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opiskelijan opas 
2019–2020
Turun yliopiston ylioppilaskunta



Mitä tYYn jäsenMaksulla saa?
•	 oikeuden	hankkia	opiskelijakortin,	

joka	on	valtakunnallinen	etu-	ja	
alennuskortti

•	 käyttää	YTHS:n	monipuolisia	
terveydenhoitopalveluita

•	 lounastaa	TYYn	puoliksi		
omistamissa	Unica-ravintoloissa	
opiskelijahintaan

•	 toimiston	henkilökunnan	tarjoamat	
neuvontapalvelut	lähes	kaikkeen,	
mitä	yliopistourallasi	voit	kohdata	
opinnoissa	tai	vapaa-ajalla

•	 edunvalvonnallisen	vaikuttamisen	
niin	valtakunnan	tasolla,	Turussa	
kuin	yliopiston	sisälläkin

•	 viestintäkanavat	(nettisivut,		
sosiaalinen	media,	uutiskirje)

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

•	 opiskelijakulttuurin	tärkeät	
kulttuuritapahtumat

•	 turun	ylioppilaslehden,	ylioppilas-
kunnan	oman	painetun	julkaisun

•	 ylioppilaskunnan	oman	
lukuvuosikalenterin

•	 ja	paljon	muuta!

Katso lisää www.tyy.fi

jäsenMaksun jakautuMinen:

2 % Kult tuur itapahtumat ja y lioppilasperinteet  

 

            52 % Y THS
15 % Edunvalvonta

9 % T ilat ja jatkuva toiminta

7 % Järjestöavustukset

5 % Tylkkäri 

5 % Jäsen- ja järjestöpalvelut

5 % SYL ja OLL -jäsenmaksut
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Tervetuloa	 yliopistolle!	 Täällä	 sinua	
saatetaan	 kutsua	 fuksiksi,	 pupuksi,	
fetukseksi,	 beaaniksi	 tai	 piltiksi.	 Uusia	
sanoja	 ja	 lyhenteitä	 tulee	 vastaan	 jo-
ka	 päivä.	 Tästä	 ei	 kannata	 hämmentyä,	
sillä	opiskelijamaailman	salat	aukenevat	
kyllä	 sinulle	 tuota	 pikaa.	Olet	 nimittäin	
saapunut	osaksi	 yliopistoyhteisöä	 ja	 sa-
malla	 liittynyt	Turun	yliopiston	ylioppi-
laskunnan,	TYYn	jäseneksi.

Hei, uusi opiskelija!
Yliopisto	 on	 kuin	 maailma	 puristettu-
na	 pieneen	 pakettiin	 täynnä	 loputto-
mia	 mahdollisuuksia	 aina	 kymmenistä	
ja	 kymmenistä	 sivuaineista	 satoihin	
eri	 opiskelija-	 ja	 harrastejärjestöihin.		
Alkuun	 kaikki	 voi	 tuntua	 päätähuimaa-	
valta	ja	uutta	opittavaa	on	paljon.	Turun	
yliopiston	ylioppilaskunta	on	täällä	sinua	
varten.	Me	 olemme	 turvanasi	 läpi	 koko	
matkan.	Tuemme	ja	autamme	sinua	kai-
kissa	kohtaamissasi	pulmatilanteissa.

Ylioppilaskunnan	 tehtävänä	 on	
helpottaa	 sinun	 ja	 noin	 viidentoistatu-
hannen	 muun	 opiskelijan	 elämää	 yli-	
opistolla	 kaikilla	 kolmella	 kampuksella	
Turussa,	Porissa	ja	Raumalla.	Missiomme	
on	 vahvistaa	 opiskelijoiden	 asemaa		
niin,	että	opiskeluaikasi	sujuisi	parhaal-
la	 mahdollisella	 tavalla.	 Vaikutamme		
niin	yliopiston	opetuksen	laatuun	täällä	
paikallisesti	 kuin	 myös	 opiskelijoiden	
asemaan	ja	 toimeentuloon	 liittyviin	asi-
oihin	 valtakunnallisella	 tasolla.	 Lisäksi	
teemme	 yhteistyötä	 kaupungin	 kans-
sa,	 jotta	 Turusta	 tulisi	 koko	 Suomen	
vetovoimaisin	 ja	 opiskelijamyönteisin	
kaupunki!

Olemme	 vahvasti	 osana	 arkeasi,	
vaikka	 et	 sitä	 aina	 ajattelisikaan.	 Esi-	
merkiksi	 kampukselta	 löytyvät	 Unica-	
opiskelijaravintolat	 ovat	 TYYn	 omis-
tamia	 ja	 kädenjälkemme	 näkyy	 myös	
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opiskelija-asunnoista	 vastaavan	 Turun	
ylioppilaskyläsäätiön	 (TYS)	 ja	 Yliop-
pilaiden	terveydenhuoltosäätiön	(YTHS)	
toiminnassa.	

Opiskelijaelämä	 ei	 kuitenkaan	 ole	
pelkkää	luennoilla	istumista	tai	tenttikir-
jojen	 läpi	 kahlaamista.	 Saatatkin	 jo	 eh-
kä	 odottaa	 ensimmäistä	 opiskelijavap-	
puasi.	 TYYn	 vappu	 on	 legendaarinen	
opiskelijajuhla	ja	kevään	kohokohta.	Va-
punaattona	opiskelijat	ja	kaupunkilaiset	
kokoontuvat	yhdessä	 lakitukseen	Taide-
museonmäelle,	 jossa	 kello	 kuuden	 ”yli-
oppilaat,	 lakit	päähän”	 -huuto	 saa	koko	
Aurakadun	 muuttumaan	 valkoiseksi	
lakkimereksi.

Vapun	 ja	 muiden	 ylioppilaskunnan	
järjestämien	 tapahtumien	 lisäksi	 TYYn	
piirissä	 toimii	 yli	 140	 erilaista	 järjestöä,	
joihin	 kuuluu	 aine-,	 tieteenala-	 ja	 har-
rastusyhdistyksiä.	 Näiden	 joukosta	 löy-
tyy	 valtava	 määrä	 erilaista	 toimintaa	
aina	osakunnista	kansainvälisiin	opiske-
lijajärjestöihin	 sekä	 viininmaistelusta	
musiikki-	 ja	 urheiluharrastuksiin.	 Mo-
nialaisessa	 yliopistossamme	 juuri	 jär-

jestöjen	 kautta	 on	 helppoa	 tutustua	
monipuolisesti	 kaikkien	alojen	opiskeli-
joihin.	Monet	 järjestöaktiivit	 sanovatkin	
toimintaan	 mukaan	 lähtemisen	 olleen	
elämänsä	parhaita	päätöksiä.

Lisätietoja	 TYYn	 toiminnasta	 saat	
tästä	 oppaasta,	 TYYn	 verkkosivuilta	
(www.tyy.fi)	 sekä	 fukseille	 järjestettä-	
viltä	TYY-kierroksilta.	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	Ylioppilastalo	A:n	
pohjakerroksessa,	 osoitteessa	 Rehtorin-
pellonkatu	4.

Ikimuistoista	opiskeluaikaa!

Sini Saarinen
TYYn	hallituksen	puheenjohtaja

(kuvat:	Frida	Pessi	ja	Tommi	Vuorinen)
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Opiskelijalle	 on	 tärkeää,	 että	 opinnot	
ovat	 sisällöltään	 laadukkaita	 ja	 etenevät	
sujuvasti.	 Opetuksen	 ja	 opintojen	 kehit-
täminen	 ovat	 keskeinen	 osa	 opiskelijoi-	
den	ja	ylioppilaskunnan	tekemää	vaikut-	
tamistyötä.	 Ylioppilaskunnan	 tehtävä	
on	 turvata	 opiskelijoiden	 oikeudenmu-	
kainen	 kohtelu	 niin	 omassa	 yliopistossa	
kuin	valtakunnan	tasolla.

Monesti	 tätä	 yliopistoon	 ja	 opintoi-
hin	kohdistuvaa	vaikuttamista	kutsutaan	
koulutuspolitiikaksi.	 Saatat	 törmätä	 yli-
opistolla	 sen	 lyhenteeseen	 ”kopo”,	 jota	
käytetään	 opiskelijoiden	 parissa	 ku-
vaamaan	 sekä	 itse	asiaa	että	 sen	parissa	
toimivia	henkilöitä.

opiskelijat Mukana Yliopiston 
päätöksenteossa

Keskeinen	 ero	 koulumaailmaan	 on	 se,	
että	me	päätämme	itse	yhdessä	muiden	
yliopistolaisten	kanssa	opetussuunnitel-	
mista.

Yliopistoyhteisön	 jäsenenä	 voit	 vai-
kuttaa	yliopiston	 toimintaan	 ja	kehittää	
sitä	 haluamaasi	 suuntaan.	 Yliopistojen	
hallinto	 perustuu	 ns.	 kolmikantamal-	
liin,	 jossa	professoreilla,	muulla	yliopis-
ton	 henkilökunnalla	 ja	 opiskelijoilla	 on	
edustus	 hallintoelimissä.	 Tätä	 kautta	
opiskelijoilla	 on	 vaikutusvaltaa,	 mikä-
li	 sitä	 vain	 halutaan	 ja	 osataan	 käyttää.	
Vaikuttamaan	 pääset	 esimerkiksi	 hake-
malla	 syksyn	 aikana	 opiskelijaedusta-
jaksi.	TYYn	nettisivuilta	löydät	lisätietoa	
opiskelijaedustajien	valinnasta.

Tärkeintä	on	halu	kehittää	opintoja.	 Jos	
haluat	 päästä	 vaikuttamaan	 opiskelu-	
ympäristöösi,	 sinun	 kannattaa	 lähteä	
heti	 opintojen	 alkuvaiheessa	 mukaan	
ainejärjestösi	 koulutuspoliitteseen	 toi-	
mintaan	 ja	 tutustua	 oman	 laitoksen	
tai	 tiedekunnan	 opiskelijaedustajien	
tekemään	työhön.	Opiskelijana	voit	vai-
kuttaa	 niin	 oppiaineissa	 ja	 laitoksissa	
kuin	 tiedekuntatasolla;	 jopa	 yliopiston	
hallituksessa	on	opiskelijoita.	Oman	op-
piaineen	 kehitysideoista	 tai	 ongelmista	
kannattaa	ottaa	yhteyttä	omaan	ainejär-
jestöön.	TYYn	koulutuspoliittisen	asian-
tuntijan	puoleen	voi	myös	aina	kääntyä.

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	 rat-
keavat	 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

Ylioppilaskunta 
valvoo etujasi
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EsimErkki oikEusturvasta: myöhässä 
olEvaan tEnttituloksEEn puuttuminEn

Yliopiston	 sääntö	 on,	 että	 opintosuori-
tusten	tulokset	on	julkistettava	ja	toimi-	
tettava	 opiskelijatietojärjestelmään	 kol-
men	viikon	kuluessa	suorituksesta.

Jos	 tenttituloksesi	 on	 myöhässä,	
voit	 pyytää	 TYYn	 kopo-asiantuntijaa	
(tyy-kopoasiantuntija@utu.fi)	 lähettä-	
mään	muistutuksen	tentaattorille.	Muis-
tutuksella	 kartoitetaan	 viivästymisten	
yleisyyttä	ja	pyritään	puuttumaan	niihin.	
Muistutuspyynnön	 tehneen	 opiskelijan	
henkilöllisyys	pidetään	salassa.

	opiskelijakortti 
tunnistautuMiseen ja etuiHin

Opiskelijakortti	 on	 ylioppilaskunnan	
jäsenkortti	 ja	samalla	virallinen	todistus	
opiskelija-statuksestasi.	Opiskelijakortin	
haltijana	olet	oikeutettu	lukuisiin	palve-

luihin	 ja	 etuihin	 niin	 paikallisesti	 kuin	
valtakunnallisestikin.	 Saat	 esimerkik-
si	 alennuksia	 juna-	 ja	 bussimatkoista,	
opiskelijahintaiset	 ateriat	 opiskelijara-
vintoloissa	 ja	 monipuoliset	 terveyden-
hoitopalvelut	 Ylioppilaiden	 terveyden-
hoitosäätiössä	(YTHS).

Opiskelijakortin	tilaaminen	ja	maksa-	
minen	käy	helposti	Frankin	verkkopalve-
lussa	 osoitteessa	 frank.fi.	 Perinteisen	
opiskelijakortin	lisäksi	tai	sijasta	voit	vali-
ta	yhdistelmäkortin,	jossa	on	kansainväli-	
nen	 ISIC-kortti	 ja	 maksuominaisuus	
ja/tai	 sähköisen	 Frank	 App	 -kortin	 pu-
helimeesi.	Ennen	kortin	tilaamista	sinun	
on	 ilmoittauduttava	 yliopistoon	 mak-
samalla	 ylioppilaskunnan	 jäsenmaksu.	
Osoitteesta student.frank.fi/offers	 löydät	
satoja	eri	alennuksia	opiskelijoille.

Tarvitset	opiskelijakorttiin	joka	luku-
vuosi	uuden	lukuvuositarran,	jotta	kort-	
tisi	 on	 voimassa.	 Lukuvuositarran	 voit	
noutaa	 joka	 syksy	 yliopistoilmoittau-
tumisen	jälkeen	TYYn	kansliasta.

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
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turun YlioppilaskYläsäätiö – tYs

TYS	 vuokraa	 asuntoja	 turkulaisten	 pe-
ruskoulun	 jälkeisissä	 oppilaitosten,	 esi-	
merkiksi	 korkeakoulujen,	 opiskelijoille.	
Asuntoa	TYS:ltä	voi	hakea	opintojen	missä	
tahansa	 vaiheessa,	 jo	 kolme	 kuukautta	
ennen	asunnon	tarvetta.	Esimerkiksi	uu-
det	 opiskelijat	 voivat	 hakea	 asuntoa	 en-
nen	opiskelupaikan	varmistumista.	

TYS	 on	 opiskelijalle	 turvallinen	
ja	 helppo	 vaihtoehto:	 vuokrataso	 on	
opiskelijaystävällinen,	 vuokraehdot	 rei-
luja	ja	opiskelijan	erityistarpeet	on	huo-
mioitu	 asumispalveluissa.	 Vuokraan	 si-	
sältyy	sähkö,	vesi,	 internetyhteys	 ja	nel-

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

jä	 saunavuoroa	 kuukaudessa.	 Asuntoa	
TYS:ltä	voit	hakea	täyttämällä	hakemuk-
sen	 TYS:n	 verkkosivuilla	 osoitteessa	
www.tys.fi.

Muut asunnontarjoajat

Lähes	 kaikki	 vapaat	 vuokra-asunnot	
löytyvät	 verkosta	 esimerkiksi	 osoitteista	
www.oikotie.fi	 tai	 www.vuokraovi.com.	
Näillä	 sivustoilla	 ei	 näy	 TYS:n	 asunto-
ja.	 Turun	 kaupungin	 omistaman	 TVT	
Asunnot	Oy:n	asuntoja	 voi	hakea	osoit-
teessa	 www.tvt.fi.	 Lisää	 vinkkejä	 asun-	
nonhakuun	 saat	 TYYn	 verkkosivuilta:	
www.tyy.fi/opiskelijalle/asuminen.
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YTHS:n	 yleisterveyden	 palvelut	 sekä	
pääsääntöisesti	 kaikki	 ryhmäpalve-
lut	 ovat	 maksuttomia.	 Suunterveyden	
palveluista	 ja	 erikoislääkäripalveluista	
peritään	 käyntimaksut,	 jotka	 löytyvät	
tarkemmin	YTHS:n	nettisivuilta.	

YTHS	 lähettää	ensimmäisen	vuoden	
opiskelijoille	 sähköisen	 terveyskyselyn.	
Kysely	 kartoittaa	 monipuolisesti	 ter-
veydentilaa	 ja	 sen	 pohjalta	 annetaan	
henkilökohtainen	 palaute.	 Tarvittaessa	
opiskelija	kutsutaan	myös	vastaanotolle.	
Kyselyyn	kannattaa	vastata.	

Ota	 YTHS:n	 vastaanotolle	 mukaan	
opiskelijakortti	 tai	 muu	 selvitys	 yliop-
pilaskunnan	 jäsenmaksun	 tai	 tervey-	
denhoitomaksun	 maksamisesta.	 Esteen	
ilmaantuessa	 peruuta	 aikasi	 24	 tuntia	
ennen	 varattua	 aikaasi.	 Näin	 vältyt	 35	
euron	sakkomaksulta.	

Turussa	YTHS	toimii	Kirkkotie	13:ssa	
sijaitsevassa	terveystalossa,	jonne	on	Yli-
oppilaskylästä	ja	yliopistolta	matkaa	noin	
puoli	 kilometriä.	 Jos	 sairastut	 ollessasi	
poissa	 opiskelupaikkakunnaltasi,	 saat	
hoitoa	 myös	 muiden	 yliopistokaupun-	
kien	 toimipisteistä.	 Tarkemmat	 yhteys-	
tiedot,	 aukioloajat	 ja	 tiedot	 ajanvarauk-
sesta	 ja	 peruuttamisesta	 löydät	 säätiön	
verkkosivuilta	www.yths.fi.	Kannattaa	sa-
malla	tutustua	YTHS:n	sähköisiin	asioin-
timahdollisuuksiin.	Verkkosivuilta	löydät	
myös	paljon	hyödyllisiä	itsehoito-oppai-
ta	ja	artikkeleita	terveydestä.

YtHs:n MielenterveYspalvelut 

Mielenterveyden	 ongelmat	 ovat	 kor-	
keakouluopiskelijoiden	 yleisimpiä	 ter-
veysongelmia.	 Mielenterveys	 voi	 jou-
tua	 koetukselle	 opiskeluun	 liittyvien	 tai	
elämän	 mukanaan	 tuomien	 vaikeuk-
sien	 vuoksi.	 Mielenterveysongelmien	
ehkäisy	 ja	 mielenterveyden	 häiriöiden	
varhainen	 tunnistaminen	 sekä	 riittävä	
hoito	 on	 tärkeää.	 Mielenterveyteen	 liit-
tyvissä	 kysymyksissä	 sinua	 auttavat	 ter-
veyden-	 ja	 sairaanhoitajat,	 yleislääkärit,	
psykiatriset	 erikoissairaanhoitajat	 ja	 so-
siaalityöntekijät,	psykologit	ja	psykiatrit.	
YTHS:n	mielenterveyspalveluista	monet	
opiskelijat	saavat	 tukea	eri	elämäntilan-
teisiin,	 eikä	 niiden	 hyödyntämistä	 kan-
nata	turhaan	pelätä.

Opiskelijoiden verkkopalvelu Selfissä voit aina 
tarkistaa ja perua omia vastaanottoaikojasi. 
Mikäli olet saanut ajanvaraukseen oikeuttavan 
luvan, voit myös varata ajan ja siirtää jo varaami-
asi aikoja palvelun kautta. www.yths.fi/self.

terveYs ja Ylioppilaiden 
terveYdenHoitosäätiö (YtHs) 

Jokaisella TYYn jäsenmaksun maksaneella perustutkinto-opiskelijalla 
on oikeus käyttää YTHS:n palveluja. Niiden piiriin kuuluvat yleisterveys, 
mielenterveys ja suunterveys.
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Opintotuki	 on	 opiskelijan	 ensisijainen	
taloudellinen	 tukimuoto.	 1.8.2017	 läh-
tien	opiskelijat	ovat	saaneet	opintorahaa	
(enintään	 250,28	 eur/kk),	 yleistä	 asu-	
mistukea	 ja	 voivat	 nostaa	 opintolain-
aa	 (enintään	 650	 eur/kk).	 Yleinen	 asu-	
mistuki	on	opintotuesta	täysin	irrallinen	
tukimuoto	 ja	 se	 maksetaan	 ruokakun-
takohtaisesti.	 Lisäksi	 alle	 18-vuotiaan	
lapsen	huoltajat	ovat	oikeutettuja	75	eu-
ron	huoltajakohtaiseen	huoltajakorotuk-
seen.	 Yleistä	 asumistukea	 nostettaessa	
opintoraha	lasketaan	tuloksi,	mikä	tulee	
huomioida	 omia	 tulorajoja	 tarkastelles-
sa.	Opintolainaa	ei	lasketa	asumistuessa	
huomioitavaksi	tuloksi.	

Opintotuen	 myöntämisen	 yleiset	
edellytykset,	 tarkempaa	 tietoa	 tuen	
määrästä	ja	monet	muut	kaikkia	opiske-
lijoita	 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	 verkkopankkitun-
nuksilla,	 sähköisen	 henkilökortin	 avulla	
tai	mobiilivarmenteella.	 Jos	opiskelija	ei	
pysty	 sairauden	 vuoksi	 opiskelemaan,	
hänellä	on	oikeus	Kelan	sairauspäivära-
haan.	 Jos	 taas	opintotukea	ei	myönnetä	
opintosuoritusten	 vähäisyyden	 vuoksi,	
eikä	 opiskelijalla	 ole	 toimeentulonsa	
turvaamiseksi	 muita	 tuloja	 tai	 varoja,	
hän	voi	hakea	toimeentulotukea	Kelasta.

tYYn sosiaalipoliittinen 
asiantuntija 

Ylioppilaskunnan	sosiaalipoliittinen	asi-	
antuntija	 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-
jan	alaa.	Kaikki	keskustelut	mahdollisesti	
hankalista	elämäntilanteista	ovat	ehdot-
toman	luottamuksellisia.	

Sosiaalipoliittinen asiantuntija:	
Ville	Ritola,	Yo-talo	A,	1.	krs	
(TYYn	toimisto),	p.	044	796	1078,	
s-posti:	tyy-sopoasiantuntija@utu.fi

laskE 
kelan laskurilla 

yleisen asumistukesi 
määrä

www.kela.fi/laskurit

toiMeentulo opintojen aikana 
Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto.  Yksi 
opintotuen myöntämisen edellytyksistä on taloudellisen tuen tarve, mut-
ta opintotukijärjestelmä mahdollistaa myös pienimuotoisen työnteon 
opiskeluaikana.
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konflikti- ja ristiriitatilanteet

Toimivassa	 opiskeluyhteisössä	 erimie-	
lisyydet	 ja	 ihmisten	 väliset	 konfliktit	
otetaan	 vakavasti	 ja	 käsitellään	 raken-
tavasti	 osana	 yhteisön	 omaa	 toimintaa	
tai	 ulkopuolisen	 avun	 turvin.	 Ristiriito-
jen	 ratkaiseminen	 on	 sitä	 helpompaa,	
mitä	nopeammin	siihen	 ryhdytään.	Pit-
kittyessään	 ristiriitatilanne	 monimut-	
kaistuu	ja	laajenee.

opintovartu

OpintoVartu	 on	 opiskelijoille	 suunnat-
tua	varhaista	tukemista.	Sen	tavoitteena	
on	tarttua	ajoissa	opiskelua	ja	oppimista	
haittaavaan	ongelmaan	 riippumatta	 sii-	
tä,	kuka	tilanteen	ensimmäisenä	havait-
see.	Ongelmatilanteiden	 ratkaisemiseen	
on	yliopistolla	tarjolla	tukipalveluita.

Ota	 yhteyttä	 OpintoVartu-tukihenkilöi-
hin	 tai	 TYYn	 häirintäyhdyshenkilöihin	
(www.tyy.fi/tyontekijat).

Hyvinvointisuunnittelija:	Anu	Mäkelä
puh.	050	351	8586,	anu.makela@utu.fi

Hyvinvoinnin kehittämispäällikkö: 
Ismo	Saario,	puh.	040	733	8994,	
ismo.saario@utu.fi

opintopsYkologit  

Turun	yliopiston	tutkinto-opiskelijoiden	
käytettävissä	 on	 kolme	 opintopsykolo-
gia,	 jotka	 ovat	 perehtyneet	 oppimisen	
psykologiaan	 ja	opiskelijoiden	ohjaami-
seen.	 Palvelu	 on	 suunnattu	 opiskelijoil-
le,	 jotka	 haluavat	 pohtia	 tavoitteitaan	
ja	 motivaatiotaan	 sekä	 kehittää	 oppi-
mistaitojaan.	 Ensimmäisellä	 käyntiker-
ralla	 kartoitetaan	 opiskeluun	 liittyvien	

tukea opiskeluun ja opiskelijaeläMään 
Opintojen aloittaminen yliopistossa on suuri elämänmuutos. Suu- 
riin muutoksiin liittyy usein niin onnistumisia kuin vaikeuksiakin.  
Eteen tulevien vaikeuksien kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, sillä 
Turun yliopistosta löytyy monia apua tarjoavia tahoja.
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ongelmien	 luonnetta,	 joista	 riippuen	
seuraavia	tapaamiskertoja	on	tavallisesti	
yhdestä	neljään.	Opiskelijat	voivat	sopia	
tapaamisesta	 yhteydenottolomakkeel-
la	 (nettiopsu.utu.fi/opsylomake),	 jossa	
kuvataan	 lyhyesti	 oma	 tilanne.	 Opin-
topsykologi	vastaa	sähköpostiin	noin	2–3	
viikon	 kuluessa.	 Varsinainen	 tapaamis-
aika	voi	jonotilanteesta	riippuen	mennä	
useamman	viikon	päähän.

esteettöMYYssuunnittelija 

Vammaisopiskelijoiden	 ja	 erilaisten	 op-
pijoiden	 tukena	 toimii	 esteettömyys-	
suunnittelija.	 Jos	 esimerkiksi	 tarvitset	
opintojesi	sujumista	varten	erityisjärjes-	
telyjä,	 voit	 ottaa	 yhteyttä	 esteettömyys-
suunnittelijaan,	 jolta	 saat	 tarvittaessa	
muutenkin	ohjausta	ja	neuvontaa.	

Esteettömyyssuunnittelija: Paula	Pietilä,	
puh.	02	333	6235,	paula.pietila@utu.fi.	

opintoneuvonta

Jos	 ei	 tiedä,	 keneltä	 kysyä,	 kannattaa	
kysyä	 opintoneuvojalta;	 he	 ohjaavat	
tarvittaessa	 oikeaan	 paikkaan.	 Vas-
taanotolla	 voi	 kysyä	 mm.	 tutkinnon	
rakenteesta,	 sivuaineiden	 valinnasta,	
tutkintotodistusten	 anomisesta,	 pakol-
listen	 kieli-	 ja	 viestintäopintojen	 suorit-
tamisesta,	 täydentävistä	 opinnoista	
tai	 erillisopinnoista,	 aiemmin	 kesken	
jääneen	 tutkinnon	 loppuun	 suorittami-	
sesta,	 pääaineen	 vaihtamisesta,	 opin-
tojen	 päivityksestä	 ja	 henkilökohtai-	
sesta	 opintosuunnitelmasta.	 Neuvontaa	
saa	 sähköpostitse,	 puhelimitse	 sekä	
päivystysaikoina.

Yliopistopapit 

Yliopistopappeihin	voi	ottaa	yhteyttä	esi-	
merkiksi,	jos	haluat	keskustella	elämästä	
ja	 ihmissuhteista	 tai	 elämänkatsomuk-
sellisista	 kysymyksistä,	 tai	 jos	 haluat	
käydä	 yksityisesti	 rippikoulun	 tai	 jär-
jestää	 kirkollisia	 juhlia	 kuten	 vihkimi-	
sen	tai	kasteen.	Ohjaus	on	keskustelua	ja	
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kannustusta	 eteenpäin.	 Ehdoton	 vaiti-
olovelvollisuus	 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	

Pori: Evl.	Lut.	seurakuntayhtymä,	
puh.	(02)	6238	700.	

Rauma: Milla	Voudinlehto,	
milla.voudinlehto@evl.fi.

rekrY - turun Yliopiston 
tYöeläMäpalvelut

	
Rekry	palvelee	Turun	yliopiston	opiske-	
lijoita	työelämään	ja	uraan	liittyvissä	ky-	
symyksissä	 läpi	 opiskelun.	 Tavoitteena	
on	tukea	opiskelijaa	urapolun	ensimmäi-
sissä	 askelissa	 ja	 helpottaa	 työelämään	
sijoittumista.	Lisätietoja	 työelämäpalve-
luiden	kotisivuilta	www.utu.fi/rekry.

nYYti rY 

Nyyti	 ry	 on	 opiskelijoiden	 mielenter-
veyttä	 edistävä	 valtakunnallinen	 ja	
yleishyödyllinen	 yhdistys.	 Toiminnan	
tarkoituksena	 on	 opiskelijoiden	 mielen	
hyvinvoinnin	ja	opiskelukyvyn	vahvista-
minen.	Nyyti	ry	tarjoaa	tietoa	ja	vertais-
tukea	verkossa	 sekä	vapaaehtoistoimin-	
taa.	 Lisäksi	 yhdistys	 pyrkii	 vaikutta-	
maan	 opiskelijoiden	 mielenterveyden	
kannalta	keskeisiin	asioihin.	Nyytin	ryh-	
mächatissa	 vaihdetaan	 ajatuksia	muka-
vassa	 seurassa,	 rennolla	 otteella	 joka	
toinen	torstai	klo	18–20.	Sekasin-chatis-
sa	 voit	 jutella	 kahden	 kesken	 ja	 nimet-
tömästi	mielenterveyden	ammattilaisen	
tai	 koulutetun	 vapaaehtoisten	 kanssa.	

Keskustelufoorumilla	jutellaan	erilaisista	
opiskelijan	elämää	koskettavista	asioista	
ja	 nettiryhmissä	 pohdiskellaan	 asioita	
pienemmällä	porukalla	tiettyyn	teemaan	
syventyen.

opiskelijakeskus disco

Yliopiston	 opiskelijakeskus	 Disco	 sijait-
see	Naturan	ja	päärakennuksen	välisessä	
nivelessä.	 Opiskelijakeskus	 Disco	 kerää	
yhteen	 yliopiston	 opiskelijoille	 tuotta-
mia	 palveluita	 ja	 tarjoaa	 opiskelijoille	
avoimia	 tiloja	 muun	 muassa	 opiskelua	
varten.	Opiskelijakeskus	Discossa	on	tar-
jolla	seuraavat	opiskelijoiden	palvelut:	

•	 Ilmoittautuminen	yliopistoon	ja		
todistus	ilmoittautumisesta

•	 Nimenmuutokset
•	 Opintosuoritusotteet
•	 Sähköisten	tenttitilojen		

(tenttiakvaariot)	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	 opintopalve-	
luista.	 Opiskelijoiden	 palveluiden		
yhteystiedot	 löydät	 yliopiston	 intra-	
netistä.	 Opiskelijakeskus	 Discon	 Natu-	
ran	 puoleisesta	 päädystä	 löytyy	 myös		
yksi	 IT-palveluiden	 helpdeskeistä,	 joka	
auttaa	 mahdollisissa	 teknisissä	 on-	
gelmissa,	sähköpostitileissä	ja	vastaavis-
sa	asioissa.
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Jos	 sinua	 on	 kohdeltu	 esimerkiksi	 opin-
tosuoritusten	 tai	 tutkielman	 arvostelus-
sa	 tai	muussa	 opintoihin	 tai	 ohjaukseen		
liittyvässä	 asiassa	 epäoikeudenmukai-
sesti,	 koulutuspoliittinen asiantuntija 
(tyy-kopoasiantuntija@utu.fi) on	 oikea	
ihminen	auttamaan	sinua.

Jos	sinulla	on	kysyttävää	esimerkiksi	 toi-	
meentuloon,	 asumiseen	 tai	 terveyteen	
liittyvissä	 asioissa,	 käänny	 rohkeas-
ti	 sosiaalipoliittisen asiantuntijan 
(tyy-sopoasiantuntija@utu.fi)	puoleen.

Jos	 sinulla	 on	 kysyttävää	 esimerkik-
si	 vuokrasopimukseen,	 työsuhteeseen,	
perintöön,	avo-	tai	avioliittoon	liittyvissä	
oikeudellisissa	 asioissa,	 käänny	 roh-	
keasti	 neuvontalakimiehen	 tai	 oikeus- 
aputoimikunnan puoleen (www.tyy.fi/	
yhteystiedot).	 Toimikunta	 ei	 anna	 rikos-	
eikä	vero-oikeudellista	neuvontaa.

	Apua	yhdistystoimintaan	sekä	TYYn	jär-
jestöihin	ja	avustuksiin	liittyvissä	asioissa	
saa	 järjestö- ja hallintoasiantuntijalta 
(tyy-jarjestoasiantuntija).

Neuvoja	 ja	 tukea	 vaihto-opiskeluun	
lähtiessä	 tai	 muita	 kansainvälisty-
mismahdollisuuksia	 miettiessä	 antaa	
kansainvälisten asioiden asiantuntija 
(tyy-internationalspecialist).	

Jos	 kohtaat	 yliopistolla	 sukupuolista	
häirintää	 tai	epäasiallista	käyttäytymistä,	
käänny	 rohkeasti	 häirintäyhdyshen-
kilöiden puoleen.	 TYYssä	 toimii	 kolme	
häirintäyhdyshenkilöä,	 jotka	 edustavat	
eri	sukupuolia.	Voit	ottaa	yhteyttä	keneen	
tahansa	 heistä.	 Kaikki	 keskustelut	 mah-
dollisista	 hankalista	 tilanteista	 ovat	 eh-
dottoman	luottamuksellisia.

tYYn neuvontapalvelut
TYYssä työskentelee asiantuntijoita, jotka ohjaavat ja neuvovat monenlai-
sissa kiperissä tilanteissa. Heille voi soittaa, laittaa sähköpostia tai tulla ta-
paamaan  ylioppilaskunnan toimistolle. 

TYYn asiantuntijat ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tyy.fi/tyontekijat
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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	 yli-
opiston	 ylioppilaskunnan	 siipisoihtuko-	
kardin	 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

Rauman	 opiskelijasihteeri	 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.	 Katso	 lisää:	 www.ucpori.fi/
pointer.	Pointerin	esittely	myös	sivulla	33.

tYY palvelee 
turussa, porissa ja rauMalla

Koska Turun yliopistossa voi opiskella kolmessa eri kaupungissa, myös yli-
oppilaskunnan palveluita on saatavilla kaikilla kampuksilta.
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Rehtorinpellonkatu 4 A
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Brygge (kasvisravintola)
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Q-talon juHlasali
•	 vuosijuhlat,	sitsit,	bileet
•	 pöydät,	tuolit	ja	astiat	

150	hengelle
•	 keittiö
•	 PA-laitteet

väHä-Heikkilä
•	 illanvietot,	kokoukset,	

teemaillat
•	 tilaa	n.	40	hengelle
•	 keittopiste,	mikro,	

jääkaappi
•	 sohva,	musiikkilaitteet

tYYn tiloja 
opiskelijan tarpeisiin

TYY vuokraa erilaisia ilmaisia ja maksullisia tiloja jäsenten ja järjestöjen 
käyttöön. Tiloja on tarjolla monipuolisesti niin juhliin, illanviettoihin kuin 
kokouksiinkin.

tYYn sauna
•	 illanvietot,	vuosijuhlien	

jatkot,	sillikset,	saunaillat
•	 istumatilaa	n.	40	hengelle
•	 keittiö	ja	sauna,
•	 televisio,	DVD-soitin,	

musiikkilaitteet

turku-sali
•	 kokoukset,	peli-illat,		

speksiharjoitukset
•	 istumapaikkoja	n.	50	

hengelle
•	 dataprojektori
•	 maksuton/alkoholiton	tila

kaMpuskappeli
•	 kokoukset,	peli-illat,	

hengailuillat
•	 tilaa	noin	40	hengelle
•	 maksuton	ja	alkoholiton	

tila,	jota	voidaan	varata	
arvoiseensa	käyttöön

osakuntasali
•	 sitsit,	vuosijuhlat,	harrastus-	

ryhmien	tapaamiset,	
kokoukset

•	 pöydät	ja	tuolit	72	hengelle
•	 jääkaappi	ja	mahdollisuus	

käyttää	yhteiskeittiötä
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Ylioppilaan laulukirja
•	 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
•	 Rintamerkkien	aihiot	ja	laminointi-

kalvot	myydään	erikseen.	

TYYn lainatavarat saat käyttöösi panttia vastaan TYYn kansliasta.
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Hallituksen	 puheenjohtaja	 Sini Saari-
nen	 (tyy-pj@utu.fi)	 vastaa	 hallituksen	
toiminnan	johtamisesta	ja	koko	ylioppi-
laskunnan	 kehittämisestä.	 Hän	 edustaa	
ylioppilaskuntaa	 ulospäin	 tapaamal-
la	 eri	 yhteistyötasoja,	 kuten	 yliopiston	
johtoa	 ja	 Turun	 kaupungin	 keskeisiä	
päättäjiä.	Sinin	voi	bongata	säännöllisen	
epäsäännöllisesti	myös	erilaisista	tapah-
tumista	 pitämästä	 puheita	 sekä	 erinäi-
sistä	 medioista	 kommentoimasta	 asioi-
ta	 opiskelijoiden	 tai	 ylioppilaskunnan	
näkökulmasta.	

Jeremi Nyyssönen	(tyy-vpj@utu.fi)	toimii	
varapuheenjohtajana	 ja	 vastaa	 opiske-
lijakulttuurista.	 Varapuheenjohtajana	
Jeremi	 avustaa	 puheenjohtajaa	 hänen	
tehtävissään	 ja	 toimii	 hänen	 sijastaan	
tarvittaessa.	Kulttuurivastaavan	 toimen-
kuvaan	 kuuluu	 perinteisten	 opiskelija-	
traditioiden,	kuten	vapun	ja	vuosijuhlien	
järjestäminen	 yhdessä	 tapahtumatuot-
tajien	kanssa.	

Kansainvälisten	 asioiden	 vastaava		
Sofia Engblom	 (tyy-kv@utu.fi)	 edistää	
tapahtumien,	viestinnän	ja	vapaaehtois-	
toiminnan	 kautta	 ulkomaalaisten	
opiskelijoiden	ja	kansainvälisten	opiske-
lijoiden	 yhteistoimintaa.	 Hän	 seuraa	
ulkomaalaisia	 opiskelijoita	 koskevaa	
päätöksentekoa.	 Sofian	 tehtäviin	 hal-
lituksessa	 kuuluvat	 myös	 TYYn	 vapaa-	
ehtoisryhmien	 eli	 siipien	 ja	 Kinokoplan	
tukeminen,	 kehitysyhteistyö,	 yhdenver-
taisuus	ja	ympäristö.	

tYYn Hallitus
Vuosittain vaihtuva hallitus käyttää sille annettua päätösvaltaa ja edistää 
kullekin vuodelle asetettuja tavoitteita edunvalvonnassa ja ylioppilaskun-
nan toiminnan kehittämisessä. 

Sosiaalipolitiikasta	 ja	 kuntapolitiikasta	
vastaa	 Otto Elomäki	 (tyy-sopo@utu.fi).	
Sosiaalipolitiikasta	 hänen	 vastuualu-	
eellaan	ovat	erityisesti	asumiseen	ja	toi-
meentuloon	liittyvät	asiat	sekä	valtakun-
nallisten	 keskustelujen	 seuraaminen.	
Kunnallispoliittisen	 vastaavan	 tärkeim-
mät	 tehtävät	 ovat	 yhteydenpito	 kau-
pungin	 päättäjiin	 ja	 virkamiehiin,	 sekä	
kaikkien	 Turun	 korkeakouluopiskelijoi-	
den	 kunnallispoliittiseen	 yhteistyöhön	
osallistuminen	Ryhmä	40	000:ssa.	

Johanna Pohjonen	 (tyy-kopo@utu.fi)	
toimii	 koulutuspoliittisena	 vastaava-
na	 ja	 työelämävastaavana.	 Toimenku-
vaan	 kuuluvat	 opinto-	 ja	 tutkintoasiat,	
opetus	 ja	 sen	 kehittäminen,	 opiskelijan	
oikeusturva	 sekä	 opiskelijaedustus	 yli-
opiston	 hallinnossa.	 Lisäksi	 kopo-vas-
taava	 seuraa	 yliopistolaitosta	 koskevaa	
valtakunnallista	 ja	 kansainvälistä	 ke-
hitystä,	 kuten	 keskustelua	 lukukausi-
maksuista,	 yliopistojen	 rahoituksesta	
tai	 ammattikorkeakoulujen	 paikasta	
koulutusjärjestelmässä.	

Risto Jokinen	 (tyy-jarjestot@utu.fi)	 vas-
taa	 järjestöjen	 asioista	 järjestämällä	
järjestöpuheenjohtajien	 tapaamisia,	 ta-
paamalla	järjestöjen	hallituksia	ja	suun-	
nittelemalla	järjestöille	suunnattuja	kou-
lutuksia.	 Lisäksi	 Risto	 hoitaa	 tuutoroin-
tiin	 liittyviä	 asioita	 ja	 toimii	 hallituksen	
toisena	koulutuspoliittisena	vastaavana.
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TYYn	 	 yrityssuhteista	 vastaa	 Ville Ke- 
ränen (tyy-yritysyhteistyo@utu.fi).	
Yrityssuhdevastaavan	 tehtäviin	 kuuluu	
TYYn	 nykyisten	 yhteistyösopimusten	
ylläpito	 sekä	 uusien	 yhteistyökump-
panien	 hankkiminen.	 Tämä	 pitää	 si-	
sällään	yhteistyökumppanien	tapaamis-
ta,	 sopimusten	 neuvottelua	 sekä	 TYYn	

yritysesittelymateriaalien	 luomista.	
Lisäksi	 yritysyhteistyövastaava	 hoitaa	
TYYn	 tapahtumiin	 liittyviä	 lyhytaikai-
sempia	 yhteistyökokonaisuuksia.	 Ville	
vastaa	myös	opiskelijoiden	hyvinvointiin	
ja	 terveyteen	 liittyvistä	 asioista,	 liikun-
tavaikuttamisesta	ja	järjestöavustuksista.
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tYYn edustajisto
Aine- sekä tiedekuntajärjestötoiminnan ohella poikkitieteellistä järjestöto-
imintaa on tarjolla TYYn edustajistossa, jossa voi vaikuttaa yhteisiin asioi-
hin ja tutustua uusiin ihmisiin. 

Turun	 yliopiston	 ylioppilaskunnan	
edustajisto	 on	 verrattavissa	 esimerkik-
si	 kaupunginvaltuustoon	 tai	 eduskun-
taan.	 Ylioppilaskunnan	 ylintä	 päätös-
valtaa	käyttävä	41-jäseninen	edustajisto	
kokoontuu	 kuukausittain	 päättämään	
TYYn	 edunvalvonnan	 suuntaviivoista	 ja	
siitä,	mihin	rahaa	käytetään.	

Edustajiston	 käsittelemät	 asiat	 kos-	
kettavat	 jokaista	 opiskelijaa:	 edustajisto	
päättää,	mikä	on	 jäsenmaksun	suuruus,	
millaisia	 palveluita	 tarjotaan	 ja	 mitä	
mieltä	 ylioppilaskunta	 on	 esimerkik-
si	 koulutuksen	 laadusta	 ja	 opintotuen	
suuruudesta.	

Edustajisto	 valitsee	 toimeenpano-
valtaa	 käyttävän	 TYYn	 hallituksen	 sekä	
erilaisiin	 toimikuntiin	 jäsenet.	 Edus-	
tajisto	valitaan	aina	kahden	vuoden	toi-
mikaudeksi	ja	seuraavat	edustajistovaalit	
ovat	nyt	vuoden	2019	syksyllä.	

Paras	 keino	 vaikuttaa	 ylioppilaskun-
nan	 toimintaan	 on	 edustajistovaaleis-
sa.	 Jokainen	ylioppilaskunnan	 jäsen	saa	
äänestää	ja	asettua	ehdolle	vaaleissa.	Eh-
dolla	on	aina	opiskelijoita	eri	vuosikurs-
seilta	ja	tiedekunnista.	

Edustajiston	 jäsenet	 järjestäytyvät	
edustajistoryhmiksi,	 jotka	 voivat	 edus-	
taa	 esimerkiksi	 yhden	 tiedekunnan	 tai	
oppiaineen	 opiskelijoita	 tai	 poliittisesti		
suuntautuneita	 edstajiston	 jäseniä.		
Edustajistoryhmillä	 on	 omaa	 toimin-	
taansa	 ja	 mukaan	 pääsee	 halutessaan	
hyvin	 matalalla	 kynnyksellä	 ympäri		
vaalikauden.	 Tämä	 on	 helppo	 tapa	
päästä	 sisälle	 TYYn	 toimintaan	 lähim-
mäksi	kokemansa	viiteryhmän	kautta.	

Edustajiston	 puheenjohtajana	 vaa-
likaudella	 2018−2019	 toimii	 Tuomas 
Dahlström	 ja	 varapuheenjohtajana	
Henni Hiltunen.

Monelle opinahjon ovien aukeaminen tarkoittaa myös uutta 
kotiosoitetta. Muistathan silloin myös kotivakuutuksen! Se antaa suojaa 
kalusteille, vekottimille, seinille ja lattioille yllättävien vahinkojen 
varalle. Ja mikä parasta, voit hoitaa asian pois päiväjärjestyksestä 
muutamassa minuutissa vaikka heti: lahitapiola.fi/ostakotivakuutus 

HUISIN ISOT ONNITTELUT
UUDESTA OPISKELUPAIKASTA!

SEURAAVA URAKKA:
MUUTTO UUTEEN KOTIIN?

VÄLÄYTÄ!
Käytä ääntäsi 1.–6.11.2019
     TYYn edustajistovaaleissa

Lue lisää 
www.tyy.fi/vaalit
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TYYssä	on	mahdollista	tehdä	monenlai-
sia	 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,	 et-
tä	 yliopistossa	 oppii	 elämän	 kannalta		
enemmän	 opiskelijatoiminnassa	 kuin	
luennoilla.	Kokeileminen	kannattaa,	sillä	
osallistuminen	on	näppärä	tapa	verkos-
toitua	 sekä	 avartaa	 maailmaa,	 vaikkei	
oma	juttu	ihan	heti	löytyisikään.

Toiminnassa	voi	olla	mukana	 juuri	sii-
nä	määrin	kuin	haluaa,	oli	se	sitten	juhlien		
kiertämistä	tenttien	päätteeksi	tai	tiiviimpää	
hallitustoimintaa	ympäri	vuoden.	Laita	siis	
kirjat	hetkeksi	sivuun	ja	kokeile	mitä	kaik-
kea	opiskelijatoiminnassa	voi	kokea!

Siipiä voit seurata Instagramissa: 
#tyynsiivet. 

joustavaa vapaaeHtoistoiMintaa  

Mikäli	 yhdistystoimintaan	 sitoutumi-	
nen	 kammottaa,	 ovat	 siivet	 yhdistystoi-	
mintaa	 rennompi	 tapa	 osallistua.	 Sii-	
pien	 jäseniksi	 haetaan	 sähköisellä	
hakulomakkeella	 kaksi	 kertaa	 vuodes-
sa	 (keväällä	 ja	 marras-joulukuussa),	 ja	
motivaatio	 ratkaisee.	 Vapaaehtoisryh-

tYYn siivet
TYYn siivet ovat neljään  eri teemaan erikoistuneita vapaaehtoisryhmiä, 
jotka toteuttavat käytännön tasolla ylioppilaskunnan arvoja ja tarjoavat 
matalan kynnyksen toimintaympäristön jokaiselle kiinnostuneelle.

miin	voi	kuitenkin	tulla	mukaan	myös	il-
man	 jäsenyyttä	esimerkiksi	 seuraamaan		
toimintaa	 ja	 tekemään	 juuri	 sen	 verran	
kuin	 tuntuu	 hyvältä:	 kaikki	 uudet	 toi-	
mijat	otetaan	mielellään	mukaan.

KEHITYSYHTEISTYöSIIPI	 (kehysiipi)	
on	osa	TYYn	kehitysyhteistyösektoria	 ja	
edistää	YK:n	kestävän	kehityksen	tavoit-
teita	 ylioppilaskunnassa.	 	 Siipi	 työsken-
telee	 TYYn	 kehitysyhteistyöhankkeiden	
parissa,	 osallistuu	 tulevaisuuden	 kehi-	
tysyhteistyökohteiden	valintaan	ja	koko-
naisuuden	suunnitteluun.	Siipi	tiedottaa	
ajankohtaisista	asioista	ja	järjestää	omia	
tapahtumia,	 joista	 vuosittain	 yhdessä	
ympäristösiiven	kanssa	järjestettävä	kes-
tävän	kehityksen	viikko	on	näkyvin.

puheenjohtajana	toimii	
Viola Luokkala	(vmeluo@utu.fi).

Seuraa	kehysiipeä	Facebookissa:		
TYY	Kehitysyhteistyösiipi	–	
TYY	Development	Cooperation	Wing
www.facebook.com/TYYKehitysyhteistyosiipi
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KANSAINVäLISYYSSIIPI 	 (kv-siipi)	 edis-	
tää	 kansainvälisyyttä,	 kotikansainväli-	
syyttä,	 suvaitsevaisuutta	 ja	 monikult-
tuurisuutta	 kampuksella	 yhdessä	 eri	
järjestöjen	 kanssa.	 Siipi	 järjestää	 erityi-	
sesti	 tapahtumia,	 jotka	 kokoavat	 yhteen	
suomalaisia	 ja	 kansainvälisiä	 opiskelijoi-
ta.	Lisäksi	 siipi	edistää	opiskelijavaihdon	
mahdollisuuksia	sekä	ehdottaa	vuosittain	
TYY	International	Award	-palkinnon	saa-
jaa.	Palkinto	annetaan	järjestölle,	joka	on	
esimerkillisesti	edistänyt	kansainvälisyyt-
tä	toiminnassaan	kyseisenä	vuonna.	

puheenjohtajana	toimii	
Roosa Hietalahti	(rmmhie@utu.fi).

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

YmPäRISTöSIIPI	 edistää	 ympäristö-	
ystävällisiä	toimintatapoja	opiskelijoiden
keskuudessa	 sekä	 ylioppilaskunnassa,	
yliopistolla	 ja	 yhteiskunnassa.	 Siipi	 jär-
jestää	 ympäristötapahtumia	 ja	 tiedot-

taa	 ympäristöasioista.	 Reilu	 kauppa	 on	
yksi	 siiven	yhteistyökumppaneista.	Siipi	
tukeekin	 Reilu	 korkeakoulu	 -hankkeen	
etenemistä	 yliopistolla.	 Ympäristösii-
pi	 vastaa	 TYYn	 ympäristöohjelman	
päivittämisestä.

puheenjohtajana	toimii	
Oona Rouvinen	(oscrou@utu.fi).

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

YHDENVERTAISuuSSIIPI	 edistää	 yh-
denvertaisuuden,	 tasa-arvon	 ja	 saavu-
tettavuuden	toteutumista	ylioppilaskun-
nassa	 ja	 yliopistolla.	 Siiven	 tavoitteena		
on,	 että	 yliopistosta	 kehittyy	 saavutet-
tava	 korkeakoulu,	 joka	 toiminnassaan	
ottaa	 suunnitelmallisesti	 huomioon	
opiskelijoiden	 moninaisuuden	 ja	 että	
kaikkia	kohdellaan	yhdenvertaisesti.	Yh-
denvertaisuussiipi	 järjestää	 tapahtumia,	
herättää	keskustelua	 ja	 tiedottaa	sen	ai-
hepiiriin	liittyvistä	asioista.

puheenjohtajana	toimii	
Hanne Helminen 
(hanne.v.helminen@utu.fi).
	
Seuraa	siipeä	Facebookissa:	
TYY	Yhdenvertaisuussiipi	–	
TYY	Equality	Wing	
www.facebook.com/yhdenvertaisuussiipi

YHDENVERTAISUUSSIIPI
Turun yl iopiston yl ioppi laskunta
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keHitYsYHteistYö
Kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja globaalia eriar-
voisuutta. Kehitysyhteistyöllä pyritään antamaan yhteisöille mahdollisuus 
kehittyä omilla ehdoillaan ja pääasiassa paikallisin voimin.

tYY tekee Monenlaista 
keHitYsYHteistYötä:

•	 TYYllä	 on	 omat	 kummikohteet,	 joille	
voi	lahjoittaa	TYYn	jäsenmaksun	mak-
samisen	yhteydessä.	

•	 TYY	 järjestää	oman	Kestävän	kehityk-
sen	viikon	lokakuussa.	

•	 TYY	 ohjaa	 0,7	 prosenttia	 toimin-	
tabudjetistaan	 vuosittain	 vaihtuville	
kehitysyhteistyökohteille.	

Vuoden	 2019	 0,7	 %	 -kehitysyhteistyö-
kohteita	 ovat	 African	 care	 ry:n	 hanke	
Somaliassa	 ja	 Suomen	 Partiolaiset	 ry:n	
hanke	Ugandassa.	

Voit	 osallistua	 TYYn	 kehitys-	
yhteistyöhön	 maksamalla	 vapaaehtoi-	
sen	 kehitysyhteistyömaksun.	 Lukuvuon-

na	 2019–2020	 vapaaehtoisilla	 maksuilla	
tuetaan	TYYn	yhteistyökumppaneita Zim-
babwen Aids-orpoja	 ja	 Suomen Somalia 
verkostoa.	Lue	lisää	TYYn	tukemista	hank-
keista	 ja	 muusta	 toiminnasta:	 www.tyy.fi/
kehy.

Voit	 osallistua	 ylioppilaskunnan	 ke-
hitysyhteistyön	 tekemiseen	 helposti	
tulemalla	 mukaan	 kehitysyhteistyösii-	
ven	 toimintaan.	 TYY	 tarjoaa	 myös	 eri-
laisia	 vapaaehtois-	 ja	 projektityömah-
dollisuuksia	 vuodesta	 riippuen.	 Tule	
parantamaan	maailmaa	kanssamme!

Kestävän	 kehityksen	 viikko	 järjes-	
tetään	 21.–25.10.2019.	 Tapahtumissa	
on	esillä	 sekä	ympäristönäkökulma	että	
globaalin	 eriarvoisuuden	 tematiikkaa.	
Toteutuakseen	 viikko	 tarvitsee	 vapaa-	
ehtoisia,	jotka	haluavat	oppia	uutta.

osallistu kEstävän kEhityksEn 
-tEEmaviikon vapaaEhtoistiimiin!

Tehtäviä löytyy tapahtumanjärjestämisen, tiedottamisen ja vaikka 
minkä parista.

Kestävän kehityksen viikkoon osallistuminen on hyvä tapa tehdä  
kehitysyhteistyötä ja lisätä ympäristötietoutta paikallisesti, oppia  
uutta ja tutustua ihmisiin. Arvokkaan kokemuksen lisäksi kaikki jär-
jestäjät saavat työtodistuksen.

Innostuitko?
Ota yhteyttä TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijaan:  
tyy-internationalspecialist@utu.fi



Helpoin tapa tutustua opiskelukaupunkiisi 

– tilaa Turun Sanomat!

Tilaukseen sisältyy joka päivä  
painettu lehti, lisäksi saat rajat- 
toman käyttöoikeuden digisisäl- 
töihin, joihin kuuluvat näköislehti  
ja verkon TS+ sisältö.

Saat tilaukseen joka päivä rajattoman 
käyttöoikeuden Turun Sanomien digi- 

sisältöihin. Voit lukea näköislehteä  
missä ja milloin vain ja TS+ sisältö  

tarjoaa runsaasti lisäluettavaa. 

Turun Sanomat 

16,50 €/kk  

TS Digi 

10 €/kk  

Tilaa  
osoitteessa

ts.fi/ 
opiskelija

Tilaa osoitteessa ts.fi/opiskelija
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ole osa opiskelijakulttuuria
Opiskelijaelämä on muutakin kuin esseiden kirjoittamista ja luennoilla 
istumista. TYY ja sen järjestöt tarjoavat monia mahdollisuuksia yhteisöl-
liseen vapaa-ajan viettoon. Lähde rohkeasti mukaan tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja tapahtumiin – ota kaikki irti opiskeluajastasi!

starttaa opiskeluvuosi 
karnevaaleilla

Ylioppilaskunnan	 syksy	 aloitetaan	 ava-
jaiskarnevaaleilla	 ja	 yliopiston	 avajaisil-
la	 syyskuun	alussa.	Pääset	 tutustumaan	
erilaisiin	 järjestöihin	 ja	yliopistoon	sekä	
nauttimaan	 hauskasta	 ohjelmasta.	 Ava-	
jaisviikolla	 järjestetään	 myös	 TYYlikäs	
avaus	 –	 suuret	 poikkitieteelliset	 bileet,	
joiden	myötä	lukuvuosi	julistetaan	viral-
lisesti	alkaneeksi!

perinteitä ja juHlia 
portHaninpäivänä

Turun	 yliopiston	 ylioppilaskunnan	 viralli-	
sena	 vuosipäivänä	 9.11.	 järjestetään	 kul-	
kue	ja	seppeleenlasku	Porthanin	patsaalle.	
Seppeleenlasku	 on	 ollut	 perinne	 TYYn		
perustamisvuodesta	1922	lähtien.	

Myös	 TYYn	 vuosijuhlia	 vietetään	 tänä	
vuonna	 Porhaninpäivänä.	 Tule	 juhlista-
maan	syntymäpäivää	akateemisten	pöytä-
juhlien	 muodossa.	 Vuosijuhlilla	 nautitaan	
juhlavasta	 tunnelmasta	 ja	 pistetään	 jalalla	
koreasti!	 Juhlia	 seuraavana	 päivänä	 yh-
dessäolo	 jatkuu	 silliaamiaisen	 eli	 silliksen	
yhteydessä.
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kanna soiHtua itsenäisYYspäivänä

Itsenäisyyspäivän	soihtukulkue	on	turku-	
laisten	 ylioppilaiden	 yhteinen	 kulkue	
sankarihaudoille	 juhlistamaan	 itsenäi-	
syyspäivää.	

Ylioppilaskunnan kaksi Historiaa

Vuonna	2010	Turun	kauppakorkeakoulun	
ylioppilaskunta	 ja	 Turun	 yliopiston	 yli-
oppilaskunta	 yhdistyivät	 uudeksi	 TYYk-
si.	 Ylioppilaskuntien	 yhdistymisen	 vuo-
sipäivää	 juhlitaan	 helmikuun	 puolivälin	
tienoilla	poikkitieteellisessä	seurassa.	

laskiaisrieHa

Kenellä	 on	 mielikuvituksellisin	 lasku-
väline?	 Kuka	 voittaa	 köydenvedossa?	
Turun	 ylioppilas-	 ja	 opiskelijakunnat	
järjestävät	 yhdessä	 Fastlaskiaisen	 laski-

aistiistaina.	Silloin	palkitaan	paras	lasku,	
nautitaan	 kuumasta	 mehusta,	 rennosta	
tunnelmasta	ja	hyvästä	seurasta.	

juHli vappua tYYlikkäästi

Vappu	 on	 opiskelijoiden	 vuoden	 ko-
hokohta!	 Vappu	 alkaa	 maalis-huhti-	
kuun	 vaihteessa,	 jolloin	 bändit	 kisaavat	
Vappuintrossa	 vappupäivän	 piknikin	
esiintyjäpaikasta.	Vappuviikolla	 järjestöt	
tarjoavat	hulvatonta	ohjelmaa,	joka	hui-	
pentuu	 lakitukseen	Taidemuseonmäellä	
vappuaattona.	 Lakituksesta	 matka	 jat-
kuu	Liljan	patsaalle	Runeberginpuistoon	
ja	 vappupäivää	 vietetään	 yhdessä	 TYY-
likkäällä	vappupiknikillä.	

Lisää TYYlikkäitä, perinteisiä ja uu-
sia tapahtumia löydät TYYn tapahtu-
makalenterista: tyy.fi
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järjestöissä jokaiselle jotakin
Yli 140 TYYn piirissä toimivan järjestön joukosta löytyy varmasti jokaiselle 
sopivaa toimintaa ja samanmielistä seuraa.  Oman ainejärjestön lisäksi 
valikoimasta löytyy osakuntia ja harrastusjärjestöjä urheilusta kulttuu- 
riin ja politiikasta ruokaan.  Omia kiinnostuksia vastaavat ja uudet alue- 
valtaukset löydät helpoiten tutustumalla listaukseen järjestöistä osoit- 
teessa www.tyy.fi/jarjestot.

Opiskelija-aktiivit kertovat, millaista on olla mukana järjestöjen tominnassa. 

kiira kalke, 
in vitro aboensis iva rY:n

Kiira	 Kalke	 valmistui	 viime	 vuonna		
biolääketieteen	 koulutusohjemasta		
luonnontieteiden	 kandidaatiksi.	 Tällä	
hetkellä	 hän	 on	 maisteriopiskelijana	
Drug	Discovery	and	Development	-mais-
teriohjelmassa,	 joka	 on	 yksi	 kolmesta	
maisteriohjelmasta,	 jonka	 opiskelijat	
voivat	 liittyä	 In	 Vitro	 Aboensis	 IVA	 ry:n	
jäseniksi.	 Lisäksi	 ainejärjestöön	 voivat	
kuulua	 biolääketieteen	 koulutusohjel-
man	LuK-vaiheen	opiskelijat.	

”Biolääketieteen	 koulutusohjelman	
kandivaiheessa	opiskellaan	kaksi	ja	puo-	
li	 vuotta	 yhdessä	 lääkäriopiskelijoiden	
kanssa.	 Sen	 jälkeen	 opiskelu	 keskittyy	
entistä	syvemmin	lääkkeiden	ja	lääkeke-
hityksen	maailmaan.	Koulutusohjelmas-
samme	 on	 paljon	 pakollisia	 opintoja	 ja	
lukujärjestykset	 tehdään	meille	 (onnek-
si)	 valmiiksi.	 Kuitenkin	 aikaa	 on	 jäänyt	
myös	 ainejärjestötoimintaan,	 joka	 on	
minulle	rakas	harrastus”,	Kiira	kertoo.

IVA	ry:n	toiminnassa	hän	on	ollut	ak-
tiivisesti	mukana	jo	kolme	vuotta.	

”Halusin	 hakea	 mukaan	 hallitustoi-
mintaan,	 koska	 olin	 lukiossa	 aktiivinen	
oppilaskunnassa	 ja	 tykkäsin	 toiminnas-
ta.	 Halusin	 myös	 päästä	 mukaan	 jär-
jestämään	 tapahtumia,	 joista	 olin	 en-

simmäisenä	 opiskeluvuonna	 nauttinut.	
Minulla	 oli	 paljon	 ideoita	uusiin	 tapah-
tumiin	 ja	 halusin	 päästä	 toteuttamaan	
niitä.”	

Kiirasta	 tuli	 hallituksen	 varajäsen	 ja	
IVA:n	 tapahtumavastaava.	 Toisena	 hal-
litusvuotenaan	 hän	 toimi	 varapuheen-
johtajana	 ja	 jatkoi	 tapahtumavastaa-
vana.	 Tällä	 hetkellä	 hän	 toimii	 IVA	 ry:n	
puheenjohtajana.	

“Mieleenpainuvimpia	 asioita	 jär-
jestötoiminnassa	 ovat	 olleet,	 kun	 sain	
juontaa	 IVA:n	 20v	 vuosijuhlia,	 kun	
saimme	uuden	todella	ison	altaan	viime	
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kesän	Pool	Partyihin	 ja	kun	järjestimme	
Kuopion	 biolääketieteilijöiden	 kanssa	
yhteiset	sitsit,	jotka	onnistuivat	täysin	yli	
odotuksien”,	Kiira	toteaa.

Parasta	 järjestötoiminnassa	 ovat	
olleet	 hallituskaverit,	 joiden	 kanssa	 saa	
suunnitella,	 keskustella	 ja	 toteuttaa	 asi-
oita	 yhteisenä	 päämääränä	 jäsenten	
viihtyvyys	 ja	 hyvinvointi.	 Tärkeää	 on	
myös	se,	että	pääsee	vaikuttamaan	kou-
lutuksen	tulevaisuuteen	ja	jäsenten	arjen	
sujuvuuteen.	

”Ihaninta	on	 saada	hyvää	palautetta	
ja	 tietää,	 että	 tekee	 tärkeää	 työtä”,	 Kiira	
sanoo.		

Kiira	 kannustaa	 lähtemään	 mukaan	
järjestötoimintaan.	

”Olen	saanut	järjestötoiminnan	kaut-	
ta	paljon	uusia	kavereita	sekä	omasta	et-
tä	 muista	 järjestöistä,	 ja	 päässyt	 sisään	
yliopistomaailmaan.	 Lisäksi,	 varsinkin	
nyt	 puheenjohtajavuotenani,	 olen	 op-
pinut	 arvokkaita	 ryhmätyötaitoja.	 Olen	
myös	saanut	selville,	että	työnantajat	ar-
vostavat	hallitustoimintaa.”	

IVA	 ry:n	 toiminnassa	 parasta	 on	
Kiiran	mukaan	ryhmähenki.
”Meillä	 on	 taustamme	 takia	 yhtenevä	

huumorintaju	 ja	 samat	 huolet.	 Toimis-
tolla	 käykin	 aina	 puheensorina	 ja	 apua	
sekä	vinkkejä	arjen	paineisiin	jaetaan	yli	
vuosikurssirajojen.	 Kun	 meidän	 ahke-	
rat	 ja	 urheat	 uurtajat	 vihdoin	 pääsevät	
vapaalle,	on	yhteishenki	todella	huipus-
saan.	 Olemme	 haalareiden	 kanssa	 yksi	
iso,	keltainen	perhe.”
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paavo Maanpää, 
acadeMic nintendo club rY 

”Gamecuben	 Super	 Smash	 Bros.	 Melee	
sekoitti	lapsuudessa	pääni	ja	siinä	esiin-
tyvien	Nintendohahmojen	taustat	olikin	
pakko	 selvittää	 henkilökohtaisesti”,	 ker-
too	filosofian	opiskelija	Paavo	Maanpää	
Nintendo-harrastuksensa	alkuvaiheista.		

Säännöllistä	 peliseuraa	 hän	 löysi		
Academic	Nintendo	Clubista	eli	ANC:stä.	
ANC	on	Turun	yliopiston	ylioppilaskun-
nan	 alainen,	 videopeleihin	 keskittyvä	
harrastusjärjestö,	 jonka	 tavoitteena	 on	
tarjota	 jäsenilleen	 sosiaalista	 virkistys-	
toimintaa	eritysesti	vanhojen	retropelien	
parissa.	 Kaikkiin	 tapahtumiin	 on	 vapaa	
pääsy	myös	ei-jäsenille.

Paavo	 liittyi	 ANC:n	 jäseneksi	 jo	 en-
nen	 muuttoa	 Turkuun.	 Nyt	 hän	 toimii	
yhdistyksen	puheenjohtajana.

”Kysyin	ennen	opintojen	alkua	aine-
järjestöni	 IRC-kanavalla	 Pokémonien	
vaihtoseuran	 perään,	 kuulin	 yhdistyk-
sestä,	 ja	 osallistuin	 peli-iltaan.	 Yh-
distyksen	 hallitukseen	 päädyin,	 koska	
halusin	kehittää	ja	ylläpitää	yhdistyksen	
toimintaa.”	

Järjestötoiminnassa	Paavoa	kiinnostavat	
etenkin	 erilaiset	 tapahtumat,	 jotka	 tar-
joavat	vaihtoehtoisia	tapoja	sosiaaliseen	
kanssakäymiseen.	

”Harrastusyhdistyksestä	 löytää	 sa-
manhenkistä	seuraa	yli	oppiainerajojen.	
Hallituksessa	 saa	 luoda	 yhdistyksestä	
myös	itsensä	näköisen”,	Paavo	summaa.	

ANC:n	 toimintaa	 hän	 suosittelee	
kaikille	 paikallisista	 moninpeleistä	
kiinnostuneille.

”Academin	 Nintendo	 Clubissa	 eri-	
tyistä	 on	 yhdessä	 pelaaminen.	 Saman	
konsolin	 äärelle	 mahtuvat	 sekä	 ensi-	
kertalaiset,	 että	 Suomen	 parhaat	 Super	
Smash	Bros.	-pelaajat.”
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aleksi veHMasaHo, 
turun Yliopiston 

satakuntalais-HäMäläinen 
osakunta

Aleksi	 Vehmasaho	 on	 gradun	 kirjoitta-
mista	aloitteleva	oikeustieteen	opiskelija.	
Turun	yliopiston	Satakuntalais-Hämäläi-
sessä	 Osakunnassa	 (tuttavallisemmin	
SHO)	 hän	 on	 ollut	 jäsenenä	 loppusyk-
systä	2014	lähtien.

”Alun	alkaen	päädyin	SHOn	 toimin-	
taan,	 kun	 kuulin,	 että	 SHOssa	 pelattai-	
siin	 lautapelejä.	 Koska	 omasta	 ainejär-
jestöstä	 kyseinen	 kerho	 puuttui,	 päätin	
uskaltautua	 paikalle,	 vaikkei	 SHO	 ollut	
mitenkään	 aikaisemmin	 tuttu.	 Sittem-
min	SHOn	tilassa	tuli	käytyä	yhä	useam-
min	 varsinkin	 nauttimassa	 kupponen	
kahvia.	 Hallitukseen	 löysin	 tieni	 2016	
alusta	 ja	 sillä	 tiellä	 olen	 edelleen.	 Tällä	
hetkellä	 toimin	 varapuheenjohtajana”,	
Aleksi	kertoo.

Järjestötoimintaan	 osallistuminen	 saat-
taa	 kuulostaa	 aluksi	 raskaalta	 tai	 jopa	
pelottavalta,	 mutta	 yleensä	 järjestössä	
voi	 vaikuttaa	 omien	 työtehtäviensä	 laa-
juuteen.	 Pelkkä	 tapahtumissa	 mukana	
olokin	riittää.	

”Järjestötoiminnassa	 oppii	 mielen-
kiintoisia	 ja	 hyödyllisiä	 taitoja	 hyvässä	
seurassa:	itse	olen	oppinut	muun	muas-
sa	kirjanpitoa	ja	tilinpäätöksen	laatimis-
ta.	Voipa	järjestötoiminnan	kautta	löytää	
työpaikankin	 tai	 ainakin	 suhteita	 sellai-	
sen	löytämiseksi.	Ainakin	järjestötoimin-
ta	 on	 mukavaa	 vastapainoa	 välillä	 pui-
sevaltakin	 tuntuvalle	opiskelulle”,	Aleksi	
summaa.

SHOn	erityispiirteitä	ovat	toiminnan	
monipuolisuus,	 poikkitieteellisyys	 ja	
perinteiden	 kunnioittaminen.	 SHO	 on	
perustettu	 jo	vuonna	1925	yhdistämään	
Satakunnan	 ja	Hämeen	 alueelta	 tulleita	
opiskelijoita.	 Nykyään	 juuret	 kyseisissä	
maakunnissa	eivät	enää	ole	edellytys	toi-
mintaan	osallistumiselle.	
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”Toiminnassamme	 korostuu	 nykyään	
poikkitieteellisyys,	 jäseniä	 on	 kaikista	
Turun	yliopiston	 tiedekunnista	 ja	muis-
takin	alueen	korkeakouluista.	 	Maakun-
taperinteet	ovat	kuitenkin	edelleen	läsnä	
eri	tapahtumissamme”,	Aleksi	sanoo.		

”Tilamme	 ylioppilastalolla	 tarjoavat	
monia	mahdollisuuksia	eri	tapahtumien	

järjestämiseen.	 Lisäksi	 ne	 ovat	 melkein	
aina	auki	puoliltapäiviltä	pitkälle	 iltaan.	
Tarjolla	 on	 kahvia,	 teetä	 sekä	 video-	 ja	
lautapelejä.	 Tiloissa	 kokoontuu	 myös	
useita	 kerhoja,	 joihin	 osallistuminen	
pyritään	 pitämään	 mahdollisimman	
helppona.”
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SIELLÄ ILO SEILAA.

TUPLAILO: 
TAKANA BAARI, 
EDESSÄ SAARI.
Parhaat opiskelijaristeilyt tehdään Punaisilla 
laivoilla – huokeaan ainejärjestöhintaan, totta kai!

Kysy lisää TYY:n jäseneduista:
Kirsi Haltia
myyntipäällikkö
kirsi.haltia@vikingline.com
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Kinokopla	 on	 Turun	 yliopiston	 yliop-
pilaskunnan	 ylläpitämä	 kaikille	 avoin	
elokuvakerho,	 joka	 on	 toiminut	 jo	 vuo-
desta	 1965.	 Perusajatuksena	 on	 tarjota	
laadukkaita	elokuvia	ja	järjestää	elokuva-	
aiheisia	tapahtumia	ottamalla	erityisesti	
huomioon	 opiskelijat.	 Kinokoplan	 ta-	
voitteena	on	elävöittää	 ja	edistää	Turun	
elokuvakulttuuria.

Kinokoplan	 toiminnan	 raameik-
si	 on	 vakiintunut	 kevät-	 ja	 syyssarjan	
järjestäminen	 kulttuurikeskus	 Logo-
mossa.	 Pääsarjojen	 lisäksi	 Kinokopla	
järjestää	myös	yksittäisnäytöksiä	ja	mui-
ta	 tapahtumia,	 kuten	 elokuva-aiheisia	
klubi-iltoja.	

Kinokoplan	 toimintaa	 pyörittää	 TYYn	
hallituksen	 vuosittain	 nimittämä	
elokuvatoimikunta,	 joka	 muodostaa	
Kinokoplan	 hallituksen.	 Kinokoplan	
toiminnasta	 ja	 tapahtumista	 saat	 tie-
tää	 parhaiten	 tykkäämällä	 Kinokoplan	
Facebook-sivusta	 tai	 liittymällä	 säh-
köpostilistalle	 Kinokoplan	 kotisivuilta	
(kinokopla.fi).	 Kaikesta	 Kinokoplaan	
liittyvästä	 voit	 kysyä	 lähettämällä		
sähköpostia	osoitteeseen:	
kinokopla@utu.fi.	

tervetuloa näYtöksiin!
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Seitsemän	 kertaa	 lukuvuodessa	 ilmes-	
tyvä	 Turun	 ylioppilaslehti	 tekee	 ajatuk-
sia	herättävää	 journalismia	opiskelijoita	
koskettavista	 näkökulmista	 ja	 tarinois-
ta.	Yliopisto	ja	kaupunki	ovat	jatkuvassa	
liikkeessä	–	uusia	ilmiöitä,	ihmisiä	ja	kes-
kusteluja	on	loputtomiin.

”Turun	 ylioppilaslehti	 jakaa	 sellai-
sia	 tarinoita,	 joita	kukaan	muu	ei	kerro.	
Journalistinen	 julkaisu	 on	 myös	 ainoa	
kanava,	joka	voi	kyseenalaistaa	ja	tarkas-
tella	 kriittisesti	 yliopiston	 tai	 ylioppilas-
kunnan	 toimintaa”,	 kertoo	 toimitushar-
joittelijana	toiminut Anni Savolainen.

”Tylkkäri	 on	 myös	 tärkeä	 paikallis-
media,	joka	katsoo	kaupunkia	eri	silmin	
kuin	 muut	 turkulaiset	 julkaisut”,	 sanoo	
siviilipalvelushenkilönä	 toiminut	 Lassi 
Vihko.

Lehden	 toimitus	 sijaitsee	Ylioppilas-
talo	 A:ssa,	 jossa	 lehteä	 tekevät	 päätoi-	
mittaja,	 toimitusharjoittelija	 ja	 siviili-
palvelushenkilö.	 Tärkeä	 osa	 yhteisöä	
ovat	avustajat,	joista	valtaosa	on	opiske-
lijoita.	 Viime	 vuonna	 lehden	 tekoon	
osallistui	 kymmenittäin	 kirjoittajia,	 ku-
vittajia	ja	valokuvaajia.

Lehdessä	 avustajat	 pääsevät	 teke-
mään	 juttuja	 lyhyistä	 uutisista	 pit-	
kiin	 reportaaseihin.	 Omia	 ideoita	 kan-	
nattaa	rohkeasti	tarjota	päätoimittajalle.

”Uudet	 avustajat	 ovat	 erittäin	 tervetul-
leita.	 Toimituksesta	 saa	 apua	 näkökul-
man,	 tekstin	 ja	 haastattelukysymysten	
hiomiseen”,	päätoimittaja	Teemu Perhiö 
kannustaa.

Voit	myös	 vinkata	 juttuaiheita,	 vaik-	
ka	 et	 olisi	 itse	 kiinnostunut	 teke-	
mään	 lehteä.	 Kerro	 siis	 tapahtumis-
ta,	 ihmisistä	 ja	 ilmiöistä	 sekä	 anna		
palautetta	 sähköpostitse	 osoitteeseen		
tyl-paatoimittaja@utu.fi.

Lehti	sujautetaan	postiluukusta	suu-
reen	 osaan	 Turun	 Ylioppilaskyläsäätiön	
opiskelija-asunnoista.	 Lisäksi	 kampuk-
sella	ja	keskustassa	sitä	on	jaossa	lehtite-
lineissä.	TYYn	 jäsenet	 voivat	 tilata	Tylk-
kärin	 kotiinsa	 postituskulujen	 hinnalla	
jäsenmaksun	 maksamisen	 yhteydessä.	
Lehteä	julkaisee	TYY.

Lämpimästi	tervetuloa	Tylkkärin	lukijak-
si	ja	tekijäksi!

www.tylkkari.fi

Facebook:	www.fb.com/tylkkari
Instagram:	@turunylioppilaslehti
Twitter: @Tylkkari

3/2016

Ylioppilaskylässä tehtiin  
suomalaista mediahistoriaa s. 20

Suuruudenhullut

Rauma Koppi Lähiö Ekokatastrofi

Turun ylioppilaslehti eli Tylkkäri on riippumaton opiskelijamedia, 
joka yhdistää kampuksen väkeä yli oppiainerajojen.
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Seuraa  
Tylkkäriä  

FacebookiSSa  
ja inSTagramiSSa

👈👈 👈👈

tylkkari tylkkari
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lue lisää:
ryhma40k.fi

Noin	 viidesosa	 turkulaisista	 on	 opiske-
lijoita.	 Turun	 kuudessa	 korkeakoulus-
sa	 opiskelee	 lähes	 40	 000	 opiskelijaa.	
Korkeakoulujen	 ylioppilas-	 ja	 opiske-
lijakunnat	 muodostavat	 turkulaisia	
opiskelijoita	 edustavan	 Ryhmä	 40	 000	
-nimisen	 yhteistyöverkoston.	 Ryhmä	
40	 000	 edistää	 opiskelijoiden	 yhteisiä	
tavoitteita	 muun	 muassa	 tekemällä	 ak-
tiivista	yhteistyötä	kaupungin	päättäjien	
kanssa.	Tavoitteena	on	luoda	Turku,	jos-
sa	 opiskelijat	 voivat	 hyvin,	 josta	 löytyy	
työpaikkoja	ja	jonka	kaupunkiympäristö	
on	viihtyisä.	

Turussa	 ymmärretään,	 kuinka	 suuri	
merkitys	 korkeakouluilla	 on	 alueen	
kehittymisen	 kannalta.	 Turun	 alueen	
suurimpia	haasteita	 on	nuoren	 ja	 osaa-
van	työvoiman	siirtyminen	työn	perässä	
pääkaupunkiseudulle.	 Päinvastaista	 ke-
hitystä	 voidaan	 vauhdittaa	 aktiivisella	
elinkeinopolitiikalla,	 hyvillä	 palveluil-
la	 ja	 liikenneyhteyksillä,	 opiskelijoiden	
vaikutusmahdollisuuksien	 lisäämisellä	
sekä	panostamalla	kaupunkiympäristön	
viihtyvyyteen.

	 Ryhmä	 40	 000	 tekee	 säännöllisin	
väliajoin	 kaikille	 Turun	 korkeakou-
luopiskelijoille	suunnatun	kyselyn,	jonka	

rYHMä 40 000
Kaupunkivaikuttamista korkeakouluopiskelijoiden hyväksi.

pohjalta	laaditaan	opiskelijoiden	Ryhmä	
40	000	Kunnallispoliittista	vaikuttamista	
ohjaava	 kunnallispoliittinen	 ohjelma.	
Ohjelma	 vuosille	 2017–2019	 julkaistiin	
tammikuussa	2017.	Se	koostuu	kolmesta	
kattoteemasta:	Opiskelijoiden	osallisuus	
ja	 kiinnittyminen	 Turkuun,	 kampus-	
alue	 osana	 kaupunkia	 ja	 opiskelijoi-	
den	hyvinvoinnista	pohja	menestykselle.	
Aiemmin	 ryhmä	 on	 nostanut	 julkiseen	
keskusteluun	 muun	 muassa	 opiskeli-
joiden	työ-	ja	harjoittelupaikkatilanteen,	
startup-yritysten	tukemisen	sekä	ottanut	
kantaa	 raitiotiehankkeeseen	 ja	 Turun	
kaupungin	keskustavisioon.

	Ryhmä	40	000:sta	ja	sen	toiminnasta	
saat	tietoa	TYYn	nettisivuilta,	tykkäämällä	
Ryhmä	40	000:n	Facebook	-sivusta	(face-
book.com/ryhma40k)	 ja	 seuraamalla	
ryhmän	 Kampukselta	 kajahtaa	 -blo-
gia.	 Ryhmä	 40	 000:n	 muodostavat	
Turun	 yliopiston	 ylioppilaskunta,	 Åbo	
Akademis	 Studentkår,	 Turun	 ammatti-	
korkeakoulun	 opiskelijakunta	 -	 TUO,	
Studerandekåren	vid	Yrkehögskolan	No-
via	(Novium),	Humanistisen	ammattiko-
rkeakoulun	 opiskelijakunta	 HUMAKO	
ja	Diakonia-ammattikorkeakoulun	opis-	
kelijakunta	O’Diako.
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Tuutori	on	 tärkeä	osa	opintojen	aloitta-
mistasi.	Tuutori	opastaa	sinua	yliopiston	
kampukseen	 ja	 Turkuun	 liittyvissä	 asi-	
oissa.	Häneltä	saat	vinkkejä	opintoihin	ja	
vapaa-ajan	 aktiviteetteihin.	Muista,	 että	
tuutorin	seurassa	ei	ole	tyhmiä	kysymyk-
siä,	vaan	samat	asiat	pohdituttavat	mo-	
nesti	muitakin	samassa	tuutoriryhmässä	
olevia.

Jos	 sinun	 tuutorisi	 on	 Supertuutori,	
ilmianna	 hänet!	 Supertuutorin	 tunnis-	
tat	 siitä,	 että	 hän	 antaa	 ryhmällenne	
jakamattoman	 huomionsa,	 näyttää	
kädestä	 pitäen	 opiskelijaravintolat	 se-
kä	 vessat	 ja	 neuvoo	 avuliaasti	 opiskeli-
jaelämään	 liittyvissä	asioissa.	Supertuu-
torilta	saa	tietoa	niin	tärkeistä	kursseista,	
opiskelutekniikoista	kuin	YTHS:stä.	

Supertuutori	saa	aikaan	hyvän	hengen	ja	
kuuntelee	sekä	neuvoo	uusia	opiskelijoi-
ta	mielellään.	 Ennen	 kaikkea	 Supertuu-
tori	on	aina	läsnä.

Jos	 sinun	 tuutorisi	 täyttää	 nämä	
kriteerit	 ja	 vielä	 vähän	 enemmänkin,		
ilmianna	hänet	TYYlle!	Turun	yliopiston	
ylioppilaskunta	palkitsee	ehdotusten	pe-	
rusteella	tehtävässään	ansioituneen	tuu-
torin	 ja	 julistaa	 hänet	 Turun	 yliopiston	
Supertuutoriksi.	

Lähetä	 perjantaihin	 1.11.2019	 men-
nessä	vapaamuotoinen	sähköposti	osoit-
teeseen	tyy-jarjestot@utu.fi	ja	kerro,	mik-
si	juuri	sinun	tuutorisi	on	tämän	vuoden	
Supertuutori.	 Ehdottajan	 on	 luonnolli-	
sesti	 oltava	 vuonna	 2019	 opintonsa	
Turun	yliopistossa	aloittanut.

onko sinun tuutorisi supertuutori?

Spertuutorit 2018, Akke Kallela ja Leevi Litti: 
“Supertuutorille tärkeintä on olla läsnä.”
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Mitä teHdä kun…
…olet kohdannut opiskeluun tai  

arvosteluun liittyvää epäoikeuden-
mukaista kohtelua

TYYn	 koulutuspoliittinen	 asiantuntija	
neuvoo	 luottamuksellisesti	 opiskeli-
jan	 oikeusturvaa	 koskevissa	 kysymyk-
sissä.	 Jos	 esimerkiksi	 et	 ole	 tyytyväinen		
opintojesi	 arvosteluun	 tai	 muu-
hun	 opiskeluun	 liittyvään	 sinua	 kos-
kevaan	 kohteluun,	 ota	 yhteyttä	 TYYn		
koulutuspoliittiseen	 asiantuntijaan	
(tyy-kopoasiantuntija@utu.fi).
	

…tarvitset apua opintojesi 
suunnittelussa

Opintojen	 suunnittelussa,	 opintotekni-
sissä	 ongelmissa	 ja	 muissa	 opintoihin	
liittyvissä	 murheissa	 tiedekuntien	 ja	
kauppakorkeakoulun	 opintoneuvojat	
ovat	sinua	varten.	Yhteystiedot	ja	päivys-	
tysajat	 löydät	 sekä	 intranetistä	 että	 yli-
opiston	 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.

…haluaisit osallistua opintojen 
kehittämiseen

Anna	 palautetta	 aina	 kun	 se	 on	 mah-
dollista.	 Yliopisto	 kysyy	 säännöllisesti	
palautetta	 yksittäisistä	 kursseista	 ja	 laa-
jemmista	 kokonaisuuksista.	 Lisäksi	 voit	
osallistua	 aine-	 tai	 tiedekuntajärjestösi	
koulutuspoliittiseen	 toimintaan.	Vaikut-	
tamaan	 pääsee	 myös	 hakemalla	 hal-
linnon	 opiskelijaedustajaksi.	 TYY	 ha-
kee	 opiskelijaedustajia	 uudelle	 kak-
sivuotiskaudelle	syksyllä	2019.	

...etsit tietoa kieliopinnoista

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

...vaihtoon lähtö kiinnostaa

Vaihdon	 suunnittelu	 kannattaa	 aloittaa	
heti	ensimmäisenä	opiskeluvuonna,	eri-	
tyisesti	 kielten	 opiskelu!	 Apua	 suunnit-
teluun	 saa	 mm.	 kansainvälisistä	 palve-
luista,	 opiskelua	 koskevilta	 nettisivuilta	
ja	 oppiaineiden	 ECTS-yhdyshenkilöiltä.	
Kaikkien	 tiedekuntien	 opiskelijoita	 kos-	
keva	 erityisneuvonta	 opinnoista	 ulko-
mailla	 ja	 Turun	 yliopiston	 apurahoista	
ulkomaisiin	 opintoihin:	 Kv-palvelut,		
outgoing@utu.fi.	

Lisää	 tietoa	 kansainvälisestä	 liikkuvuu-	
desta	Opetushallituksen	sivuilta:	cimo.fi.

Myös	 TYYn	 kv-asiantuntija	 neuvoo	
kansainvälisyyteen	 liittyvissä	 asioissa	
(tyy-internationalspecialist@utu.fi).



45

...haikailet töihin tai harjoitteluun 
ulkomaille

Vaihtoon	 lähtemisen	 lisäksi	 on	 mah-
dollista	 tehdä	 töitä	 tai	 korkeakoulu-
harjoittelu	 myös	 ulkomailla.	 Paikan	
löytämisessä	 sinua	 auttavat	 sekä	 Turun	
yliopiston	Rekry-palvelut	että	kaupungin	
TE-toimiston	 kansainväliset	 palvelut.	
Rekry	-	Turun	yliopiston	työelämäpalve-
lut:	 rekrytointi.utu.fi	 ja	 internships@
utu.fi.	 Turun	 työ-	 ja	 elinkeinotoimiston	
kansainväliset	 palvelut	 EURES-työn-
hakijapalvelu,	 kansainvälinen	 harjoit-
telijavaihto,	 opiskelu	 ulkomailla.	 Lisä-	
tietoa	 EURES-henkilöasiakaspalvelusta	
sähköpostiosoitteesta	eures@te-toimisto.fi 
sekä	toimistot.te-palvelut.fi/turku.

..haluat kansainvälistyä turussa

Turun	 yliopistossa	 voi	 suorittaa	 vieras-	
kielisiä	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	 edunval-	
vontaan,	 tiedottaa	 ja	 järjestää	 tapah-	
tumia.	 TYYn	 kehitysyhteistyösiipi	 hal-	
linnoi	 TYYn	 kehitysyhteistyöhanketta	
ja	 järjestää	 kehitysyhteistyöhön	 liittyviä	
tapahtumia.	 TYY	 International	 Council	
on	 järjestöjen	 kv-vastaavien	 ja	 muiden	
kv-asioista	 kiinnostuneiden	 opiskelijoi-	
den	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	 käyt-
tökieli	 on	osittain	 tai	 kokonaan	englan-	
ti.	 Lisätietoja	 TYYn	 kv-asiantuntija,		
puh.	 +358	 44	 796	 1063,	 sähköposti		
(tyy-internationalspecialist@utu.fi).
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< Keskustaan

< Ylioppilaskylään
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KI

Yliopistonmäki

kaMpuskartta

1	Päärakennus
2	Feeniks-kirjasto
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.fi
www.tyy.fi/enwww

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

ota YHteYttä


