippaajat, juomahuolto, joukkueenjohtaja, maskotit, kuvaajat,
kaikki ovat samalla tavalla osa toimivaa
joukkuetta.
”Joukkueen ja seuran toiminta ei
pyöri ajatuksen voimalla, vaan menestymisen takana on tehtävä runsaasti
töitä. Pelaajilla on juuri niin hyvät oltavat kuin mitä seura pystyy järjestämään.
Urheiluseuran pyörittäminen vaatii
pitkäjänteisyyttä ja visioita siitä, miten
toiminta pystytään varmistamaan useamman kauden päähän”, Teemu kertaa mitä on oppinut vuosien mittaan
luottamustoimissaan.
Vaikka yhdistyksen toimintavuosi
huipentuukin vapun alla järjestettävään
SM-turnaukseen, jossa pelataan mui-

den korkeakoulujen joukkueita vastaan
kultamitaleista ja mestaruuspokaalista,
Rantasen mielestä hienoin juttu mitä
yhdistys tekee ei kuitenkaan ole suoraan
kilpaurheilun puolella: ”Lajin harrastusmahdollisuus yliopisto-opiskelijoille on
ehdottomasti suurin yksittäinen merkkiteko, mitä yhdistys pystyy tarjoamaan.
Lisäksi joukkueessamme on vuosittain
useita vaihto-opiskelijoita eri maista, jotka tuovat joukkueeseen muiden
maiden jenkkifutisperinteitä ja loistavan
mahdollisuuden ystävystyä eri maiden
opiskelijoiden kanssa.”
Tällä hetkellä seuralla on toiminnassa vain miesten joukkue, mutta naiset
pääsevät myös kauttamme mukaan lajin
pariin ja kaikki ovat tervetulleita kokeilutreeneihimme. Teemme yhteistyötä lajin erikoisseurojen kanssa, ja ohjaamme
pelaamisesta kiinnostuneet naiset sitä
kautta eteenpäin pelaajaurallaan.
Kaikkein matalimman kynnyksen
tapa tutustua yhdistyksen toimintaan
on osallistua vuotuiseen Super Bowl
-kisakatsomoomme tai tulla seuraamaan
otteluitamme ja nauttimaan vauhdikkaasta jenkkifutistunnelmasta.
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TURUN KORKEAKOULUJEN
RESERVILÄISET RY
Aleksi Elovaara on maisterivaiheen biologian opiskelija. Reserviläishenkistä
opiskelijaseuraa hän löysi jo aiempaa
tutkintoa suorittaessaan Turun Korkeakoulujen Reserviläisistä, joka tunnetaan lyhyemmin TuKoResina. Tie vei
rivijäsenestä varapuheenjohtajaksi, ja
nyttemmin Aleksi toimii yhdistyksen
puheenjohtajana.
”Minut sai lähtemään mukaan
TuKoResin ampumatoiminta”, hän kertoo. TuKoResilla on oma viikkovuoronsa tiistai-iltaisin Kupittaan urheiluhallin ampumaradalla. Siellä pääsee
kokeilemaan pienoispistooleita, vaikkei
omia aseita omistaisikaan. Ensikertalaisille on tarjolla koulutusta aseiden
käyttöön. Ammunta on hyvin edullista,
1. kerran tutustuminen maksaa vain 5 €.
Muutakin toimintaa on, esimerkiksi erilaisia luentoja, marsseja, ampumakilpailuja, saunavuoroja. Lisäksi on
valtakunnallista toimintaa yhteistyössä
sisarjärjestöjen
kanssa:
jokaisella
opiskelijapaikkakunnalla
toimii
opiskelijareserviläisyhdistys.
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Kaiken kaikkiaan tukoressuja on kolmatta sataa, ja heitä on paitsi kaikista
Turun yliopiston tiedekunnista, myös
Åbo Akademista ja Turun ammattikorkeakoulusta.
Jäseniksi
tervetulleita
ovat muidenkin Turun korkeakoulujen
opiskelijat. Yhdistävä tekijä on kiinnostus maanpuolustukseen. Sen sijaan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen palveluksen suorittamista ei
edellytetä.
”Olen reserviupseeri, mutta TuKoResissa on jäseninä armeijaa käymättömiäkin opiskelijoita”, Aleksi kertoo.
Harrastusjärjestöt keräävät porukkaa yhteisten mielenkiinnon kohteiden ympärille, toisin kuin oppiaineisiin
perustuvat ainejärjestöt. Toimijat ovat
myös tyypillisesti hieman vanhempia.
Koska harrastusjärjestöt eivät tule ainejärjestöjen tavoin uusille opiskelijoille
tutuksi heti kättelyssä, on tiedottaminen
tärkeää.
”Poikkitieteisyys on aina kiinnostanut
minua, ja harrastusjärjestöissä poikkitieteisyys on vahvasti läsnä. Käsittääkseni
TuKoResissa on yhden käden sormilla
laskettava määrä muita synapsilaisia.”
Aleksi Elovaara

TURUN YLIOPISTON KUORO
”Opintojen alkaessa Turussa tärkein
asia kämpän etsinnän lisäksi oli hyvän
kuoron löytäminen”, kertoo oikeustieteen opiskelija Veeti Kainulainen. Hän
aloitti opintonsa syksyllä 2019, ja orientaatioviikolla esiintynyt kvartetti vahvisti mielikuvan siitä, että sopiva kuoro on
löytynyt.
Oulusta Turkuun muuttanut Madetojan musiikkilukion kasvatti pitää
musiikkia tärkeänä osana opiskelijakulttuuria. ”Pitkien opiskelupäivien jälkeen

on mahtavaa mennä kuoroharjoituksiin
ja nähdä tuttuja muistakin tiedekunnista”, Veeti kertoo.
”Ulkopaikkakuntalaisena
kuorolla
oli fuksille iso merkitys yhteisönä, jonka kautta opiskelijakulttuuri avautui.
Kuorossa tärkeintä on musiikin lisäksi mahtava yhteishenki, joka tiivistyy
niin nuotteihin piirrettyihin hengitystekniikkaa kuvaaviin kaloihin kuin
erilaisiin oheistoimintaan lukupiiristä
urheiluryhmään.”
Turun yliopiston kuoro on taiteellisesti kunnianhimoinen kuoro, jossa
laulaa paitsi opiskelijoita kaikista Turun
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yliopiston tiedekunnista, myös Åbo
Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä jäseniä korkeakoulujen ulkopuolelta. Kuoro ylläpitää
perinteitä esiintymällä lukuisissa yliopiston tilaisuuksissa promootioista Porthanin päivän juhlistamiseen ja kannustaa
vahvasti lauluyhtyeiden toimintaa.
”Parhaita kuorolaismuistojani ovat
kvartettikeikka TYYn vuosijuhlilla syksyllä 2019 ja Turun tuomiokirkossa
järjestetty konsertti yhteistyössä Helsinkiläisten Wiipurilaisen Osakunnan
Laulajien kanssa. Tuomiokirkossa esiintyi noin sata laulajaa, ja siinä on täytettä
niinkin isoille puitteille!” Veeti muistelee.
”Kaipaan kyllä myös treenien jälkeisiä
illanistujaisia, joissa hengailtiin ja laulettiin vakio-ohjelmistovihko Wakcarin
biisejä.”
Kuoron toiminta on jatkunut koronapandemiasta huolimatta, vaikkakin
toimintamuotoja on mietitty tarkasti.
”Olemme vuoden mittaan harjoitelleet

niin Zoomissa, pienemmissä kokoonpanoissa kuin myös tilanteen salliessa
isolla kuorolla turvaetäisyyksin ja maskien kanssa”, Veeti kertoo.
Veeti toimii tänä vuonna hallituksen
jäsenenä tiedottajan roolissa, ja hänen
toimenkuvaansa kuuluu mm. sosiaalisen
median ylläpito ja tapahtumien mainostaminen. ”Järjestötoimintaan kannattaa
lähteä pienellä kynnyksellä, sillä halu
tehdä asioita on ainoa edellytys toimintaan osallistumiselle. Kuoro antaa
elämään valtavasti voimaa ja valoa, ja on
ilo olla sen toiminnassa mukana.”
Uusia jäseniä etsitään koelaulujen
kautta kaksi kertaa vuodessa. ”Uudet
laulajat ovat meille tärkeitä, ja jokainen
laulaja saa halutessaan palautetta koelaulutilanteesta. Tätä tilaisuutta ei kannata jättää väliin, sillä kuten usein sanotaan, elämä on vain osa kuoroa!” Veeti
naurahtaa.
Veeti Kainulainen

OPISKELEN
REILUSSA
YLIOPISTOSSA

#reilunkaupanutu
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Ympäristötyö on tekoja.
Itämeri on Punaisten laivojen kotimeri. Siksi Itämeren asia
on Viking Linelle sydämenasia. Tämä näkyy päivittäisessä
työssämme konkreettisina ympäristötekoina. Teemme
enemmän kuin mitä sopimukset ja määräykset edellyttävät,
jotta ainutlaatuinen saaristoluontomme säilyisi myös tuleville
sukupolville.
Lue lisää

vikingline.fi
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Turun ylioppilaslehti eli Tylkkäri on riippumaton opiskelijamedia,
joka yhdistää kampuksen väkeä yli oppiainerajojen.
Kuusi kertaa lukuvuodessa ilmestyvä
Tylkkäri tekee ajatuksia herättävää journalismia
opiskelijoita
koskettavista
näkökulmista ja tarinoista. Yliopisto ja
kaupunki ovat jatkuvassa liikkeessä – uusia ilmiöitä, ihmisiä ja keskusteluja on
loputtomiin.
”Tylkkärissä kirjoittajan on mahdollista
tuoda esiin omia kiinnostuksen kohteitaan ja oppia tuottamaan niistä muille
opiskelijoille helposti lähestyttävää
sisältöä. Kankean akateemisen kielen
maailmassa Tylkkäri liputtaa ymmärrettävän kielen puolesta, tinkimättä kuitenkaan sisällöstä”, sanoo toimitusharjoittelija Samuli Tikkanen.
”Tylkkäri ruotii opiskelijoita koskettavia aiheita ja tuo uusia näkökulmia
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lehti
tarkastelee kriittisesti myös yliopiston ja
ylioppilaskunnan toimintaa”, sanoo toimitusharjoittelija Jasmin Vahtera.
Toimituksemme sijaitsee Ylioppilastalo
A:ssa, jossa lehteä tekevät päätoimittaja, toimitusharjoittelija ja siivilipalvelushenkilö. Tärkeä osa yhteisöä ovat
avustajat, joista valtaosa on opiskelijoita.
Viime lukuvuonna lehden tekoon osallistui kymmenittäin kirjoittajia, kuvittajia
ja valokuvaajia.Lehdessä avustajat pää-
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sevät tekemään juttuja lyhyistä uutisista
pitkiin reportaaseihin. Omia ideoita kannattaa rohkeasti tarjota päätoimittajalle.
”Uudet avustajat ovat erittäin tervetulleita. Toimituksesta saa apua näkökulman, tekstin ja haastattelukysymysten
hiomiseen”, päätoimittaja Teemu Perhiö
kannustaa.
Voit myös vinkata juttuaiheita, vaikka et
olisi itse kiinnostunut tekemään lehteä.
Kerro siis tapahtumista, ihmisistä ja
ilmiöistä sekä anna palautetta sähköpostitse osoitteeseen:
tyl-paatoimittaja@utu.fi.
Lehti sujautetaan postiluukusta suureen osaan Turun Ylioppilaskyläsäätiön
opiskelija-asunnoista. Lisäksi kampuksella ja keskustassa sitä on jaossa lehtitelineissä. TYYn jäsenet voivat tilata Tylkkärin kotiinsa postituskulujen hinnalla
jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Lehteä julkaisee TYY.
Tervetuloa Tylkkärin lukijaksi ja tekijäksi!
www.tylkkari.fi
Facebook: www.fb.com/tylkkari
Instagram: @turunylioppilaslehti
Twitter: @Tylkkari

Seuraa Tylkkäriä somessa
IG: @tylkkari / FB: tylkkari /Twitter: @Tylkkari
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Kinokopla on Turun yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämä kaikille avoin
elokuvakerho, joka on toiminut jo vuodesta 1965. Perusajatuksena on tarjota
laadukkaita elokuvia ja järjestää elokuvaaiheisia tapahtumia ottamalla erityisesti
huomioon opiskelijat. Kinokoplan tavoitteena on elävöittää ja edistää Turun
elokuvakulttuuria.
Kinokoplan toiminnan raameiksi on vakiintunut kevät- ja syyssarjan
järjestäminen kulttuurikeskus Logomossa. Pääsarjojen lisäksi Kinokopla
järjestää myös yksittäisnäytöksiä ja muita tapahtumia, kuten elokuva-aiheisia
klubi-iltoja.
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Kinokoplan toimintaa pyörittää TYYn
hallituksen
vuosittain
nimittämä
elokuvatoimikunta, joka muodostaa
Kinokoplan hallituksen. Kinokoplan
toiminnasta ja tapahtumista saat tietää parhaiten tykkäämällä Kinokoplan
Facebook-sivusta tai liittymällä sähköpostilistalle Kinokoplan kotisivuilta
(kinokopla.fi). Kaikesta Kinokoplaan
liittyvästä voit kysyä lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
kinokopla@utu.fi.

TERVETULOA NÄYTÖKSIIN!

RYHMÄ 40 000
Kaupunkivaikuttamista kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden hyväksi.
Mikäli et tiennyt, joka viides turkulainen
on korkeakouluopiskelija. Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee lähes 40 000
opiskelijaa. Näiden kuuden korkeakoulun ylioppilas- ja opiskelijakunnat
muodostavat turkulaisia korkeakouluopiskelijoita edustavan Ryhmä 40 000
-nimisen yhteistyöverkoston. Verkostoon
kuuluvat Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY, Åbo Akademis Studentkår
ÅAS,
Turun
ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta TUO, Studentkåren vid
Yrkehögskolan Novia (Novium), Humanistisen ammaittikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO ja Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
O’Diako.
Kyseisen verkoston tavoitteena on
edistää opiskelijoiden yhteisiä tavoitteita tekemällä esimerkiksi yhteistyötä
kaupungin erinäisten päättäjien kanssa. R40K:n tavoitteena on luoda Turusta
houkutteleva opiskelijakaupunki, joka
on terveyden ja hyvinvoinnin edelläkävijä, viihtyisä kulttuurin keskus sekä tarjoaa mahdollisuuksia siirryttäessä valmistumisen jälkeen työelämään.
Turun vahvuutena voi sanoa olevan
ymmärrys siitä, miten suuri merkitys
korkeakouluilla ja niiden opiskelijoilla on alueen kehittymisen kannalta.
Turun seudun suurimpia haasteita ovat
työperäinen muutto valmistumisen

jälkeen pääkaupunkiseudulle, vaikka
tavoitehan on täysin päinvastainen. Halutunlaista kehitystä voidaan vauhdittaa
aktiivisella elinkeinopolitiikalla, hyvillä
palveluilla ja liikenneyhteyksillä, opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuuksien
lisäämisellä sekä panostamalla kaupunkiympäristön viihtyvyyteen.
Ryhmä 40 000 tekee säännöllisesti
kaikille Turun korkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselyn, jonka pohjalta
laaditaan opiskelijoiden Ryhmä 40 000
kuntavaikuttamista ohjaava kunnallispoliittinen ohjelma. Viimeisin ohjelma
julkaistiin loppuvuodesta 2020 ja Ryhmä
40 000 pyrkikin aktiivisella lobbauksella
nostamaan kärkiä kunnallispoliittisessa keskustelussa. Aiemmin ryhmä on
nostanut julkiseen keskusteluun muun
muassa opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkatilanteen,
startup-yritysten
tukemisen sekä ottanut kantaa raitiotiehankkeeseen ja Turun kaupungin
keskustavisioon. Ryhmän onnistuneita
lobbauksia ovat esimerkiksi yöbussien
saaminen ylioppilaskylään.
Ryhmä 40 000:sta ja sen toiminnasta saat tietoa TYYn nettisivuilta
sekä ryhmän omalta nettisivulta:
www.ryhmä40k.fi. Mahdollisiin esille
tuleviin kysymyksiin vastaa TYYn hallituksen kunnallispoliittinen vastaava.

Lue lisää:
ryhma40k.fi
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SUPERTUUTORI ALEX MISHIN:
TUUTOROINTI ON MIELESTÄNI YKSI
TÄRKEIMMISTÄ TOIMINNOISTA YLIOPISTOSSA
Tuutorointi on mielestäni yksi tärkeimmistä toiminnoista yliopistossa ja olennainen osa opiskelijakulttuuria. Usein
puhutaan erilaisista siirtymävaiheista
ja siihen liittyvistä riiteistä elämän aikana, kuten rippileiri ja konfirmaatio sekä
lukiosta valmistuminen ja siihen liittyvät
ylioppilasjuhlat. Nämä ovat tärkeitä
”välipykäliä” meidän elämässämme ja
niissä usein juhlitaan tietyn elämävaiheen loppumista ja odotetaan uuden
elämävaiheen alkamista.
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Yliopistossa tämä asia on ainakin
allekirjoittaneen mielestä toisin päin:
Me juhlimme uuden elämänvaiheen
alkua uudessa ympäristössä, ja tämä
ei olisi mahdollista ilman tutustumista
uuteen ympäristöön ja opiskelukulttuuriin, joihin meidän tuutorimme hoitavat
perehdytyksen.
Kaverini, jotka eivät ole korkeakoulussa, kysyivät minulta, että mitä tuutori oikein tekee. Yllättäen vastaus tähän
kysymykseen ei ole yksinkertainen. Voi

tietenkin vastata helposti, että tuutorin
tehtävänä on näyttää yliopiston tilat ja
kertoo oppilaitoksen käytännöt, mikä on
totta. Tuutorin rooli on kuitenkin paljon
isompi ja tärkeämpi: Tuutori on uuden
opiskelijan ensimmäinen kaveri ja opas
uudessa maailmassa.
Tuutori on uuden opiskelijan ensimmäinen linkki avartavaan akateemiseen
maailmaan ja esimerkin näyttäjä. Tuutori on uuden opiskelijan ensimmäinen
turvaverkko uudessa paikkakunnassa ja
yhteisössä.
Suosittelen kaikille mahdollisuuksien
mukaan hakea tuutoriksi. Parasta tuutorikokemuksessa on ollut mahdollisuus
tutustua uusiin ihmisiin, laajentaa omaa
verkostoa muiden tuutorien parissa ja
kokea fuksiviikko uudestaan ”vanhoin”
silmin. Tutorointi on erittäin palkitseva

kokemus koska sinä itse pääset itse tutustuttamaan uudet opiskelijat uuteen
maailmaan ja ikään kuin mentoroida
omaa tutorryhmää uudelle jännittävälle
polulle.
Tällä hetkellä, kun oman tutorryhmäni jäsenet ovat jo kasvaneet tietämättömistä fukseista osaksi ylioppilaskuntaa ja akateemista maailmaa,
tunnen samanlaista ylpeyttä, kun vanhemmat tuntevat, kun heidän lapsensa
kasvavat ja itsenäistyvät. Haluaisinkin
käyttää tämän mahdollisuuden kiittääkseen minun tuutoriparia Tiitua erinomaisesta yhteistyöstä tuutoroinnissa
ja kertoakseen kuinka ylpeä olen minun
tuutorryhmäläisistäni Lassista, Tia-Mariasta, Riiasta, Iidasta ja Tuomaksesta!
Alex Mishin, 2020 supertuutori

ONKO SINUN TUUTORISI SUPERTUUTORI?
Tuutori on tärkeä osa opintojen aloittamistasi. Tuutori opastaa sinua yliopiston
kampukseen ja Turkuun liittyvissä asioissa. Häneltä saat vinkkejä opintoihin ja
vapaa-ajan aktiviteetteihin. Muista, että
tuutorin seurassa ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan samat asiat pohdituttavat monesti muitakin samassa tuutoriryhmässä
olevia.
Jos sinun tuutorisi on Supertuutori,
niin ilmianna hänet! Supertuutorin tunnistat siitä, että hän antaa ryhmällenne
jakamattoman huomionsa, näyttää
kädestä pitäen opiskelijaravintolat sekä vessat ja neuvoo avuliaasti opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Supertuutorilta saa tietoa niin tärkeistä kursseista,

opiskelutekniikoista kuin YTHS:stä. Supertuutori saa aikaan hyvän hengen ja
kuuntelee sekä neuvoo uusia opiskelijoita mielellään. Ennen kaikkea Supertuutori on aina läsnä.
Jos sinun tuutorisi täyttää nämä
kriteerit ja vielä vähän enemmänkin, ilmianna hänet TYYlle! Turun yliopiston
ylioppilaskunta palkitsee ehdotusten
perusteella tehtävässään ansioituneen
tuutorin ja julistaa hänet Turun yliopiston Supertuutoriksi. Lähetä vapaamuotoinen sähköposti perjantaihin 1.11.2020
mennessä osoitteeseen tyy-jarjestot@
utu.fi ja kerro, miksi juuri sinun tuutorisi
on tämän vuoden Supertuutori. Ehdottajan on luonnollisesti oltava vuonna 2020
opintonsa Turun yliopistossa aloittanut.
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MITÄ TEHDÄ KUN…
…olet kohdannut opiskeluun tai
arvosteluun liittyvää epäoikeudenmukaista kohtelua
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija
neuvoo luottamuksellisesti opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Jos esimerkiksi et ole tyytyväinen
opintojesi
arvosteluun
tai
muuhun opiskeluun liittyvään sinua koskevaan kohteluun, ota yhteyttä TYYn
koulutuspoliittiseen
asiantuntijaan
(tyy-kopoasiantuntija@utu.fi).

…tarvitset apua opintojesi
suunnittelussa
Opintojen suunnittelussa, opintoteknisissä ongelmissa ja muissa opintoihin
liittyvissä murheissa tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun
opintoneuvojat
ovat sinua varten. Yhteystiedot ja päivystysajat löydät sekä intranetistä että yliopiston julkisilta nettisivuilta opintojen
ohjauksen tai yhteystietojen alta.

…haluat ilmoittaa osoitteen- tai
nimenmuutoksesta yliopistolle
Muutokset omiin opiskelijatietoihisi
voit tehdä NettiOpsussa osoitteessa
nettiopsu.utu.fi.

…tarvitset sähköpostitunnuksen
tai sinulla on IT-ongelma
Turun yliopiston IT-palvelut, s-posti
helpdesk@utu.ﬁ, puh. (02) 33 6000.
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…haluaisit osallistua opintojen
kehittämiseen
Anna palautetta aina kun se on mahdollista. Yliopisto kysyy säännöllisesti
palautetta yksittäisistä kursseista ja laajemmista kokonaisuuksista. Lisäksi voit
osallistua aine- tai tiedekuntajärjestösi
koulutuspoliittiseen toimintaan. Vaikuttamaan pääsee myös hakemalla hallinnon opiskelijaedustajaksi. TYY hakee
opiskelijaedustajia useamman kerran
vuodessa, kun toimielimiä täydennetään.
Kerran kahteen vuoteen suurin osa paikoista valitaan uudelleen. Seuraavaksi
tällainen isompi haku on syksyllä 2021.

...etsit tietoa kieliopinnoista
Kielten opetuksesta voit kysyä kieli- ja
viestintäopintojen keskuksesta (Centre
for Language and Communication Studies): kielivie@utu.fi, puh: 029 450 3932.

...vaihtoon lähtö kiinnostaa
Vaihdon suunnittelu kannattaa aloittaa
heti ensimmäisenä opiskeluvuonna, erityisesti kielten opiskelu! Apua suunnitteluun saa mm. kansainvälisistä palveluista, opiskelua koskevilta nettisivuilta
ja oppiaineiden ECTS-yhdyshenkilöiltä.
Kaikkien tiedekuntien opiskelijoita koskeva erityisneuvonta opinnoista ulkomailla ja Turun yliopiston apurahoista
ulkomaisiin opintoihin: Kv-palvelut,
outgoing@utu.fi.
Lisää tietoa kansainvälisestä liikkuvuudesta Opetushallituksen sivuilta: oph.fi.
Myös TYYn kv-asiantuntija neuvoo
kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa
(tyy-internationalspecialist@utu.fi).

...haikailet töihin tai harjoitteluun
ulkomaille
Vaihtoon lähtemisen lisäksi on mahdollista tehdä töitä tai korkeakouluharjoittelu myös ulkomailla. Paikan
löytämisessä sinua auttavat sekä Turun
yliopiston Rekry-palvelut että kaupungin
TE-toimiston kansainväliset palvelut.
Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut: rekrytointi.utu.fi ja internships@
utu.fi. Turun työ- ja elinkeinotoimiston
kansainväliset palvelut EURES-työnhakijapalvelu, kansainvälinen harjoittelijavaihto, opiskelu ulkomailla. Lisätietoa
EURES-henkilöasiakaspalvelusta
sähköpostiosoitteesta eures@te-toimisto.fi
sekä toimistot.te-palvelut.fi/turku.

..haluat kansainvälistyä Turussa
Turun yliopistossa voi suorittaa vieraskielisiä opintoja, opiskella kieliä kieli- ja
viestintäopintojen keskuksen kursseilla
ja kieli-illoissa, toimia kv-tuutorina ja
osallistua TYYn kansainväliseen toimin-

taan. TYYn kansainvälisyysiipi osallistuu
kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaan, tiedottaa ja järjestää tapahtumia. TYYn kehitysyhteistyösiipi hallinnoi TYYn kehitysyhteistyöhanketta
ja järjestää kehitysyhteistyöhön liittyviä
tapahtumia. TYY International Council
on järjestöjen kv-vastaavien ja muiden
kv-asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden neuvosto.
Lisää siivistä TYYn nettisivuilta:
www.tyy.fi/toiminta/siivet.
Erasmus Student Network (ESN)
järjestää kansainvälisille opiskelijoille
vapaa-ajantoimintaa ja toivottaa aina
uudet toimijat tervetulleiksi mukaan
aktiiviseen joukkoonsa:
(www.esnuniturku.fi).
Lisäksi TYYllä on muutama kokonaan
kansainvälinen järjestö, joiden käyttökieli on osittain tai kokonaan englanti. Lisätietoja TYYn kv-asiantuntija,
puh. +358 44 796 1063, sähköposti
(tyy-internationalspecialist@utu.fi).
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SEURAA MEITÄ
@turunyliopistonylioppilaskunta
@TYYInternationalSector
@studentuniontyy
@StudentUnionTYY
Student Union TYY
www

www.tyy.fi
www.tyy.fi/en

OTA YHTEYTTÄ
Ylioppilastalo A, 1. krs
Rehtorinpellonkatu 4 A
20500 TURKU
Sähköposti: tyy@utu.fi
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.fi/mailman/listinfo/tyyali
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