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TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN
OPISKELIJAKUNTA TUO

VISIO
Opiskelijakunta TUO on
Suomen merkittävin
opiskelijayhteisö.
Ennakkoluulottomasta ja
innostavasta opiskelijasta
kehittyy Turun ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteisössä
osaamisestaan ylpeä,
rohkea ja elinvoimainen
edelläkävijä.

OPISKELIJAKUNTA
OLEMME ME
OPISKELIJAT

Jokainen opiskelija haluaa liittyä opiskelijakunta TUOn jäseneksi.
Jäseneksi liittyminen on kannattavaa, opiskelijakortilla on
lukuisia hyödyllisiä jäsenetuja ja opiskelijakunta TUOn toiminta
on houkuttelevaa ja helposti lähestyttävää. Opiskelijat
arvostavat opiskelijakunta TUOn tekemää edunvalvontaa ja
roolia koulutuksen kehittämisessä.

TUO-yhteisö koostuu aktiivisista edustajiston jäsenistä ja
opiskelijaedustajista, tehokkaasta TUO-tiimistä ja tuutoreista,
vaikuttavasta hallituksesta ja ammattitaitoisista toimihenkilöistä.
Opiskelijakunta TUOn jäsenistö osallistuu mielellään TUO-yhteisön eri tehtäviin sekä tuntee
ja tietää sen eri toimijaryhmien tehtävät. Erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita rohkaistaan
mukaan kaikenlaiseen toimintaan.

Opiskelijakunta TUO muodostaa tiiviin opiskelijayhteisön yhdessä
Turun ammattikorkeakoulussa toimivien koulutusalayhdistysten
ja muiden opiskelijatoimijoiden kanssa. Opiskelijakunta TUO
OLEMME
tekee töitä, jotta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat
SUOMEN
kehittyvät aktiivisiksi ja yhteiskunnallisesti valveutuneiksi
MERKITTÄVIN
kansalaisiksi. TUO tiedottaa opiskelijoita valtakunnallisista
OPISKELIJAvaaleista ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.
YHTEISÖ
Opiskelijakunta
TUO tukee ja innostaa opiskelijoita
vaikuttamaan Turun ammattikorkeakoulussa arkisiinkin
asioihin. Opiskelijat kokevat, että omalla toiminnalla on
mahdollista vaikuttaa ja opiskelijakunnan tietoon tuodaan
opiskeluun liittyviä epäkohtia.
Laaja ja asiantuntevaTUO-yhteisö tekee yhdessä koulutusalayhdistysten kanssa suunnitelmallista
ja merkittävää
työtä
opiskelijoiden asioiden eteen Turun ammattikorkeakoulussa.
Vaikuttamistyöhön osallistutaan innokkaasti niin edustajistossa kuin hallituksessakin.
Edunvalvontatyön selkäranka onTurun ammattikorkeakoulussa toimivien koulutusalayhdistysten
ja opiskelijakunta TUOn valitsemien motivoituneiden opiskelijaedustajien verkosto.
Opiskelijakunta TUO on Suomessa tunnettu ja alueellisesti vaikuttava kunnallispoliittinen
toimija. Valtakunnalliseen politiikkaan vaikutetaan tiiviisti Suomen opiskelijakuntien
liitto SAMOK ry:n kautta. SAMOKin toimintaan vaikutetaan aktiivisesti, toiminnalta
vaaditaan tuloksia ja sen toimintaa valvotaan. Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta SAMMAKKOn kanssa on tiivistä. TUO-yhteisö saa vaikuttamistyöhönsä
painoarvoa yhteistoiminnasta Turun muiden korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen ja laajan
Länsi-Suomen opiskelijakuntien yhteistyöverkoston kanssa.

LUOMME
OPISKELIJAYHTEISÖSSÄ
HYVINVOINTIA

TUO-yhteisö varmistaa, että kaikki opiskelijat Turun
ammattikorkeakoulussa voivat hyvin ja heidän elämänsä ei ole
liian kuormittavaa. Opiskelijakunta TUO tukee hyvinvointia
järjestämällä monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia
opiskelijoille. Opintojen ja muun elämän kuormittavuutta
seurataan säännöllisesti. Opiskelijakunta TUO vaikuttaa
opintojen
järjestämiseen
ja
opiskelujen
aikaiseen
toimeentuloon, kuten sosiaalietuuksiin ja työelämän ja opintojen
yhteensovittamiseen.

Opiskelijakunta TUO varmistaa laadukkaiden liikunta- ja terveydenhuoltopalvelujen
saavutettavuuden kaikille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Liikuntapalvelut ovat
opiskelijahintaisia ja TUO-yhteisö kannustaa omalla esimerkillään opiskelijayhteisöä liikunnan
ja kulttuurin pariin.

Saavutamme päämäärämme pitkäjänteisellä toiminnalla:
Opiskelijakunta TUOn toiminta on laadukasta ja korkeatasoista. Organisaatiorakenne ja toimijoiden roolit ovat selkeät ja läpinäkyvät. Dokumentointia,
perehdytyskäytäntöjä ja toimintamalleja kehitetään pitkäjänteisen toiminnan
tueksi ja TUO-yhteisö kannustaa toimijoita sitoutuneeseen
ja aktiiviseen toimintaan luottamustehtävissä.
Osaamisen ja toiminnan jatkuvuus luottamustehtävissä turvataan laadukkaalla
perehdytyksellä, toimijoiden ja toimihenkilöiden hyvinvointiin ja koulutukseen
panostamalla sekä tukemalla jaksamista virkistys- ja liikuntatoiminnalla.

Yhdenvertaisuus toimintamme selkärankana:
Korkeakouluyhteisömme jäsenten erilaiset taustat näkyvät kaikessa toiminnassa. Opiskelijakunta TUO tekee työtä sen eteen, että kaikki ovat yhdenvertaisia ja opiskelu Turun ammattikorkeakoulussa on esteetöntä ja saavutettavaa.
Opiskelijoiden huomioiminen yhteiskunnassa
on tärkeä vaikuttamiskohde opiskelijakunta TUOlle.

