
Turun KY
Yritysyhteistyön mahdollisuudet



Mikä on TuKY?

• Perustettu vuonna 1950 
omana ylioppilaskuntanaan, 
ry:ksi 2010

• Suomen neljänneksi vanhin 
kylteriyhteisö

• Yli 2000 jäsentä

• Yksi aktiivisimmista 
järjestöistä, sekä paikallisella 
että valtakunnallisella tasolla



Verkkosivumme

• Lähes 160 000 vuosittaista 
vierailijaa

• Banneripaikka etusivulla

• Mahdollisuus artikkeleihin 
tai kumppaniblogiin

• Logonäkyvyys 
verkkosivuilla 
”Yhteistyökumppanit”-
osiossa



Sähköpostilistamme

• KY-Aktiivi tavoittaa yli 
2000 kauppatieteiden 
opiskelijaa

• Lukuisia tarkemman 
kohderyhmän 
sähköpostilistoja



Sosiaalisen median 
kanavamme

• Facebook-sivullamme 
on yli 3800 seuraajaa

• Instagram-sivullamme 
on yli 1750 seuraajaa

• Pääsivujemme lisäksi 
näkyvyysmahdollisuuksi
a tapahtumiemme 
sivuilla



LinkedIn-sivumme

• Seuratuin kauppatieteellinen 
ainejärjestö lähes 600 
seuraajallamme

• Kanava keskittynyt 
yksinomaan yritysyhteistyö- ja 
uraviestintään

• Tavoittaa erityisesti 
työllistymismahdollisuuksista 
kiinnostuneet opiskelijat



KYliste

• Viisi kertaa vuodessa 
ilmestyvä aikakausilehti

• Yksi numeroista uusille 
opiskelijoille suunnattu 
Pupuopas

• Kohderyhmänä 
kauppakorkeakoulun 
opiskelijat, henkilökunta sekä 
sidosryhmät

• Sekä printti- että verkkoversio



Fyysinen näkyvyys Turun 
kauppakorkeakoululla

• Erilaisia mahdollisuuksia fyysiseen 
läsnäoloon

• Tavoittaa tehokkaasti
kauppakorkealla liikkuvat sadat 
opiskelijat

• Ständin pitäminen

• Sisältää ilmoituksen TuKYn
Facebook-sivulla

• Ilmoitustaulumme käyttö

• Pitää sisällään myös 
materiaalien jättämisen 
oleskelutiloihin



Ilmoituspakettimme
• Ilmoitukset 

samanaikaisesti tai 
hajautetusti seuraavissa 
kanavissa:
• Facebook / LinkedIn

• Verkkosivumme

• KY-Aktiivi-sähköpostilista

• Yhteenlaskettu
tavoittavuus tuhansia
opiskelijoita



Yhteistyötapahtumamme

• Järjestämme vuosittain 
lukuisia asiasisältöisiä 
tapahtumia yhteistyössä 
kumppaniemme kanssa

• Case-illat

• Seminaarit

• Ekskursiot

• TuKY vastaa tapahtuman 
markkinoinnista sekä tiloista



Bar Monttu After Work

• Turun kauppakorkeakoululla 
toimiva täysin 
anniskeluluvallinen baari

• Opiskelijoiden omistama ja 
operoima

• Mahdollisuus järjestää 
Employer After Work, jossa 
yhteistyökumppani voi kertoa 
itsestään ja keskustella 
opiskelijoiden kanssa rennossa 
ympäristössä



TSE Masters -risteily

• Maisterivaiheen 
opiskelijoille suunnattu 
työnantajaristeily

• Osallistujia noin 60-100

• Osallistuminen sisältää 
kahden edustajan 
osallistumisen

• Sisältää 30-45 min 
puheenvuoron



Turun KY:n vuosijuhlat

• Turun KY:n vuoden juhlavin 
tapahtuma

• Kokoaa yhteen Turun KY:n 
jäsenistön, sidosryhmien sekä 
yrityselämän edustajia

• Tapahtumassa yli 500 
nykyistä opiskelijaa sekä 
alumnia

• Tarjolla laajasti erilaisia 
yhteistyömuotoja erikokoisille 
kumppaneille



Haalarit

• Opiskelijoiden ikonisin 
vaatekappale

• Kumppani saa
logonsa jokaiseen 300
tilattavasta haalarista

• Mainokset sijaitsevat 
aina haalarien 
näkyvässä alaosassa



Löydä meidät 
kaikkialla!

Napsauta kuvakkeita siirtyäksesi sivuille

https://www.facebook.com/tukyry/
https://www.instagram.com/turunky/?hl=fi
https://www.tuky.fi/
https://www.linkedin.com/company/turun-ky/?viewAsMember=true


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Noel Snygg

Myyntipäällikkö

+358 400 585 613

myyntipaallikko@tuky.fi


