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Esityslista 37/2015
Aika:

26. marraskuuta 2015 klo 11.30

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

551
Kokouksen avaus
552
Päätösvaltaisuus
553
Pöytäkirjantarkastaminen
554
Ilmoitusasiat
26.11.
1.12.

TYS:n valtuuskunnan kokous
Elenius ja Takatalo SparkUp Grand Opening –tapahtumassa
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö rehtorinlounaalla
Uuden edustajiston iltakoulu

555
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
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556
Järjestö- ja hallintoasiantuntijan rekrytoinnista päättäminen
Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn sijaisena toimiva Elli Lehikoinen
on saanut työtarjouksen. Työ alkaisi tammikuussa. Lahoniityn opintovapaa kestää
elokuuhun saakka.
Hallituksen tulee päättää määräaikaisen työsopimuksen
hyväksymisestä sekä rekrytoinnista Lehikoisen seuraajaksi.
Esitys:

irtisanomisen

Hallitus päättää hyväksyä Lehikoisen eroilmoituksen ja päättää järjestö- ja
hallintoasiantuntijan sijaisen rekrytoinnista.

Koulutuspoliittiset asiat
557
Opiskelijaedustajien valinta humanistisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017
L1

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. Turun yliopiston vaalijohtosäännön
mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien johtokuntiin valitsee
ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee valittavista
perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään lausunto
kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta aine- tai
tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen mukaan johtokuntien
opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10. Koska hakuaikana ei saapunut
tarpeeksi
hakemuksia
humanistisen,
matemaattis-luonnontieteellisen
ja
kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan, jatkettiin hakua näiden tiedekuntien
osalta 1.11. saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää valita kuusi varsinaista opiskelijajäsentä ja kuusi varajäsentä
humanistisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

558
Opiskelijaedustajien valinta kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016-31.12.
2017
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L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015
tekemän päätöksen mukaan
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10. Koska
hakuaikana ei saapunut tarpeeksi hakemuksia humanistisen, matemaattisluonnontieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan, jatkettiin hakua
näiden tiedekuntien osalta 1.11. saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää valita viisi varsinaista opiskelijajäsentä ja viisi varajäsentä
kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

559
Opiskelijaedustajien valinta kauppakorkeakoulun johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017
L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10.

mukaan

Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
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järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015.
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Valintatoimikunnan

esitys

Hallitus päättää valita neljä varsinaista opiskelijajäsentä ja neljä varajäsentä
kauppakorkeakoulun johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

560
Opiskelijaedustajien valinta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 – 31.12.
2017
L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10.

mukaan

Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Hallitus päättää valita viisi varsinaista opiskelijajäsentä ja viisi varajäsentä
lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

561
Opiskelijaedustajien valinta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle
1.1.2016 - 31.12.2017
L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
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lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen mukaan
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10. Koska
hakuaikana ei saapunut tarpeeksi hakemuksia humanistisen, matemaattisluonnontieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan, jatkettiin hakua
näiden tiedekuntien osalta 1.11. saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Hallitus päättää valita kuusi varsinaista opiskelijajäsentä ja kuusi varajäsentä
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 31.12.2017.

562
Opiskelijaedustajien valinta oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 – 31.12.
2017
L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10.

mukaan

Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Hallitus päättää valita neljä varsinaista opiskelijajäsentä ja neljä varajäsentä
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

563
Opiskelijaedustajien valinta yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 –
31.12.2017

HALLITUKSEN KOKOUS 37/2015
Esityslista 26.11.2015
Sivu 6/8

L1

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. Turun
yliopiston vaalijohtosäännön mukaan opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntien
johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien 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 edustajiston valintatoimikunta tekee
valittavista perustellun esityksen TYYn hallitukselle. Lisäksi hakijoista pyydetään
lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta
aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
TYYn hallituksen kokouksessaan 26/2015 tekemän päätöksen
johtokuntien opiskelijajäsenten haku avattiin ajalle 21.9. – 18.10.

mukaan

Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin lausunto
hakijoista (liite 2). Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 23.11.2015. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Hallitus päättää valita kolme varsinaista opiskelijajäsentä ja kolme varajäsentä
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017.

564
Ylioppilaskunnan kannanotto koulutusleikkauksien perumiseksi
L3

(Liite kokoukseen)
Koulutusleikkaukset ovat saaneet paljon huomiota julkisuudessa ja yliopistolaiset
ovat nousseet näkyvästi vastustamaan leikkauksia. Ylioppilaskunta näkee
leikkaukset hyvin haitallisina suomalaiselle koulutukselle ja haluaa tuoda
näkemyksensä esiin myös tämän hetken julkisessa keskustelussa.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kannanoton koulutusleikkausten perumiseksi.

Sosiaalipoliittiset asiat
565
YTHS:n valtuuskunnan jäsenten nimeäminen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valitaan joulukuun valtuuskunnan
kokouksessa uusi valtuuskunta vuosiksi 2016 - 2017. Joulukuussa 2009
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään
30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,
Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät
kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden
edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16
ylioppilaskuntien esityksistä.
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SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien
valinnasta. Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen
valtuuskunnan
kokousta
ylioppilaskuntia tekemään
esitykset
valtuuskuntaedustajista.
Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta edustajaa
ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan kokousta.
Jos jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä, katsotaan tämän
luopuneen oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa
ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt
ylioppilaskunta
saa
vähintään
yhden edustajan
valtuuskuntaan.
Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia tekemään esityksen
kahdesta YTHS:n valtuuskunnan jäsenestä ensisijaisuusjärjestyksessä 30.11.2015
mennessä.
TYYn hallitus käsitteli YTHS:n valtuuskunnan jäsenten valintaa/hakemista
kokouksessaan
28/2015
ja
päätti
esittää valintatoimikunnalle
TYYn
sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista YTHS:n valtuuskunnan
ensisijaiseksi jäseneksi ja avata haun toisen jäsenen paikasta. Määräaikaan
mennessä hakemuksia YTHS:n valtuuskunnan toista (ja toissijaista) paikkaa varten
saapui kolme. Valintatoimikunta ja TYYn hallitus käsittelivät hakemukset ja
esittävät Minttu Naarmisen lisäksi YTHS:n valtuuskuntaan Henri Viitasta (toinen ja
toissijainen paikka).
Esitys:

Hallitus päättää esittää YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi Minttu
Naarmista ja toiseksi jäseneksi Henri Viitasta.

Järjestöasiat
566
Projekti- ja erillisavustukset 4/2015
L4

TYY myöntää järjestöilleen projekti- ja erillissavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Avustusten tarkoituksena on kannustaa järjestöjä kehittämään toimintaansa ja
tukea merkittäviä projekteja. Projektiavustuksiin on budjetoitu vuodeksi 2015 4000
ja erillisavustuksiin 2000 euroa.
Hakemuksia saapui vuoden 2015 viimeisessä projekti- ja erillisavustusten haussa
viisi kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 1139 euroa.

Esitys:

Hallitus päättää jakaa avustukset liitteen mukaan.

Kutsut
567
Åbo Akademis Studentkårin jouluglögit
Åbo akademis Studentkår viettää glögitilaisuutta maanantaina 7.12.2015 kello 15-17
Kårenilla.
Esitys:
568

Hallitus päättää osallistumisesta.
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Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen jouluglögit
Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin yhteisöpedagogikoulutus viettää
glögitilaisuutta perjantaina 11.12.2015 kello 14-16 Logomossa. Tilaisuus alkaa
Logomon Byrån asemalla esityksiä seuraten ja jatkuu Humakin tiloissa Logomossa.
Ilmoittautumiset 4.12.2015 mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

569
Yrjö Kallisen valaistuminen -esitys Turun ylioppilasteatterissa
Yrjö Kallisen valaistuminen on Turun ylioppilasteatterin syksyn 2015 toinen esitys,
ja sen on ohjannut Jaakko Kuusi Esa Kirkkopellon käsikirjoituksen pohjalta.
Näytelmän ensi-ilta on lauantaina 28.11.2015 ja esitykset jatkuvat 22.1.2016 asti.
Kutsu käy kaikkiin näytöksiin. Ilmoittautumiset sähköpostilla ennen näytöstä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

570
Muut mahdolliset asiat
571
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Opiskelijaedustajien valinnat Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin kaudelle 1.1.2016-31.12.2017
Aine- ja tiedekuntajärjestöjen lausunnot opiskelijaedustajien (ks. liite 1) valinnasta
Kannanotto koulutusleikkauksien perumiseksi (kokoukseen 26.11.2015)
Projekti- ja erillisavustukset 4/2015

