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TuKY on Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien 
kauppatietelijöiden yhdistys, joka valvoo jäsentensä 
etua, edistää heidän hyvinvointiaan ja tarjoaa 
unohtumattomia kokemuksia.

TuKY on perustettu 
vuonna 1950, mikä tekee 
siitä 4. vanhimman 
kylteriyhteisön. TuKY 
muuttui 
yhdistysmuotoiseksi (ry) 
vuonna 2010. TuKYllä on 
yli 2000 jäsentä.

Yksi Turun ja Suomen 
aktiivisimmista ja 
suurimmista 
opiskelijajärjestöistä

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry 



- Lähes 150 000 vuosittaista vierailijaa
- Urasivuilla yli 500 vuotuista 
vierailijaa
- Banneripaikka etu- ja urasivulla
- Mahdollisuus artikkeleihin tai 
kumppaniblogiin
- Logonäkyvyys verkkosivuilla 
yhteistyökumppanit-osiossa

- KY-Aktiivi tavoittaa yli 2000 
kauppatieteiden opiskelijaa
- Lisäksi on lukuisia tarkemman 
kohderyhmän tavoittavia 
sähköpostilistoja

- Turun KY:n oma printtimedia
- 5 kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti
yksi numeroista uusille opiskelijoille 
suunnattu Pupuopas
- Kohderyhmänä kauppakorkeakoulun 
opiskelijat, henkilökunta sekä sidosryhmät

- Mahdollisuuksia myös fyysiseen 
läsnäoloon, kuten ständin 
pitäminen tai ilmoitustaulun käyttö
- Tavoittaa tehokkaasti 
kauppakorkealla liikkuvat sadat 
opiskelijat

Verkkosivu

KYliste

Näkyvyys koululla

Sähköpostilista



- Turun KY: lähes 2500 seuraajaa
- TuKY CORE Corporate Relations:
lähes 700 seuraajaa
- Näkyvyysmahdollisuuksia 
esimerkiksi takeover-päivän tai 
rekrytointi-ilmoitusten muodossa

- TuKY-sivulla yli 4000 tykkäystä
- CORE-sivulla yli 800 tykkäystä
- Tarjolla näkyvyysmahdollisuuksia 
pääsivujen lisäksi myös 
tapahtumiemme sivuilla

- CTR (klikkaussuhde), joka kertoo kuinka moni vastaanottajista klikkasi 
viestissä ollutta linkkiä: 3,1 
(LinkedInin keskiarvo maailmanlaajuisesti on noin 0,39)

- Engagement Rate (vuorovaikutusprosentti), joka kertoo, kuinka moni 
postauksen nähneistä reagoi siihen: 4,7
(LinkedInin keskiarvo maailmanlaajuisesti on noin 0,35)

-yli 900 seuraajaa
-keskittyy yritysyhteistyö- ja uraviestintään
-tavoittaa erityisesti työllistymismahdollisuuksista kiinnostuneet opiskelijat

LinkedIn

Facebook

Instagram



Yhteistyötapahtumat

Bar Monttu After Work

TSE Masters -risteily

Turun KY:n vuosijuhlat

Haalarit

- Vuosittain lukuisia asiasisältöisiä tapahtumia 
yhteistyössä kumppaniemme kanssa
(case-illat, seminaarit, ekskursiot)
- TuKY vastaa tapahtuman markkinoinnista 
sekä tiloista

- 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

- Maisterivaiheen opiskelijoille suunnattu 
työnantajaristeily
- Osallistujia noin 60-100
- Sisältää kahden edustajan osallistumisen ja 
30-45 min puheenvuoron

- Vuoden juhlavin tapahtuma
- Kokoaa yhteen jäsenistön, sidosryhmien 
sekä yrityselämän edustajia
- Yli 500 nykyistä opiskelijaa sekä alumnia
- Tarjolla erilaisia yhteistyömuotoja 
erikokoisille kumppaneille

- Opiskelijoiden ikonisin vaatekappale
- Kumppani saa logonsa jokaiseen 300 
tilattavasta haalarista
- Mainos voi olla haalarien ylä- tai alaosassa



Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous!

Alina Nikula
Myyntipäällikkö
+358 50 517 7762

myyntipaallikko@tuky.fi

@turunky
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