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PÄÄSEKTORI 1 

Jatkuva toiminta 2 

Jatketaan tiivistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun ja yliopiston henkilökunnan kanssa. 3 

Edustetaan yhdistystä laajasti kauppakorkeakoulun ja yliopiston toimielimissä. 4 

Osallistutaan aktiivisesti alumnitoimikunnan työskentelyyn ja alumnipäivän toteutukseen. 5 

Jatketaan alumnitapaamisten järjestämistä kauppakorkeakoulun alumnipäivän 6 

yhteydessä. Jatketaan Turun KY:n alumnitietokannan kehittämistä. 7 

Jatketaan yhteistyön syventämistä Turun KY:n ja Turun Seudun Ekonomien välillä. 8 

Tuetaan Suomen Ekonomien näkyvyyttä toimijoille ja jäsenistölle koulutuksissa ja 9 

tapahtumissa. Ollaan mukana järjestämässä mentorointia Suomen Ekonomien kanssa. 10 

Ollaan mukana kauppatieteelliseen koulutusalaan liittyvässä valtakunnallisessa 11 

keskustelussa. 12 

Tuodaan strategian arvot ja painopisteet aktiivisesti esiin yhdistyksen toiminnassa ja 13 

koulutetaan strategiaa toimijoille. Järjestetään koulutuksia toimijoille ja päivitetään 14 

ohjeistuksia toiminnan laadun varmistamiseksi. Tuodaan koulutuksissa esille Turun 15 

yliopiston ylioppilaskunnan ajankohtaisia asioita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.  16 

Jatketaan vahvaa TYY-vaikuttamista ja syvennetään yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa 17 

kaikilla toiminnan osa-alueilla. Tuetaan toimijaryhmiä tarjoamalla koulutuksia sekä 18 

työpajoja ja kehitetään Turun KY:n ja toimijaryhmien yhteistyötä. Lisäksi tuodaan 19 

toimijaryhmiä lähemmäs toisiaan yhteisten tapahtumien kautta ja kannustetaan 20 

yhteistyöhön.  21 

Jatketaan jatkuvan toiminnan taltiointia verkkolevyille. Jatketaan yhdistyksen talouden 22 

seurantaa osallistumalla säännöllisesti taloustoimikunnan toimintaan. Tuetaan Turun 23 

KY:n hallitusta, työntekijöitä ja toimihenkilöitä heidän tehtävissään. 24 

Projektit vuodelle 2021 25 

Tuetaan 70. juhlavuoden toteutumatta jääneiden tapahtumien, kuten Turun KY:n 70. 26 

vuosijuhlien, tuottamista vuoden 2021 aikana.  27 

Järjestetään alumnigaala Turun KY:n hallitus- ja sihteeristöalumneille keväällä 2021. 28 

Järjestetään yhteinen palkitsemistilaisuus Turun KY:n jaostoille ja TuKY Corporate 29 

Relations -tiimille ja varmistetaan palkitsemisen tasapuolisuus toiminnassa.  30 

Luodaan Turun KY:lle eettinen ohjeisto ja suunnitelma sen jalkauttamisesta Turun KY:n 31 

toimintaan.  32 

Tarkastetaan yhdistyksen jäsenyyden muodot vastaamaan enemmän Suomen 33 
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Ekonomien jäsenyyden muotoja, mikäli liiton jäsenmuodot muuttuvat. Suunnitellaan ja 34 

kartoitetaan tällöin myös eri jäsenyyksille tarkoitetut jäsenpalvelut.  35 



 

5 

 

TALOUS 36 

Taloussektorin toiminta  37 

Taloustoimikunta puheenjohtajansa johdolla seuraa ja ohjaa yhdistyksen taloutta 38 

kokonaisuutena. Tehtävä sisältää yhdistyksen toiminnan budjetoinnin, 39 

budjettiseurannan, sijoitusomaisuuden hallinnoinnin ja seurannan, omistajaohjauksen 40 

sekä tarvittaessa muita yhdistyksen talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä. 41 

Talouspäällikkö ja yhdistyksen hallitus vastaavat yhdistyksen järjestötaloudesta. 42 

Talouspäällikkö vastaa päivittäisestä taloudenhoidosta muun muassa kirjanpidosta, 43 

laskutuksesta, palkanmaksusta ja tilinpäätöksen laatimisesta.  44 

Yhdistyksen taloutta ohjataan yhdistyksen talousstrategian mukaan. Puitteet talouden 45 
ohjaamiselle asettaa Suomen laki, yhdistyksen säännöt sekä muut taloudenpitoa 46 
määrittelevät asiakirjat ja ohjesäännöt.  47 

Taloussektorin vastuulla on myös jaostojen, projektien ja toimijaryhmien 48 
rahastonhoitajien tai näihin verrattavien Turun KY:n alaisten toimijoiden taloutta 49 
hallinnoivien tahojen koulutus ja tukeminen talouden ohjaamisessa. Taloutta 50 
hallinnoivien tahojen koulutus järjestetään alkuvuodesta. Vuoden kuluessa myös 51 
varmistetaan, että taloutta hallinnoivilla henkilöillä on riittävä osaaminen ja tietämys 52 
suoriutuakseen tehtävästään mallikkaasti.  53 

Yhdistyksen taloudenhoidossa tullaan arvioimaan ja määrittelemään yhdistyksen 54 
taloudenpidon ja omaisuuden hallinnoinnin tavoitteita.  55 

Kehitetään omistajaohjausta sekä yhteistyötä yhdistyksen omistamien yritysten kanssa, 56 
kuitenkin niin, että yritysten toiminnan autonomia säilytetään. Järjestetään vähintään 57 
kerran vuodessa tapaaminen Turun KY:n hallituksen sekä Profean johdon välillä. 58 

Projektit vuodelle 2021 59 

Liitetään jaostojen reaaliaikainen talouden seuranta olemassa olevaan 60 
seurantajärjestelmään. Selvitetään taloudenhoidon automatisointia ja digitaalisia 61 
ratkaisuja. Tehdään suunnitelma talouden väärinkäytösten varalle. Tuetaan pääsektoria 62 
eettisen ohjeiston valmistelussa talouden osalta.  63 

Jatketaan sijoitusstrategian uudistamista vuorovaikutteisempien sijoituspäätösten 64 
mahdollistamiseksi. Kannustetaan toimijoita tekemään aktiivisesti taloudellisia avauksia 65 
taloustoimikunnan kokouksiin.   66 
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KOULUTUSPOLITIIKKA 67 

Jatkuva toiminta 68 

Ollaan aktiivisesti yhteydessä tärkeimpiin sidosryhmiin, joita ovat Turun 69 

kauppakorkeakoulun henkilökunta ja hallinto, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Suomen 70 

Ekonomit, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja muut koulutus- ja opintopoliittiset toimijat. 71 

Ollaan mukana Turun kauppakorkeakoulun opintojen kehittämisessä, 72 

opiskelumahdollisuuksien parantamisessa ja opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun 73 

varmistamisessa. Ajetaan aktiivisesti opiskelijoiden etuja eri toimikunnissa, tuodaan 74 

opiskelijoiden ääni kuuluviin ja varmistetaan opiskelijaedustajien läsnäolo kaikissa 75 

toimikunnissa ja ohjausryhmissä, joissa se on mahdollista.  76 

Opinto- ja koulutusasioista viestitään jäsenistölle aktiivisesti, ja kerätään jäsenistön 77 

mielipiteitä ja palautetta ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Saadusta 78 

palautteesta koostetaan tietoa laitoksille ja muulle henkilökunnalle. Tehdään yhteistyötä 79 

ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa ja annetaan heille tukea 80 

tehtävissään. Varmistetaan ainejärjestöjen koulutuspolitiikan yhdenvertainen 81 

toteutuminen tukemalla kehitystä tarvitsevia ainejärjestöjä ja koordinoimalla yhteisiä 82 

tapaamisia. Ollaan päävastuussa koulutuspoliittisen opiskelijaedunvalvonnan 83 

koordinoimisesta ja kehittämisestä yhteistyössä edunvalvontajaoston ja ainejärjestöjen 84 

koulutuspoliittisten vastaavien kanssa. Järjestetään opintotoimiston kanssa yhteinen 85 

koulutus ainejärjestöjen opintovastaaville kevään alussa. Avustetaan ainejärjestöjä 86 

yhteydenpidossa omiin laitoksiinsa sekä oppiaineensa koulutussuunnittelijoihin. 87 

Toteutetaan vuosittaiset koulutuspoliittiset projektit, joita ovat äänestys Vuoden 88 

opettajasta, ehdotus Suomen Ekonomien opetuspalkintokilpailuun, opintoasioita 89 

käsittelevä KYlluppi-kysely sekä mielenterveyskysely. KYllupin ja mielenterveyskyselyn 90 

tulokset viedään keskusteltaviksi koulutuksen kehittämistoimikuntaan.  91 

Projektit vuodelle 2021 92 

Huolehditaan opintosuunnitelmatyöhön osallistumisesta omalta ja jokaisen ainejärjestön 93 

osalta. Varmistetaan Terve Mieli-hankkeen toteutuminen osallistumalla työryhmään ja 94 

kehittämällä projektia eteenpäin sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa.  95 

Kartoitetaan mahdollisuutta muodostaa kauppakorkeakoulun eri aineiden 96 

koulutuspoliittisille vastaaville yhteinen työryhmä. Kartoitetaan mahdollisuutta kerätä 97 

tietoa yritysten vaatimuksista valmistuneita ekonomeja kohtaan, jotta voidaan parantaa 98 

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuvien ekonomien asemaa työmarkkinoilla. 99 

Kartoitetaan opiskelijoille mahdollisuutta kysyä opintoihin liittyvistä asioista anonyymisti, 100 

esimerkiksi nettisivuilla.  101 
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KV-SEKTORI 102 

Jatkuva toiminta 103 

CIA TuKYn tehtävä on tuoda yhteen Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevat 104 

kansainväliset opiskelijat sekä perustutkintoa suorittavat opiskelijat.  105 

Taataan kansainvälisille opiskelijoille mahdollisimman hyvä kokemus suomalaisesta 106 

opiskelijakulttuurista. Keskitytään yhteistyöhön tärkeimpien sidosryhmien kanssa 107 

laadukkaan englanninkielisen tapahtumatuotannon takaamiseksi. Varmistetaan, että 108 

kaikesta Turun KY:n kansainvälisille opiskelijoille olennaisesta viestitään englanniksi.  109 

Lisätään tutkinto-opiskelijoiden tietoisuutta Turun kauppakorkeakoulun tarjoamista 110 

kansainvälistymismahdollisuuksista. Edistetään Turun KY:n kehitysyhteistyötä. 111 

Ylläpidetään alumnitoimintaa muun muassa järjestämällä alumni-ilta. 112 

Projektit vuodelle 2021 113 

Integroidaan kv-tutorointia lähemmäs Turun KY:tä tekemällä tiivistä yhteistyötä kv-114 

toimiston ja Turun KY:n sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa.  115 

Kehitetään Turun KY:n englanninkielisen viestinnän laatua ja kattavuutta.  116 

Vakiinnutetaan jaostojen kv-yhteyshenkilötoiminta. Tarjotaan kansainvälisille 117 

opiskelijoille yhä enemmän mahdollisuuksia osallistua Turun KY:n toimintaan tekemällä 118 

yhteistyötä jaostojen, toimijaryhmien ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.   119 
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YRITYSSUHTEET 120 

Yrityssuhdesektorin toiminta 121 

Yrityssuhdesektori kehittää monipuolisia suhteita yhteistyökumppaneihin ja solmii 122 

jäsenistölle etuja. Keskitytään jo olemassa olevien yhteistyökumppanuuksien 123 

kehittämiseen. Luodaan tiiviimpiä suhteita yhteistyökumppaneihin ja kehitetään uusia 124 

yhteistyömuotoja. Kehitetään yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa.  125 

Yrityssuhdetiimi TuKY Corporate Relations toimii Turun KY:n yritysyhteistyötä 126 

koordinoivana elimenä myyntipäällikön alaisuudessa. TuKY Corporate Relations -tiimin 127 

jäseninä toimivat Turun KY:n jaostojen yrityssuhdevastaavat sekä muiden 128 

yritysyhteistyön osa-alueiden vastuuhenkilöt. Kehitetään alumnitoimintaa muun muassa 129 

järjestämällä alumni-ilta. 130 

Projektit vuodelle 2021 131 

Kartoitetaan mahdollisuutta järjestää säännöllisiä yritysyhteistyötapahtumia Bar 132 

Montussa.  133 

Osallistetaan projektien yrityssuhdevastaavia vahvemmin TuKY Corporate Relations -134 

tiimin toimintaan.  135 

Kehitetään KYlisteen printti- ja verkkoversioiden roolia TuKYn yritysyhteistyötarjoomassa 136 

sekä KYliste- ja brändivastaavan roolia KYlisteen toimituksessa. Kehitetään Turun KY:n 137 

yritysyhteistyöportfoliota kattamaan uusia varainhankintakeinoja.   138 
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VIESTINTÄ 139 

Jatkuva toiminta 140 

Organisoidaan hallitusgalleria ja toimitetaan se alkuvuodesta keskeisimmille 141 

sidosryhmille. Tiedotetaan kerran viikossa tärkeät asiat viikkotiedote KYräilijässä, johon 142 

sisällytetään myös TYYn keskeiset tiedotusasiat. Viestintää toteutetaan suomeksi ja 143 

englanniksi. Varmistetaan, että jaostot viestivät kaksikielisesti aina kun on tarpeellista. 144 

Huolehditaan, että yhdistyksen viestintä pysyy aktiivisena ja noudattaa ohjeita. KYliste 145 

julkaisee viisi julkaisua vuodessa, sisältäen Pupuoppaan. Viestintä aikataulutetaan 146 

varauskalenterin avulla. Sisäiseen viestintään käytetään Slack-alustaa. Varmistetaan 147 

tiedottajien ja muiden oleellisten toimijoiden viestintäosaaminen. 148 

Jaostot valokuvaavat edustavaa materiaalia vuodestaan, jotta voidaan taata laadukas 149 

sisältö muun muassa Pupuoppaaseen. Käytetään erityisesti projektien viestinnässä myös 150 

videoita, joilla voidaan monipuolisesti viestiä yhdistyksestä yhteistyökumppaneille. Videot 151 

vahvistavat mielikuvia yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä jäsenistön että ulkoisten 152 

sidosryhmien mielissä. Kehitetään yhdistyksen nettisivujen sisältötarjontaa ja 153 

käyttökokemusta. Jatketaan Turun KY:n sisällöntuotantoa pääkanavien lisäksi myös 154 

LinkedInissä COREn toimesta. 155 

Projektit vuodelle 2021 156 

Vakiinnutetaan viestintätiimin roolia asiantuntijaelimenä ja kehitetään työnjakoa 157 

viestintätiimin sisällä. Kehitetään TuKY Corporate Relations -tiimin KYliste- ja 158 

brändivastaavan ja viestintätiimin yhteistyötä entisestään toiminnan tehostamiseksi.  159 

Tuetaan 70v. vuosijuhlatiimiä näyttävän viestinnän toteuttamisessa vuoden 2021 aikana.  160 

Panostetaan selkeään viestintään koronatilanteen vaikutuksista yhdistyksen toimintaan. 161 

Viestitään selkeästi myös toimijoille tilanteen aiheuttamista toimenpiteistä. 162 

Koronatilanteesta huolimatta panostetaan näyttävään ja positiivissävytteiseen 163 

viestintään.  164 
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SOSIAALIPOLITIIKKA 165 

Jatkuva toiminta 166 

Sosiaalipoliittinen vastaava järjestää tutorhaun ja valitsee KTK- ja KTM-tutorit 167 

yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun opintotoimiston kanssa. Sosiaalipoliittinen 168 

vastaava järjestää yhdessä kv-vastaavan kanssa Turun KY:n tutorkoulutukset keväällä ja 169 

syksyllä sekä valitsee ja perehdyttää puputapahtumien vastuutiimit. Sosiaalipoliittinen 170 

vastaava koordinoi perehdytysviikon ja puputapahtumien järjestämisen yhteistyössä kv-171 

vastaavan kanssa. Sitoutetaan tutorit ja perehdytysviikon vastuutiimit tehtäviinsä ja 172 

varmistetaan laadukas perehdytysviikko uusille opiskelijoille. Kehitetään KTM-tutorointia 173 

vastaamaan paremmin maisteriopiskelijoiden tarpeita. 174 

Sosiaalipoliittinen vastaava ja Edunvalvontajaosto edustavat opiskelijoita Turun 175 

kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimielimissä. Vahvan 176 

opiskelijaedustuksen kautta varmistetaan jäsenistölle hyvä opiskeluympäristö ja 177 

tasapuoliset mahdollisuudet opiskeluun. Ylläpidetään jatkuvaa keskusteluyhteyttä 178 

kauppakorkeakoulun henkilökunnan suuntaan palautteen ja kehitysideoiden 179 

välittämiseksi. Tehdään Edunvalvontajaoston toimintaa näkyväksi tapahtumien ja 180 

kampanjoiden kautta sekä varmistetaan jaoston alumnitoiminnan jatkuvuus. 181 

Jatketaan Terve Mieli -hankkeen kehittämistä toimimalla hankkeen ohjausryhmässä ja 182 

järjestämällä vähintään yksi mielenterveyden edistämiseen liittyvä tapahtuma tai 183 

kampanja. Kehitetään hankkeen viestintää ja parannetaan jäsenistön tietoisuutta 184 

hankkeesta. Jatketaan matalan kynnyksen palveluiden tarjoamista jäsenistölle 185 

Tukinet.net -alustalla ja levitetään viestimällä tietoisuutta mielenterveysasioista. 186 

Projektit vuodella 2021 187 

Tehdään selvitystä TYYn ja kauppakorkeakoulun toimikuntien opiskelijaedustuksesta ja 188 

sen puutteista. Kootaan opiskelijaedustajat yhteiselle foorumille, joka tukee 189 

edunvalvontatyön tekemistä. 190 

Kehitetään uusia asiapainotteisia tapahtumia mahdollisesti yhteistyössä muiden Turun 191 

KY:n toimijoiden kanssa luomaan näkyvyyttä edunvalvontatyölle.  192 

Vahvistetaan Terve Mieli -hankkeen brändiä tuottamalla hankkeelle 193 

markkinointimateriaalia. Kehitetään tukiopiskelijatoimintaa sekä koulutetaan 194 

tukiopiskelijat ja aktiivitoimijat MTEA2-koulutuksen periaatteiden mukaisesti.  195 
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TILAT 196 

Jatkuva toiminta 197 

Kuntamestari toimii Parkkiryhmän puheenjohtajana ja vastaa Montun baarin toiminnasta 198 

yhdessä baarimestarin johtaman baaritiimin kanssa. Yhdessä he varmistavat, että 199 

Montussa voidaan edelleen järjestää perinteikkäitä tapahtumia sekä tarjoavat myös 200 

mahdollisuudet uuden toiminnan luomiseen Montussa. Otetaan Montun toiminnassa 201 

huomioon myös muut sidosryhmät, kuten naapurit, kauppakorkeakoulu ja 202 

ravintolapalveluntarjoaja.  203 

Pidetään Parkin palvelutasoa yllä ja kehitetään sitä yhdessä Parkkiryhmän kanssa. 204 

Varmistetaan, että kaikki Parkin käyttäjät osaavat käyttää Parkkia, tietävät sen säännöt 205 

ja huolehtivat siitä asiaankuuluvalla tavalla. Huolehditaan, että kaikki Parkin käyttäjät 206 

ottavat toiminnassaan huomioon myös naapurit ja heille mahdollisesti aiheutuvat haitat. 207 

Järjestetään vähintään kahdet Parkkitalkoot vuoden aikana. Näin varmistetaan 208 

laadukkaan palvelutason jatkuvuus pidemmälläkin aikavälillä. Kehitetään Parkkiryhmän 209 

tunnettavuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Suunnitellaan 210 

vuoden 2022 suurimmat kehityskohdat Parkille etukäteen yhdessä Parkkiryhmän ja 211 

taloustoimikunnan kanssa. 212 

Projektit vuodelle 2021 213 

Montun baarin valikoimaa kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Montun baarin 214 

kävijämääriä lisätään kehittämällä uusia tapahtumakonsepteja. Baarin varastonhallintaa 215 

kehitetään ja luodaan pieni pysyvä valikoima, jota täydennetään kausittain vaihtuvilla 216 

tuotteilla. Kehitetään Montun Baarin sosiaalista mediaa sekä laajennetaan erityisesti 217 

uusien opiskelijoiden tietoisuutta Bar Montusta. Kehitetään alusta asti yhteistyötä uuden 218 

ravintolapalveluntarjoajan kanssa. 219 

Kehitetään Parkkia investointisuunnitelman mukaisesti maalamalla Parkin sokkeli ja 220 

rappaukset sekä uusimalla pihan kivetys ja alakerran pöydät. Viedään loppuun terassin 221 

uusinta. Luodaan Parkin varaamiseen uusi synkronoitu varausjärjestelmä ja päivitetään 222 

verkkosivut sitä vastaaviksi. Kehitetään Parkille uusi pysäköinninvalvontajärjestelmä. 223 

Aloitetaan luomaan suunnitelmaa yläkerran keittiön uusimiseksi.   224 
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LIIKUNTA 225 

Jatkuva toiminta 226 

Tarjotaan Turun KY:n jäsenille erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. 227 

Huolehditaan jatkuvasta toiminnasta järjestämällä viikoittain viikkovuoro sekä Parkin 228 

lenkki saunoineen. Tarjotaan lenkin rinnalle mahdollisuuksien mukaan myös 229 

vaihtoehtoisia liikunta-aktiviteetteja, kuten porrasjuoksua. Innostetaan tasapuolisesti 230 

kaikkia viikkovuoroille ja varmistetaan viikkovuorojen aktiviteettien vaihtelevuus. 231 

Olosuhteiden mahdollistaessa järjestetään toinen viikkovuoro. Järjestetään kuukausittain 232 

vaihtuva lajikokeilu jäsenistölle vieraampiin lajeihin. Tiedotetaan KY-Sportin toiminnasta 233 

aktiivisesti ja innovatiivisesti eri somekanavissa ja innostetaan jäsenistöä mukaan 234 

toimintaan. 235 

Järjestetään perinteinen KY-Sportin vaellusexcursio opiskelijaystävälliseen hintaan. 236 

Varmistetaan tapahtumien kustannustehokkuus hankkimalla yhteistyökumppaneita eri 237 

aloilta. Panostetaan perinteisiin ja suosittuihin tapahtumiin, kuten KYlumpialaiset ja 238 

Academic Beer Pong Championship. 239 

Huomioidaan alumnit ja aktiivit järjestämällä Sikareivit ja tarjoamalla etuosto-oikeus 240 

excursiolle. 241 

Projektit vuodelle 2021 242 

Huomioidaan KY-Sportin 40-vuotisjuhlavuosi toiminnassa ja viestinnässä. Innovoidaan 243 

uusia tapahtumia vanhojen, ei suosittujen, tapahtumien tilalle. Herätetään Parkin 244 

kisakatsomot henkiin ja tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus käydä katsomassa 245 

urheilutapahtumia monipuolisesti.  246 

Siirretään kv-yhteyshenkilön rooli varapuheenjohtajalta sihteerille, jotta jaoston sisäinen 247 

työmäärä jakaantuisi tasaisemmin. Vaihdetaan markkinointivastaavan nimike Art 248 

Directoriksi (AD), jotta pestinimike vastaisi paremmin todellisuutta. 249 

Jatketaan KY-Sportin liikunnallisuuden korostamista järjestämällä pääosin puhtaasti 250 

urheilullisia tapahtumia. Kehitetään yhteistyötä muiden tieteenalojen liikuntajärjestöjen 251 

kanssa ja järjestetään uusi poikkitieteellinen liikuntatapahtuma. Jatketaan hyvää 252 

yhteistyötä Turun KY:n muiden toimijoiden kanssa ja järjestetään Kauppatieteellinen 253 

kunnari yhdessä Merkantila Klubbenin kanssa.  254 
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KULTTUURI JA PERINTEET 255 

Jatkuva toiminta 256 

Kulttuurijaosto järjestää monipuolisia kulttuuriin ja perinteisiin liittyviä tapahtumia  257 

jäsenilleen. Kulttuurijaosto jatkaa aktiivista brändityötään jaostotunnettuuden  258 

parantamiseksi ja kehittää edelleen esimerkiksi alumni- ja aktiiviverkostoa, 259 

tapahtumiaan tai Kulttis-brändiin liittyviä artefakteja. Tarjotaan jäsenistölle 260 

mahdollisuuksia osallistua ainutlaatuisiin kulttuuritapahtumiin, kuten televisio-ohjelmien 261 

kuvauksiin ja muihin ekskursioihin.  262 

Kulttuurijaosto kehittää toimintaansa tuottamalla laadukkaita ja mielenkiintoisia  263 

tapahtumia. Suunnitellaan vuoden alussa suuntaviivat kulttuurijaoston toiminnalle  264 

tapahtumien osalta luomalla uusia tapahtumakonsepteja, ekskursioita sekä tuottamalla  265 

perinteisiin liittyviä tapahtumia kuten Rahvaanjuhlat ja PMPJ. Ylläpidetään aktiivista 266 

alumnitoimintaa muun muassa järjestämällä perinteinen AA-ilta. 267 

Kulttuurijaosto kehittää jatkossa edelleen sosiaalisessa mediassa näkyvyyttään ja 268 

tuottaa laadukasta videoviestintää tapahtumistaan. Kulttuuri ja perinnevastaava 269 

yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa tuo vähintään yhteen tapahtumaan 270 

yrityssuhteilla hankittuja etuja. 271 

Projektit vuodelle 2021 272 

Kulttuuri- ja perinnevastaavan tehtävänä on varmistaa Turun KY:n 71. vuosijuhlien 273 

toteutuminen. Autetaan vuosijuhlatuottajia tiimin haussa, tuetaan vuosijuhlatiimiä juhlien 274 

toteuttamisessa sekä osallistutaan tarvittaessa vuosijuhlatiimin kokouksiin. Toimitaan 275 

hallituksen ja vuosijuhlatiimin välisen vuoropuhelun välittäjänä. Kulttuuri- ja 276 

perinnevastaava toimii myös yhteistyössä 70. vuosijuhlien vuosijuhlatuottajien sekä 277 

vuosijuhlatiimin kanssa. 278 

Organisoidaan huomionosoitustoimikunnan muodostaminen vuodelle 2021. Kulttuuri- ja 279 

perinnevastaava toimii huomionosoitustoimikunnan sihteerinä. Varmistetaan vuonna 280 

2021 TuKY-Speksille oheistoimintaa sekä organisoidaan keväällä 2022 esitettävän TuKY-281 

Speksin tuottajien haku ja tuetaan heitä tehtävissään. 282 

Jatketaan Turun KY:n valokuvien, dokumenttien ja muiden kulttuurihistoriallisten 283 

artikkeleiden dokumentointia. Päivitetään Turun KY:n nettisivujen historiaosiota. 284 

Lanseerataan kuukausittaiset kulttuuritapahtumat.   285 
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VAPAA-AIKA 286 

Jatkuva toiminta 287 

Järjestetään opiskelijoille tapahtumia Parkilla, Montussa, Turun yökerhoissa ja muissa 288 

juhlapaikoissa. Ylläpidetään poikkitieteellistä yhteistyötä Turun KY:n toiminnassa ja 289 

huomioidaan tapahtumissa myös vanhempien vuosikurssien opiskelijat sekä 290 

kansainväliset opiskelijat. Järjestetään perinteisiä tapahtumia, kuten Back 2 School, 291 

Sikawappu, Kiertoajelubileet, PeIsKä ja PMPJ. Uskalletaan kuitenkin olla kriittisiä ja 292 

tarkastellaan perinteikkäidenkin tapahtumien järjestämistä tapauskohtaisesti. Kehitetään 293 

tapahtumia yhä eteenpäin perustuen vanhoihin dokumentteihin, saatuihin palautteisiin 294 

sekä uusiin ideoihin. Järjestetään omien tapahtumien lisäksi kuljetuksia ja lipunmyyntejä 295 

muiden järjestöjen tapahtumiin.  296 

Tuetaan juhlavuoden 2021 Pikkulaskiaisen etenemistä ja organisoidaan Pikkulaskiaisen 297 

2022 päätuottajahaku tammikuun aikana. Ylläpidetään yhteistyötä muiden 298 

opiskelijajärjestöjen sekä sidosryhmien kanssa. Kehitetään yhä Trilogia-bilesarja 299 

konseptia eteenpäin, sekä pohditaan Karusellin tulevaisuutta yhteistyötahojen kanssa. 300 

Järjestetään Bongaus kiitokseksi Turun KY:n aktiivitoimijoille. Ylläpidetään aktiivista 301 

alumnitoimintaa muun muassa järjestämällä keväällä perinteinen AA-ilta.  302 

Projektit vuodelle 2021 303 

Tuetaan Turun KY:n toimijoiden tapahtumatuotantoa myös poikkeusaikana. 304 

Koronatilanteen jatkuessa kehitetään ja ideoidaan vaihtoehtoisia tapahtumia. 305 

Tarkastellaan yhä hallituspestien kuormittavuutta ja jaetaan työtaakkaa mahdollisimman 306 

tasaisesti. Tuetaan juhlavuoden 2021 Pikkulaskiaisen toteutumista sekä keskustellaan 307 

yhdessä Parkin Silliksen toteutuksesta. Selkeytetään ja kehitetään Ulkkis-brändiä 308 

yleisesti kaikenlaista vapaa-ajan toimintaa järjestäväksi jaostoksi.  309 

Panostetaan yhä enemmän Ulkoasiainjaoston markkinointikanavien aktiivisuuteen ja 310 

uskalletaan ideoida materiaalia myös tapahtumien markkinoinnin lisäksi. Kartoitetaan 311 

heti vuoden alussa suurimmat yritysyhteistyömahdollisuudet ja panostetaan niiden 312 

toteuttamiseen.   313 
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NESU – Nordiska Ekonomie Studerandes Union 314 

Jatkuva toiminta 315 

Järjestetään perinteikkäitä tapahtumia, kuten Harkkasitsit, PMPJ-sitsit ja Vappusitsit. 316 

Kasvatetaan NESU-TuKYn ainutlaatuista aktiivikulttuuria osallistamalla toimintaan yhä 317 

enemmän hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Lisäksi ylläpidetään yllä toastikulttuuria 318 

etsimällä uusia toasteja mukaan toimintaan jatkuvuuden varmistamiseksi.  319 

Osallistutaan NESU Finland ry:n toimintaan muun muassa NESU-puheenjohtajaverkoston 320 

ja maakokouksien kautta. Osallistutaan NESU Conferenceen ja Union Meetingiin 321 

puolivuosittain. Tärkeimpänä kannustetaan Turun KY:n jäsenistöä osallistumaan 322 

aktiivisesti mukaan edellä mainittuihin tapahtumiin sekä myös muiden kylterikaupunkien 323 

sitseille. Lisäksi ylläpidetään suhteita muihin turkulaisiin opiskelijajärjestöihin ja muihin 324 

Turun KY:n jaostoihin sekä toimijaryhmiin. Järjestetään vähintään yhdet sitsit Merkantila 325 

Klubbenin kanssa.  326 

Ylläpidetään aktiivista alumnitoimintaa järjestämällä keväällä perinteinen Pläjäys, jossa 327 

kiitetään vanhaa hallitusta ja heidän NESU-vuotensa tärkeimpiä aktiiveja. Pidetään 328 

alumnitoimintaa yllä myös alumnisitsien kautta.   329 

Projektit vuodelle 2021 330 

Innostetaan Turun KY:n jäsenistöä mukaan ainutlaatuiseen ulkkarisitsitoimintaan. 331 

Kehitetään TuKY ulkkarisitsaa –Facebook-ryhmää. Ollaan aktiivisesti yhteydessä muihin 332 

NESU-järjestöihin ja tehdään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Vahvistetaan NESU-TuKYn 333 

asemaa NESU-verkostossa. 334 

Luodaan NESUn vuosikelloon sopiva markkinointisuunnitelma, joka voi sisältää 335 

esimerkiksi tehostettua markkinointia, aulakahvituksia tai Afterwork-tapahtumia.  336 

Otetaan huomioon tapahtumakohtaisesti kestävän kehityksen edistäminen. Kestävää 337 

kehitystä voidaan edistää esimerkiksi tarjoilemalla kasvisruokaa, uusiokäyttämällä 338 

tavaroita ja vähentämällä kertakäyttötavaroita.  339 

Vuonna 2021 ylläpidetään NESU-TuKYn aktiivista toimintaa mahdollisista poikkeusoloista 340 

huolimatta kehittämällä toimintaa tilanteen mukaisesti. 341 


