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Strategia 2023-26

TYT 2026: Jäsentensä näköinen yhteisö, joka näkyy

ja kuuluu

TYT 2022 on strategia, joka ohjaa Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen

(TYT) toimintaa ja kehitystä vuosina 2019-2022. Toverineuvosto seuraa strategian

toteutumista vähintään vuosittain syyskokouksen yhteydessä.

Seinät leveällä ja katto korkealla

TYT houkuttelee jokaista Helsingin yliopiston teologian opiskelijaa liittymään jäseneksi.

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon teologian opiskelijoiden erilaiset taustat ja

lähtökohdat. TYT toteuttaa ja tukee yhdenvertaisuutta toiminnassaan yhdistyksen

ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä toiminnan arvoperiaatteiden mukaisesti,

eli toiminnassa näkyvät esimerkiksi feminismi, antirasismi sekä lähimmäisenrakkaus.

Yhdistys panostaa turvallisen tilan periaatteiden toteutumiseen toiminnassaan ja puuttuu

välittömästi syrjintä- ja häirintätapauksiin.  Erityisesti toiminnan esteettömyyteen

kiinnitetään huomiota.

Toteutumisen mittarit:

- Uusien jäsenten määrä ja suhde jäsenten kokonaismäärään

- Esteettömien tapahtumien määrä ja suhde tapahtumien kokonaismäärään

- Yhdenvertaisuutta tukevien toimenpiteiden määrä

- Jäsenkyselyn ja palautteen laatu (positiivisten sekä negatiivisten palautteiden suhde

palautteen kokonaismäärään)
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Joukossa luovuus tiivistyy

TYT on ulospäinsuuntautunut yhteisö, jonka toiminta kutsuu teologian opiskelijoita erilaisista

taustoista ja lähtökohdista osallistumaan. Yhdistys tarjoaa vaihtelevaa ja kiinnostavaa

toimintaa, jonka suunnittelussa sekä toteutuksessa otetaan huomioon erilaisten

opiskelijoiden tarpeet sekä toiveet. TYT huomioi toiminnassaan myös kansainväliset

opiskelijat tarjoamalla tietoa toiminnasta eri kielillä sekä huomioi muun kuin suomenkieliset

opiskelijat tapahtumissa. Erityisesti asiatapahtumien sekä liikuntaan innostavien

tapahtumien määrään kiinnitetään huomiota.

Toteutumisen mittarit:

- Erilaisten tapahtumien (juhlat, alkoholittomat tapahtumat, asia-, liikunta-,

spiritualiteettitapahtumat) määrä

- Erilaisten tapahtumien kävijämäärä

- Tapahtuma- (tapahtumatyyppien määrä suhteessa tapahtumien kokonaismäärään)

ja kävijäjakauma (kävijöiden määrä eri tapahtumatyypeissä suhteessa kävijöiden

kokonaismäärään)

- Muulla kuin suomenkielellä tehtyjen julkaisujen määrä

- Hallitukseen ja toimijoiksi hakeneiden määrä

- Uusien ja vanhojen toimijoiden jakauma

- Jäsenkyselyn ja palautteen laatu (positiivisten sekä negatiivisten palautteiden suhde

palautteen kokonaismäärään)
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Jokaiselle jotakin

TYT valvoo sääntöjensä mukaisesti jäsentensä etua sekä yliopistolla että

työelämäyhteyksissä. Yhdistys järjestää työelämätapahtumia tasapuolisesti kaikille

opintosuunnille. Vuonna 2019 Teologisessa tiedekunnassa aloitettu Islamilaisen teologian

opintosuunta otetaan vahvemmin mukaan edunvalvonnan järjestämien tapahtumien piiriin,

mutta myös entistä näkyvämmin osaksi TYT:n toimintaa. TYT pitää yhteyttä yliopistoon,

ylioppilaskuntaan sekä eri työnantajatahoihin ja järjestää näiden kanssa

edunvalvontatoimintaa. TYT valvoo aktiivisesti teologian opiskelijoita koskevaa

päätöksentekoa eri päätöksentekoelimissä ja ottaa kantaa opiskelijoita koskettaviin aiheisiin.

Toteutumisen mittarit:

- Edunvalvontatapahtumien määrä

- Edunvalvontatapahtumien jakauma opintosuuntien mukaan

- Edunvalvontatapahtumien osallistujamäärät tapahtumatyypeittäin

- Kannanottojen määrä

- Osallistuminen HYY:n opintoasiainvaliokuntaan

- Jäsenkyselyn ja palautteen laatu (positiivisten sekä negatiivisten palautteiden suhde

palautteen kokonaismäärään)
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Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan. Teen ja ymmärrän.
Yhdistys pyrkii kannustamaan sekä tukemaan teologian opiskelijoita oppimaan uutta

teologian eri osa-alueilla ennakkoluulottomasti. TYT palauttaa toimintaansa opintomatkat,

joiden avulla opiskelijat pääsevät tutustumaan oppialoihinsa tarkemmin ja

konkreettisemmin. Pienempien ekskursioiden määrään panostetaan entistä paremmin sekä

pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia tutustua eri uskontokuntien tiloihin sekä käytäntöihin.

Toteutumisen mittarit:

- Ekskursioiden ja opintomatkojen määrä

- Ekskursioiden ja opintomatkojen osallistujamäärä

- Jäsenkyselyn ja palautteen laatu (positiivisten sekä negatiivisten palautteiden suhde

palautteen kokonaismäärään)
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Hyvä kello kauas kuuluu, ja sitä voi myös kilkuttaa!
TYT:n viestintä on selkeää ja saavuttavaa. Sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään

panostetaan eri viestintäkanavissa. 2020-luvulla viestinnän pääpaino on siirtynyt erityisesti

sosiaaliseen mediaan, jossa TYT tiedottaa aktiivisesti sekä jäseniään että muita seuraajia

TYT:n toiminnasta ja muista teologian opiskelijoihin liittyvistä asioista. Viestintä kattaa

toiminnan kaikki vaiheet suunnittelusta markkinointiin sekä palautteisiin.

Toteutumisen mittarit:

- Sosiaalisen median julkaisujen määrä

- Sosiaalisen median kattavuusdata, tykkäysten, jakojen ja kommenttien määrät eri

viestintäkanavissa

- Uutiskirjeen tilaajamäärä

- Jäsenkyselyn ja palautteen laatu (positiivisten sekä negatiivisten palautteiden suhde

palautteen kokonaismäärään)
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Parempi kymmenen pyytä oksalla kuin yksi pivossa
Yhdistyksen arkistot sekä tilastot ovat elintärkeitä sekä toiminnan jatkuvuuden että

tulevaisuuden toiminnan kannalta. TYT:n tilastointi yhtenäistetään eri jaostojen välillä

samankaltaiseksi, jotta materiaalit olisivat keskenään vertailtavissa mahdollisimman

kattavasti. TYT kehittää tilastointi- ja arkistointitapojaan siten, että ne ovat toimijoille

saavutettavia ja kaiken tarpeellisen tiedon kattavia. TYT arkistoi tärkeitä tietoja kirjalliseen

muotoon nykyisestä suullisesta perimätiedosta.

Toteutumisen mittarit:

- Strategian toteutumisen mittareiden vaatimien tilastointien määrä

- Tilastojen vertaileminen aikaisempiin vuosiin

- Arkistojen luetteloinnin pitäminen ajantasaisena

- Toimijoiden testamenttien ja ohjeiden saattaminen asiakirjamuotoon
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Kaksin aina kaunihimpi
TYT edistää ja vahvistaa yhteistyötään erityisesti muiden Suomen yliopistojen, eli Itä-Suomen

yliopiston sekä Åbo Akademin teologian opiskelijoiden kanssa. TYT tekee yhteistyötä myös

yliopiston, ylioppilaskunnan ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Uusia yhteistyötahoja

etsitään aktiivisesti ja yhteistyötä lisätään tarpeen mukaisesti. TYT järjestää toimintaa sekä

tekee opiskelijoiden edunvalvontaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Toteutumisen mittarit:

- Yhteistyötapahtumien määrä

- Yhteistyötahojen määrä

- Yhteistyötahojen kanssa tehtyjen edunvalvontatavoitteiden määrä
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