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Esityslista 21/2022

Aika: 16. syyskuuta 2022 klo 10.00

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Camilla Saarinen, puheenjohtaja
Akseli Tiitta, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veera Pajunen
Juho Pitkäranta
Arvi Tolvanen
Siiri Turunen

Muu jakelu: Petra Peltonen, pääsihteeri
Aliisa Wahlsten, edustajiston puheenjohtaja
Sofia Saarinen, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

251
Kokouksen avaus

252
Päätösvaltaisuus

253
Pöytäkirjantarkastaminen

254
Ilmoitusasiat

6.9. Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
9.9. Pajunen ja Turunen OYYn kutsuvieraina Oulussa Hurmos

opiskelijafestivaaleilla
12.9. Virtanen kv-koordinaattoreiden tapaamisessa
19.9. Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
23.9. TYYlikkäät vuodet -historiateoksen julkaisutilaisuus klo 18.00
28.9. Peltonen EA2-kurssilla
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1.10. TYYn ero Opiskelijoiden liikuntaliitto ry - Studerandenas
Idrottsförbund rf:n jäsenyydestä astuu voimaan

255
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT

256
Kunniajäsenen kutsuminen

Liite 1 Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen kutsumiselle (nähtävillä
kokouksessa)

Edustajisto valitsi huhtikuun kokouksessaan (asia 52/2022)
ansiolautakunnan ja samalla valtuutti ansiolautakunnan
valmistelemaan kunniajäsenen kutsumista. Ansiolautakunta on
kokoustanut kolme kertaa ja keskustellut kunniajäsenen
kutsumisesta. Ansiolautakunta esittää yksimielisesti Turun yliopiston
ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen kutsumista.

TYYn sääntöjen 11 §:n 15. kohdan mukaan edustajisto "kutsuu
kunniajäsenen hallituksen esityksestä --".

Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §

Ansiolautakunta esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se kutsuu Turun yliopiston
ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen.

257
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen

SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2022 Espoossa.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää
yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän
vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita
lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle
yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien määrä on
15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat vuoden 2021
liittokokouksen päätöksen mukaisesti varsinaiselta edustajalta 150 €
ja varaedustajalta 175 €. Vuonna 2021 tarkkailijoiden
osallistumismaksu on ollut 210 €.

Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu
muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi
täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15)
liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset
varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi
tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

258
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 18.–19.
marraskuuta Espoossa. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus
vuodelle 2022 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai
ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn
ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.

259
Lähetekeskustelu tilasuunnitelman periaatteista

Liite 2 Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi (nähtävillä kokouksessa)

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 aloitetaan nykyisen
strategian toimenpiteen 4. mukainen pitkän tähtäimen
tilasuunnitelman tekeminen. Tilasuunnitelman tekeminen aloitetaan
luomalla tavoitetila siitä, mitä pitkän tähtäimen tilasuunnitelmalla
tavoitellaan. Tavoitetilan määrittelyä varten edustajiston on syytä
käydä lähetekeskustelu muun muassa siitä, millaisia taloudellisia ja
toiminnallisia reunaehtoja tai resursseja ylioppilaskunnan on tilojen
ylläpitoon, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota järjestöilleen
toimistotiloja vuokralle, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota
jäsenille ja järjestöille kertavuokrattavia juhlatiloja ja onko
ylioppilaskunnan tehtävä tarjota ilmaisia tiloja.

Hallitus on esittämässä edustajistolle, että se päättää
tilasuunnitelman periaatteista lähetekeskustelun pohjalta lokakuun
kokouksessa. Tilasuunnitelma työstetään loppuun ja tuodaan
edustajiston päätettäväksi keväällä 2023.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
tilasuunnitelman periaatteista.
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260
Lähetekeskustelu ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä

Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista lähetekeskusteluun

Toimintasuunnitelmaprojektin "Ohjesäännön ja kriteerien
määrittäminen Turun ylioppilasteatterin avustukselle" mukaisesti
järjestö- ja hallintoasiantuntija on valmistellut yhdessä
avustustoimikunnan kanssa muutoksia ohjesääntöön järjestöistä ja
avustuksista. Muutosten tarkoituksena on selventää Turun
ylioppilasteatterille myönnetyn toiminta-avustuksen perusteita.
Jatkossa ylioppilasteatterin avustus perustuisi vastaavanlaiseen
pisteytykseen kuin muidenkin järjestöjen.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä Turun
ylioppilasteatterin toiminta-avustuksen osalta.

HALLINNOLLISET ASIAT

261
Lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaalien luonnoksista

Liite 4 TYYn lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton
liittokokousmateriaalien luonnoksista (nähtävillä kokouksessa)

Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt lausuntoa
liittokokousmateriaalien luonnoksista 21.9. klo 18 mennessä.

Materiaalit on jaettu ylioppilaskunnille drive-kansiossa
https://drive.google.com/drive/folders/17Hix187rRvMa59N2fMUrXHAm
Q9p8u9vL

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää lausua SYL:n liittokokousmateriaalien luonnoksista

JÄRJESTÖASIAT

262
Järjestöluettelon vahvistaminen

Liite 5 Järjestöluettelo 2/2022
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Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista mukaan hallitus vahvistaa
kaksi kertaa vuodessa TYYn järjestöluettelon ja hyväksyy uudet
järjestöt TYYn järjestöiksi. Uusia järjestöasemahakemuksia on
saapunut elokuun loppuun mennessä neljä (4) kappaletta.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää uusille järjestöille järjestöaseman sekä
vahvistaa järjestöluettelon 2/2022.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

263
Kannanotto tekniikan koulutuksen tilasta ja suunnitelmista tuotantotalouden
koulutusvastuun hankkimisesta yliopistolle

Liite 6 Ylioppilaskunnan kannanotto tekniikan koulutuksen tilasta (nähtävillä
kokouksessa)

Turun yliopisto on pääministeri Marinin hallituksen kaudella hakenut
uusia koulutusvastuita tekniikan alalle ja merkittävästi laajentanut
tekniikan koulutusta yliopistossa. Tämä on johtanut mm. teknillisen
tiedekunnan perustamiseen. Tällä hetkellä Turun yliopisto harkitsee
tuotantotalouden koulutusvastuun hakemista.

Tekniikan koulutuksen laajentaminen on ollut nopeaa ja
ylioppilaskunta on ollut sen eri vaiheissa aiemminkin huolissaan
koulutuksen laadusta. Toinen haaste laajentumisen alkuvaiheen
jälkeen on ollut tekniikan laajentumisen tavoitteettomuus. Yliopiston
strategia tai muut keskeiset dokumentit eivät ota kantaa siihen, mitä
tekniikan laajentumisella lopulta tavoitellaan.

Niin yleinen taloustilanne kuin valtion rahoituspäätökset asettavat
yliopistolle tällä hetkellä huomattavia säästöpaineita. Tässä tilanteessa
ylioppilaskunta näkee velvollisuudekseen nostaa esiin huolensa
jatkuvan ad hoc -laajentamisen tavoitteista ja sen vaikutuksista
koulutuksen laatuun.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää ilmaista huolensa yliopiston hallitukselle ja johdolle
julkaisemalla liitteen mukaisen kannanoton tekniikan koulutuksen
tilasta.
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264
Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien täydentäminen

Liite 7 Koonti hakijoista kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan (ei
julkaista)

Liite 8 Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Liite 9 Tiedekunnan opiskelijoita edustavien järjestöjen lausunnot hakijoista

(nähtävillä kokouksessa)

Tiedekunnan johtokunnassa on ollut yksi varajäsenen paikka avoinna.
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun kasvatustieteiden
tiedekunnan johtokuntaan 26.8.2022. Haku päättyi 5.9. ja haun aikana
saapui kolme hakemusta. Tiedekunnan opiskelijoita edustavilta
Katkolta, Opekkaalta ja Opexilta pyydettiin lausunnot hakijoista.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §, 20 §, 25 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien

valinnasta: luvut 1-2, 4, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita varajäsenen Mari van den Bergille
kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle
kaudelle.

265
Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien täydentäminen

Liite 8 Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Liite 10 Koonti hakijoista lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (ei

julkaista)
Liite 11 Forum Medicumin lausunto hakijoista

Yksi opiskelijaedustaja ilmoitti valmistumisesta. Tämän johdosta
täytettävänä on yksi varajäsenen paikka. Koulutuspoliittinen
asiantuntija avasi haun lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
26.8.2022. Haku päättyi 5.9. ja haun aikana saapui kaksi hakemusta.
Tiedekunnan opiskelijoita edustavalta Forum Medicumilta pyydettiin
lausunto hakijoista.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §, 20 §, 25 §
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien
valinnasta: luvut 1-2, 4, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää todeta Onni-Pekka Fonsellin eron johtokunnasta ja
valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Vilma Kuvajalle varajäsenen
lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle
kaudelle.

266
Muut mahdolliset asiat

267
Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen kutsumiselle (nähtävillä
kokouksessa)

Liite 2 Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi (nähtävillä kokouksessa)
Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista lähetekeskusteluun
Liite 4 TYYn lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton

liittokokousmateriaalien luonnoksista (nähtävillä kokouksessa)
Liite 5 Järjestöluettelo 2/2022
Liite 6 Ylioppilaskunnan kannanotto tekniikan koulutuksen tilasta (nähtävillä

kokouksessa)
Liite 7 Koonti hakijoista kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan (ei

julkaista)
Liite 8 Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Liite 9 Tiedekunnan opiskelijoita edustavien järjestöjen lausunnot hakijoista

(nähtävillä kokouksessa)
Liite 10 Koonti hakijoista lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (ei

julkaista)
Liite 11 Forum Medicumin lausunto hakijoista


