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Esityslista 26/2015
Aika:

10. syyskuuta 2015 klo 10.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

379
Kokouksen avaus
380
Päätösvaltaisuus
381
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

382
Ilmoitusasiat
4.9.
8.9.
9.9.

Elenius tapaamassa TYS:n arkkitehtiä ja kiinteistöjohtajaa TYYn toimiston
remontista
Seppä Pylly ylös -kokouksessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander tapaamassa opintohallintopäällikkö Petri Sjöblomia
Seppä liikunnan ohjaustyöryhmän kokouksessa
Kansallinen #takinkääntöpäivä
Litokorpi ja Nurmi Meksiko -ryhmän kokouksessa

kaksi
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10.9.
11.9.
14.9.

Litokorpi ja Nurmi tapamaassa International Staff Servicen henkilökuntaa
Huovinen, Litokorpi ja Kajander tapaamassa halloped-koordinaattoreita
Litokorpi ja Nurmi Kv-STYLA -tapaamisessa
Mononen, Takatalo ja Elenius tapaamassa kansanedustaja Li Anderssonia
Infotilaisuus ylioppilastalon siipirakennuksen myynnistä

383
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
384
TYYn kalenterin mainosmyyntisopimuksen jatkaminen
L1

TYYn kalenterin mainosmyyjänä vuosina 2014 ja 2015 on toiminut Pirunnyrkki Oy.
Lukuvuoden 2016-2017 myynnistä ei ole tällä hetkellä sopimusta. Jotta
mainosmyyjä voi aloittaa myynnin mahdollisimman aikaisin ja suunnitelmallisesti,
on hyvä päättää sopimuksen jatkamisesta jo hyvissä ajoin nyt, kun tämän vuoden
toteutunut myynti on tiedossa.

Esitys:

Hallitus päättää jatkaa sopimusta lukuvuosikalenterin 2016-2017 mainosmyynnistä
Pirunnyrkki Oy:n kanssa.

Kansainväliset asiat
385
Vuoden kieliteko-palkintovarojen lahjoitus Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon
TYY palkittiin avajaiskarnevaaleissa Vuoden kieliteko -palkinnolla, joka annetaan
vuosittain organisaatiolle, laitokselle tai ryhmälle, joka edistää monikielisyyttä
yliopistossa. TYYlle palkinto myönnettiin ylioppilaskunnan edustajiston sekä
toimiston ja viestinnän rinnakkaiskielisyydestä. Palkinnon arvo on yhteensä 1500
euroa.
Pakolaiskriisin myötä monet järjestöt ja organisaatiot ovat tehneet lahjoituksia
kriisirahastoon, ja myös ylioppilaskunta voisi lahjoittaa osan palkintosummasta
katastrofirahastoon.
Esitys:

Hallitus päättää Vuoden kieliteko-palkintovarojen lahjoituksesta Suomen Punaisen
Ristin katastrofirahastoon.

386
Opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajan valinta Polku-hankkeen ohjausryhmään
Turun
yliopisto
on
käynnistänyt
yhdessä
Åbo
Akademin,
Turun
Ammattikorkeakoulun, Turun kaupungin ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa
kaksivuotisen Polku-nimisen yhteistyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda
koordinoitu, Turussa yhtenäinen palvelupolku alueen kansainvälisille opiskelijoille
ja tukea heitä eri siirtymävaiheissa pyrkimyksenä integroida heidät työelämään,
yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen aikaisessa vaiheessa. Hanke kehittää kansainvälisille
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opiskelijoille suunnattuja ohjauspalveluja, koordinoi toimijoiden palvelutarjontaa ja
tiedottaa palveluista.
Hankkeeseen on perustettu ohjausryhmä, johon on pyydetty ylioppilas- ja
opiskelijakuntien yhteistä edustajaa. Ohjausryhmän jäseneksi on päätetty ehdottaa
työntekijää, jotta voidaan varmistaa edustajan osallistuminen työryhmän toimintaan
koko hankkeen ajan. TYY on tällä hetkellä ylioppilas- ja opiskelijakunnista ainoa,
jolla on työntekijänä kansainvälisiin asioihin erikoistunut työntekijä.
Esitys:

Hallitus päättää ehdottaa TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmea
Polku-hankkeen työryhmän jäseneksi.

Koulutuspoliittiset asiat
387
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun avaaminen
L2

Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten
lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Hallituksen
nykyisellä toimikaudella 1.1.2014–31.12.2017 hallitukseen kuuluu kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän osaltaan toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden
kauteen.
Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä hallituksen tehtävänä on mm. päättää
yliopiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja
laajuudesta yliopiston taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä
johtosäännöt, valita rehtori, vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä
sekä
päättää
yliopistoon
valittavien
opiskelijoiden
määrästä.
Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet
yliopiston hallitukseen valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten
toimikausi on 1.1.2016–31.12.2017.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn
hallitus avaa haun yliopiston hallitukseen. Ohjesäännön mukaan TYYn edustajisto
valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet edustajiston valintatoimikunnan
esityksestä.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun
kaudelle
1.1.2016–31.12.2017 liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.
Hallitus valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen
muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä
viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.

388
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten haun avaaminen
L3

Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu
mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden
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pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita
muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston
hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15§:n 2 momentissa tarkoitettujen
yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen
tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat;
vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen
nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää
hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65§:n 3 momentin
mukaisesti.
Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet
yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten
toimikausi on 1.1.2016–31.12.2017.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn
hallitus avaa haun yliopistokollegioon. Ohjesäännön mukaan TYYn edustajisto
valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet edustajiston valintatoimikunnan
esityksestä.
Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion kymmeneksi
opiskelijajäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 1.1.201631.12.2017 liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa
koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin
ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa
parhaaksi katsomallaan tavalla.

389
Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäsenten haun avaaminen
L4

Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan hallinnon
hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti
yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita. Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin
kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää
tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista; hyväksyä
opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä myöntää
väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien
opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.
Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet
tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt haettavien opiskelijajäsenten
toimikausi on 1.1.2016–31.12.2017.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan TYYn
hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin. Ohjesäännön mukaan jos hakijoita on
enemmän kuin johtokunnan paikkoja, edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien, kauppakorkeakoulun tai laitosten opiskelijoita
edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
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Esitys:

Hallitus päättää avata haut Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntien opiskelijajäseniksi ja -varajäseniksi kaudelle 1.1.2016–31.12.2017
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa koulutuspoliittisen
asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön
opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi
katsomallaan tavalla.

390
Eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen nimeäminen
Yliopiston eettisen toimikunnan opiskelijajäsen Timo Kovala on pyytänyt eroa
tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijajäsen eettiseen toimikuntaan
syyslukukaudeksi ja valmistella haku eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen
paikasta 1.1.2016 alkaen.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Timo Kovalalle eettisestä toimikunnasta, esittää
eettiseen toimikuntaan Essi Karvosta syyslukukaudeksi 2015 ja valmistella haun
opiskelijajäseneksi eettiseen toimikuntaan alkaen 1.1.2016.

Sosiaalipoliittiset asiat
391
Lausunto YTHS:n taloudellisesta tilanteesta ja sopeutustoimista
L5

SYL on pyytänyt ylioppilaskunnilta lausuntoja YTHS:n taloudellisista
sopeutustarpeista. Lausunnon määräaika on 11.9.2015.

Esitys:

Hallitus lausuu YTHS:n taloudellisesta tilanteesta ja sopeutustoimista liitteen
(luottamuksellinen) mukaan.

Kutsut
392
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhla
Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY viettää 36-vuotisjuhlaansa lauantaina
3.10.2015, ilmoittautumiset 23.9. mennessä. Vuosijuhla alkaa tervehdysten
vastaanotolla Rovaniemen kaupungintalolla kello 17, ja juhla aloitetaan tämän
jälkeen tiedekeskus Arktikumissa kello 19. Illalliskortin hinta LYYn jäsenille 65€,
muille 75€. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

393
Turun hammaslääketieteen kandidaattiseura ry:n vuosijuhla
Turun hammaslääketieteen kandidaattiseura ry viettää 55-vuotisjuhlaansa
Extractioehtoon merkeissä perjantaina 9.10.2015 Turun Linnassa, ilmoittautumiset
18.9. mennessä. Vuosijuhlaa edeltää cocktail-tilaisuus Sigynissä 9.10.2015.
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Ilmoittautumisen yhteydessä voi varata tervehdyspuheenvuoron tilaisuudessa.
Lipun hinta THLKS:n jäsenille 95€, muille 105€. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

394
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhla
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY viettää 46vuotisjuhlaansa lauantaina 10.10.2015 Lappeenrannassa, ilmoittautumiset 1.10.
mennessä. Juhla alkaa kello 15 cocktailtilaisuudella Lappeenrannan Raatihuoneella.
Illalliskortin hinta on 110€, brunssin 15€. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

395
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 90-vuotisjuhlat
TAMY viettää 90-vuotisjuhliaan Puistotornin Konsu-salissa Tampereella lauantaina
14.11.2015 kello 18, ilmoittautumiset 30.9. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
voi varata tervehdyspuheenvuoron. Illalliskortin hinta on Tamyn jäsenille 90€,
muille 120€ ja aamiaisen
15€. Ohjelma ja lisätietoa osoitteessa
www.tamy.fi/tamy90 Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

396
Muut mahdolliset asiat
397
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

TYYn kalenterin mainosmyyntisopimuksen jatko (luottamuksellinen)
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haku
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten haku
Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäsenten
haku
Lausunto YTHS:n taloudellisesta tilanteesta ja sopeutustoimista
(luottamuksellinen)

