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Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa joukkoon!

Yhteiskuntatieteellisen alan opiskelu avaa sinulle toinen 
toistaan innostavampia ovia paitsi valmistuttuasi, myös 
opintojen aikana. Me Suomen yhteiskunnallisen alan 
ylioppilaat SYY ry ja oma paikallisyhdistyksesi SYY-Tam-
pere tarjoamme sinulle valmiin väylän työelämän ra-
japintaan, jättäen fuksi- ja muusta opiskeluajastasi 
enemmän aikaa ja energiaa uusien opiskelukuvioiden 
sisäistämiselle ja yliopistoyhteisön menoon ja meinin-
kiin osallistumiselle. Haluamme tuoda sinulle työ-
elämätietoutta, työelämän kosketuspintoja ja jäsen-
palveluita opintojesi alusta lähtien, auttaen rakenta-
maan itsesi näköistä tulevaisuutta. Samalla pääset osak-
si valtakunnallista yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden 
yhteisöä. Tervetuloa mukaan tapahtumiin!

Iloista fuksisyksyä 
toivottaen,

Henna Salminen

puheenjohtaja
SYY-Tampere ry 

Puheenjohtajan tervehdys



 Liittohallituksen tervehdys

Kiinnostaisiko sinua, miten yhteiskunta-alan opiskelijat 
näkyvät valtakunnallisesti?

Yhteiskunta-alaa voi Suomessa opiskella kahdeksalla eri 
paikkakunnalla, joista jokaisesta on edustaja SYYn liitto-
hallituksessa. Toimimme siltana eri yliopistojen välillä ja tu-
emme SYYn paikallisjärjestöjen toimintaa. Valvomme 
alamme opiskelijoiden etuja ja huolehdimme myös opiske-
lijoiden näkyvyydestä kattojärjestömme Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n toiminnassa. Lisäksi tapahtumis-
samme voit verkostoitua valtakunnallisesti eri yhteiskun-
ta-alan opiskelijoiden kanssa.

Nähdään SYYspäivillä Jyväskylässä 18.-20.10.2019. Lisätietoa 
SYYn ja oman paikkarisi somesta!



Miksi kannattaa liittyä?

1 Henkilökohtainen urapalvelu. Saat neuvoja esim. työ-
haastatteluun valmistautumiseen tai CV:n laatimi-
seen.

Neuvonta työelä-
mäasioissa, esim. 
lakimiehen apu ja 
palkkaneuvonta – 
myös opiskeluaikai-
sisiin töihin liittyen!

2 3
Mahdoll isuus 
osallistua men-
torointiin opin-
tojen loppuvai-
heessa.

Erilaiset koulutuk-
set, aiheena mm. 
neuvottelutaidot, 
osaamisen tunnis-
taminen, työnhaku 
yms.

4 5 Edunvalvonta 
työmarkkinoil-
la ja opiskeli-
jaelämässä.



Mahdollisuus ansiosidonnaiseen  työttö-
myysturvaan.  Työttömyyskassan jäsenyys 
opiskelijalle vain 28 € vuodessa!.

6

Oikeus osal-
listua SYYn 
paikallisiin ja 
valtakunnalli-
siin tapahtu-
miin.

7 8
Vapaa-ajan 
matka- ja 
m a t k a t a -
vara- sekä 
tapaturma-
vakuutus.

Mahdollisuus verkostoitua oman alan osaa-
jien, tulevien kollegojen kanssa.9

Muita jäsenetuja, kuten neuvontaa yksi-
tyiselämän lakiasioissa.10



2.  

Valitse itsellesi sopiva tapa liittyä!

3. 

1.
 Teks

tiv
ie

st
ill

ä 

QR-koodin 
kautta 
verkossa           

Ständillä tai muissa SYY-Tampereen 
tapahtumissa



@ SYY-Tampere
@ SYY

@ syytampere
@ syyinsta

@ SYYTampere
@ SYYtwiittaa
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