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Esityslista 27/2015
Aika:

17. 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

398
Kokouksen avaus
399
Päätösvaltaisuus
400
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

401
Ilmoitusasiat
15.9.

16.9.
17.9.

Elenius tapaamassa TYS:n arkkitehti Markkulaa
Nurmi SYL:n AC-palaverissa lukukausimaksuista
Huovinen ja Kajander Universitas Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Seppä tapaamassa Turun korkeakoulujen yhteistä
liikuntakoordinaattoria
Lumme Luovien alojen rahoituspäivässä
Mononen Lapin yliopiston auditointiryhmän kokouksessa Helsingissä
Remonttivaikuttamisen ohjausryhmän kokous
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18.9.
21.9.
21.9.-22.9.
22.9.

Nurmi Kehitysyhteistyöviikon kokouksessa
Litokorpi ja Kajander yliopistokollegion kokouksessa
Takatalo ja Mononen Ryhmä 30 000 –kokouksessa
Seppä OLL:n sektoritapaamisessa
Hallitus, Elenius ja Kajander yliopiston yrittäjyyspäivässä
Nurmi ja Litokorpi Welcome to UTU tapahtumassa

402
Esityslistan hyväksyminen
Esitys:

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

kaksi

Edustajistoasiat
403
TYYn

ehdokkaista

Suomen

ylioppilaskuntien

liitto

SYL:n

hallitukseen

päättäminen

Suomen
ylioppilaskuntien
liiton
liittokokous
pidetään
Korpilammen
kongressikeskuksessa 20.–21.11. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle
2016 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi tai jäseniksi.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaista Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen.

404
Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Edustajistokauden
2016-2017 vaalien järjestämiseksi edustajisto nimitti
keskusvaalilautakunnan helmikuun 2015 kokouksessaan. Keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei voi työsyistä jatkaa tehtävässään.
Keskusvaalilautakunnalle on valittava uusi puheenjohtaja. Samalla päätetään
mahdollisista muista vaihdoksista keskusvaalilautakunnan jäsenten osalta.
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 5 § mukaan "Keskusvaalilautakuntaan kuuluu
päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta istuvan edustajiston ryhmästä. Edustajisto
nimittää keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka
kuuluvat tässä momentissa mainittuihin jäseniin. Kaikilla jäsenillä, mukaan lukien
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet.
Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnalle
puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentää muutenkin keskusvaalilautakuntaa.

405
Yritysyhteistyön linjat lähetekeskustelussa
L1

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman mukaisesti Yritysyhteistyön linjat -dokumentti
päivitetään edustajistossa tämän vuoden aikana. Lähetekeskustelu dokumentin
päivittämistarpeesta käydään syyskuun kokouksessa, jota varten hallitus valmistelee
taustamuistion ja tukikysymykset. Päivitetty versio hyväksytään edustajiston
lokakuun kokouksessa
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun Yritysyhteistyön
linjojen päivittämisestä.

406
Lähetekeskustelu kolmivuotissuunnitelmasta
Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman lokakuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu käydään syyskuun kokouksessa.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että
kolmivuotissuunnitelmasta vuosille 2016–2018.

se

käy

lähetekeskustelun

407
Ansiolautakunnan valitseminen
TYY jakaa vuosittain Ylioppilaskunnan sääntöjen IX:n luvun mukaisesti nauhoja ja
merkkejä ansioituneille toimijoille. Sääntöjen mukaan:
"87§ Ansiolautakunta
Nauhojen ja merkkien jakamisesta päättää ylioppilaskunnan ansiolautakunta.
Edustajisto valitsee vuosittain ansiolautakuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä.
Ansiolautakuntaan valittavalla henkilöllä tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha.
Lisäksi edustajiston puheenjohtaja toimii lautakunnan jäsenenä. Ansiolautakunnan
sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri."
"95§ Kunnia- ja ansionauhat
Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten
erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi
suoritetusta työstä kunnia- ja ansionauhoja."
Oikeutettuja toimimaan ansiolautakunnassa ovat seuraavat henkilöt (vuodesta 1991): Jarmo Linden, Jorma Jäntti, Kimmo Ketonen, Lea Saarikivi, Markku Hannula,
Kari Karjalainen, Sirpa Kuronen, Juhani Soini, Petri Lempinen, Merja Kulonen,
Maarit Saviranta, Erja Sallinen, Tiina Laiho, Mikko Sedig, Petteri Orpo, Sirpa
Hartojoki, Matti Laihonen, Jarkko Kotamäki, Kirsi Vuorinen, Taina Kölhi, Sami
Nieminen, Elias Aarnio, Teemu Hankamäki, Olli Järvelä, Mats Kommonen, Susanna
Kärki, Tommi Laukka, Lasse Miettinen, Johanna Kärki, Sami Koivula, Olli Välke
(ent. Raimo), Laura Toubale (ent. Keihäs), Markus Vähä-Piikkiö, Mika Peltola,
Samuli Lintula, Niko Kyynäräinen, Eric Carver, Katja Sauvola, Tytti Sokura, Markus
Yli-Jokipii, Lauri Luoto, Aki Halonen, Mikko Soukkanen, Niklas Mannfolk, Topi
Artukka, Toni Eklund, Laura Heinonen, Tuomo Liljenbäck, Haron Walliander, J.
Tuomas Harviainen, Tomi Nyström, Jukka Vornanen, Anna Mäkipää, Rauli Elenius,
Elias Laitinen, Matti Lajunen ja Sini Terävä. Ansionauhoja on jaettu vuodesta 1935
vuoteen 1975 ja jälleen vuodesta 1991 eteenpäin. Ansiolautakuntaan valittavalta
tulee olla suostumus ansiolautakunnan jäseneksi.
Edellä mainituilta henkilöiltä on tiedusteltu suostumusta kyseiseen tehtävään. Asian
edustajistolle
valmistelevat
edustajiston
puheenjohtaja
ja
pääsihteeri.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee
ansiolautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.

ylioppilaskunnan

408
Elokuvatoiminnan ohjesäännön päivittäminen
L2

TYYn elokuvatoimikunnan toimintaa ohjataan edustajiston hyväksymällä
ohjesäännöllä. Vuonna 2014 ylioppilaskunnan säännöt päivitettiin, mutta
elokuvatoiminnan ohjesääntöön jäi vanhoja kirjauksia, jotka ovat ristiriidassa
pääsäännön kanssa. Samalla kun tehdään yhdenmukaistaminen sääntöjen kanssa,
hallitus esittää joidenkin vakiintuneiden toimintatapojen kirjaamista ohjesääntöön.
Näitä ovat toimikunnan valinta istuvan toimikunnan esityksestä sekä toiminnan
suunnittelu vasta toimintavuoden alussa.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset elokuvatoiminnan
ohjesääntöön.

Järjestöasiat
409
Uusien järjestöjen hyväksyminen 2/2015
L3

TYYn ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista:
”2 § Alayhdistysaseman perusteet
Alayhdistysaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö
on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää
alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.
Yhdistyksen jäsenistä vähintään kymmenen tulee olla TYYn jäseniä, jotta
alayhdistysasema voidaan myöntää. Tämä ei koske yhdistyksiä, joilla ei ole
henkilöjäseniä. Erityistapauksessa TYYn hallitus voi painavasta syystä myöntää
alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jossa ei ole kymmentä TYYn jäsentä.
Alayhdistyksen toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää
heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään.
Alayhdistyksen tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja
TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet.
Alayhdistyksen on oltava merkittynä yhdistysrekisteriin tai parhaillaan
rekisteröitymässä.
3 § Alayhdistysaseman myöntäminen
Alayhdistysaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset käsitellään
kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen syyskuun loppua.
Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn viimeistään joulukuun puoleen väliin
mennessä ja elokuun loppuun mennessä.
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Alayhdistysasemaa haetaan TYYstä saatavalla lomakkeella. Hakemuksesta tulee
käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä,
nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen jäsenmäärä ja TYYn jäsenten
osuus jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen
hyväksytyt säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.
Jos yhdistyksen rekisteröinti on kesken, tulee sen alayhdistysaseman hakemisen
yhteydessä esittää tosite rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta viranomaisille.”
Hakuaika TYYn järjestöksi päättyi 31.8.2015. Hakemuksia tuli kuusi kappaletta.
Uusiksi ainejärjestöiksi hakevat Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja
uskontotieteen opiskelijain yhdistys Seita ry ja Black Swans – Future Studies
Students of Turku. Lisäksi järjestöasemaa hakevat Turun videopeliyhdistys ry.,
HybridiSpeksi ry., Kolmeseiska ry sekä Turun akateeminen eläinoikeusseura ry.
Ohjesäännön mukaisesti järjestöasemaa hakeneet toimijat ovat joko jo
rekisteröityneitä yhdistyksiä tai toimittaneet tiedot rekisteröitymisen vireilläolosta.
Tiedot ja luokitteluesitykset järjestöasemaa hakeneista toimijoista löytyvät liitteestä
2.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää järjestöaseman sitä hakeneille toimijoille.

410
Järjestöluettelon vahvistaminen
L4

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista:
”6 § Alayhdistysluettelo
Hallitus vahvistaa luettelon TYYn alayhdistyksistä vuosittain tammikuun ja
syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet
alayhdistysilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, voidaan
tällöin, hallituksen järjestettyä yhdistyksille tilaisuuden tulla kuulluksi asian
suhteen, evätä niiden alayhdistysasema. Hallitus määrittelee, onko alayhdistys
ainejärjestö, tiedekuntajärjestö vai muu yhdistys.
7 § Alayhdistysaseman epääminen
Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, etteivät 2
§:ssä mainitut ehdot täyty tai jos yhdistys antaa toiminta- tai projektiavustusta
hakiessaan virheellisiä tietoja ilmeisessä hyötymistarkoituksessa tai syyllistyy
vaalijärjestyksen 57 pykälässä mainittuihin rikkomuksiin, voi hallitus keskeyttää
myönnettyjen avustusten maksun tai evätä yhdistyksen alayhdistysaseman ja
poistaa sen alayhdistysluettelosta. Lisäksi alayhdistysasema voidaan evätä 6 §:ssä
mainitusta syystä sekä tapauksessa jossa alayhdistys jättää 5 §:ssä mainitut
velvollisuutensa täyttämättä.”

Esitys:

Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta ja vahvistaa
järjestöluettelon liitteen mukaisesti.
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Koulutuspoliittiset asiat
411
Turun yliopiston eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun avaaminen
L5

Turun yliopiston eettisen toimikunnan nykyinen toimikausi on 1.10.2013-30.9.2016.
Toimikunnan yksi jäsenistä on opiskelijoiden edustaja. Kokouksessaan 26/15 TYYn
hallitus myönsi eron Timo Kovalalle opiskelijajäsenen tehtävästä ja nimitti Essi
Karvosen tehtävään syyslukukauden ajaksi. Opiskelijaedustajan valitsemiseksi
loppukauden ajaksi, 1.1.2016 - 30.9.2016 avataan avoin haku.
Turun yliopiston eettisen toimikunnan tehtävänä on
-

Esitys:

aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistoissa
edistää ja valvoa erityisesti tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista
yliopistoissa sekä opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä
toimia asiantuntijaelimenä yliopistoissa esiin tulevissa tutkimuseettisissä
ongelmatilanteissa
arvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden
eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
seurata alan (ei-lääketieteellisen tutkimuksen) kansainvälistä kehitystä
seurata alan kansallisen ohjeistuksen laadintaa ja valmistautua kansallisen
ohjeistuksen käyttöönottoon Turun yliopistossa

Hallitus päättää avata eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti. Haku aika on 21.9. - 18.10.2015.

412
TYYn edustajan nimittäminen Turun yliopiston avoimen yliopiston organisoinnin selvitystyön
ohjausryhmään
Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään opiskelijaedustaja ohjausryhmään, jonka
tehtävänä on ohjata avoimen yliopiston organisointia koskevaa selvitystyötä.
Ohjausryhmän toimikausi tulee olemaan 15.9. - 14.11.2015 ja itse selvitystyön tekee
Juha Sainio. Sainio toimii myös kyseessä olevan ohjausryhmän valmistelijana ja
sihteerinä.
Ohjausryhmän
puheenjohtajana
toimii
vararehtori
Pyykkö.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin avoimen
yliopiston selvitystyön ohjausryhmään.

413
Universitas Turku –hankkeen ohjausryhmän opiskelijajäsenten haun avaaminen
L6

Universitas Turku on yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen, vuonna 2013
ensimmäistä kertaa toteutettu hanke, jonka tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä
yliopistolla, vahvistaa hyviä käytänteitä oppimisessa sekä edistää yliopiston ja
ylioppilaskunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.
Hankkeen perustoimintamuotona on vuosittaisen tukirahan myöntäminen
hakemuksesta aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä muiden opiskelijakerhojen
toteuttamille kursseille ja opintoihin liittyville projekteille.
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Hanketta koordinoi ohjausryhmä, johon kuuluu kaksi jäsentä toimiston
luottamushenkilöistä tai henkilökunnasta, kaksi entistä alayhdistysaktiivia ja kaksi
yliopiston edustajaa.
Ohjausryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa, kerran
syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu
päättää
vuosittaisista
painopisteistä/teemoista,
hyväksyä
TYYn
edunvalvontavaliokunnan esityksestä projektit ja niille myönnettävät summat, käydä
läpi lyhyet hankeraportit sekä miettiä jatkotoimenpiteitä hyvien käytänteiden
levittämiseksi.
Hankkeen ohjausryhmään haetaan kahta opiskelijajäsentä. Haku aukeaa torstaina
17.9. Ohjausryhmään valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta TYYn järjestöjen
toiminnasta ja opetuksen kehittämiseen viittaava kokemus katsotaan eduksi.
Hankehakemusten tasavertaisen käsittelyn vuoksi ohjausryhmään ei valita vuoden
2015 aikana TYYn järjestöjen hallituksissa toimivia henkilöitä.
Esitys:

Hallitus päättää avata ohjausryhmään valittavien entisten järjestöaktiivien haun
liitteen mukaan.

Kutsut
414
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:n 62-vuotisjuhla
Index viettää 62-vuotisjuhlaa Svenska Klubbenilla Turussa perjantaina 16.10. kello
18. Juhlaa edeltää kello 17 cocktailtilaisuus, jossa on mahdollisuus esittää tervehdys.
Ilmoittautuminen juhlaan 30.9. mennessä. Illalliskortin hinta on 75€,
alkoholittomana 65€ ja kannatushintaisena 90€. Aamiaisen hinta on 10€. Kutsu on
kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

415
Turku Swing Societyn 10-vuotisjuhlat
Turku Swing Society ry viettää 10-vuotisjuhlaa Kårenilla Turussa lauantaina 17.10.
kello 10 alkaen. Ohjelmassa juhlapäivällinen (kello 16) ja tanssiaiset (kello 18-02).
Ilmoittautumiset osoitteeseen vuosijuhlat@turkuswingsociety.com. Illalliskortin
hinta on 60€, kortti sisältää ruokailun ja tanssiaiset. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

416
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n 65-vuotisjuhla
Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry viettää 65-vuotisjuhliaan perjantaina 23.10.
Juhlaa edeltää cocktailtilaisuus Turun kauppakorkeakoululla kello 16. Iltajuhla
Turun VPK-talolla alkaa kello 19. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä. Kutsu on
seitsemälle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.
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417
Muut mahdolliset asiat
418
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Taustamuistio yritysyhteistyön linjat -dokumentin päivityksestä
Elokuvatoiminnan ohjesäännön päivittäminen
Uusien järjestöjen hyväksyminen 2/2015
Järjestöluettelon vahvistaminen
Turun yliopiston eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen hakukuulutus
Universitas Turku –hankkeen ohjausryhmän opiskelijajäsenten
hakukuulutus

