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Esityslista 2/2017
Aika:

12. tammikuuta 2017 klo 9.30

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

14
Kokouksen avaus
15
Päätösvaltaisuus
16
Pöytäkirjantarkastaminen
17
Ilmoitusasiat
5.1.
9.–16.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
16.1.

Hallitus ja Elenius tapaamassa Turun kaupungin edustajia
Grönholm vuosilomalla
Kajander ja Naarminen tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
OpintoVartusta
Tiainen ja Salakka Ryhmä 40000 -kokouksessa
Kajander espanjankielen oppiainekokouksessa
Kajander laatutyön ohjausryhmässä
TYYn 100-vuotishistorian kirjoittajahakijoiden haastattelut ja historiatoimikunnan
kokous
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17.1.
18.–19.1.

Kajander
Valtakunnalliset
opiskelijapalautemekanismit
ja
hyödyntäminen -seminaarissa
Tiainen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö vuoden suunnittelumökkeilyssä

palautteen

18
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
19
Avustustoimikunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan Ohjesäännön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
mukaan:
"8 § Jäsenet
Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla
sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat läsnä. Eronneen tai
estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden
loppuun. Toimikunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Toimikunta valitaan
tammikuun edustajiston kokouksessa. Toimikuntaan järjestetään avoin haku,
jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle."
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
avustustoimikunnan
valintatoimikunnan
esityksestä
ja
nimittää
sen
puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Matias Virran.

Hallinnolliset asiat
20
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
Liite 1

Vuosijuhlamuistio
Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan
vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin osallistumista
säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään tasapuolisuuteen hallituksen
jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien välillä.

Esitys:

Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.
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Järjestöasiat
21
Haun avaaminen TYYn avustustoimikuntaan
Liite 2

Hakukuulutus: avustustoimikunta
TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten
pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut
rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan
toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.
Ohjesäännön mukaan toimikunnan jäsenten valitsemiseksi järjestetään avoin
haku. Toimikuntaan haetaan 6-10 opiskelijajäsentä. Valintatoimikunta tekee
hakemusten perusteella esityksen edustajistolle toimikunnan kokoonpanosta.
Edustajisto valitsee avustustoimikunnan tammikuun kokouksessaan.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 12.1.–22.1.2017
liitteen mukaan.

Koulutuspoliittiset asiat
22
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston laajennettuun johtoryhmään
Yliopiston laajennettuun johtoryhmään kuuluu rehtoristo, keskushallinnon
johtajat, dekaanit, tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja.
Ylioppilaskuntaa on johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja.
Esitys:

Hallitus
päättää
nimetä
hallituksen
puheenjohtaja
opiskelijaedustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.

Miika

Tiaisen

23
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasiainneuvostoon
Yliopiston opintoasiainneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Opintoasiainneuvostossa on kaksi
opiskelijaedustajaa.
TYYn koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen opintoasiainneuvoston
osalta. Samalla myönnetään ero Jyri Lähdemaalle. Toisena edustajana neuvostossa
toimii ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen
koulutuspoliittisen vastaavan Inari Harjuniemen opiskelijaedustajaksi yliopiston
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opintoasiainneuvostoon.
Koulutuspoliittinen
opintoasiainneuvoston jäsenenä.

asiantuntija

jatkaa

24
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasiainneuvoston hyvinvointijaostoon
Hyvinvointijaosto on opintoasianneuvoston alaisuudessa toimiva opiskelijoiden
hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja on TYYn
sosiaalipoliittinen asiantuntija Minttu Naarminen.
TYYn sosiaalipoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen hyvinvointijaoston osalta.
Samalla myönnetään ero Katariina Kulhalle.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Katariina Kulhalle ja nimittää hallituksen
sosiaalipoliittinen vastaava Laura-Maria Poikelan opiskelijaedustajan yliopiston
hyvinvointijaostoon. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Minttu Naarminen jatkaa
jaoston puheenjohtajana.

25
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon
Opiskelijapalautejaosto
on
opintoasianneuvoston
alaisuudessa
toimiva
opiskelijapalautejärjestelmään keskittyvä työryhmä. TYYn koulutuspoliittinen
sektori järjestäytyy uudelleen opiskelijapalautejaoston osalta. Samalla myönnetään
ero Jyri Lähdemaalle.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen
koulutuspoliittinen
vastaava
Inari
Harjuniemen
opiskelijaedustajaksi
opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija
Joni Kajander jatkaa jaoston varajäsenenä.

26
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden
yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on yliopiston
johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus. TYYn koulutuspoliittinen
sektori järjestäytyy uudelleen Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden
yliopistossa -ohjelman ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Teppo
Vätölle.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Teppo Vätölle ja nimetä opiskelijaedustajan
yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjausryhmään.

27
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
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Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. TYYn koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen laatutyön
ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Jyri Lähdemaalle.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin opiskelijaedustajaksi yliopiston
laatutyön ohjausryhmään ja hänen varajäsenekseen hallituksen koulutuspoliittinen
vastaava Inari Harjuniemen.

28
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston DigiUTU-työryhmään
DigiUTU-työryhmä pohtii digitalisaation hyödyntämistä yliopistolla. TYYn
koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen DigiUTU-työryhmän osalta.
Samalla myönnetään ero Tuomas Dahlströmille.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Tuomas Dahlströmille ja nimetä opiskelijaedustajan
ja hänelle varajäsenen DigiUTU-työryhmään.

29
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopistopedagogiikan ohjausryhmään
Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä seuraa ja ohjaa kasvatustieteiden tiedekunnan
yliopistopedagogiikan yksikön toimintaa. TYYn koulutuspoliittinen sektori
järjestäytyy uudelleen yliopistopedagogiikan ohjausryhmän osalta. Samalla
myönnetään ero Jyri Lähdemaalle.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen
koulutuspoliittinen
vastaava
Inari
Harjuniemen
opiskelijaedustajaksi
yliopistopedagogiikan ohjausryhmään. Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen
asiantuntija Joni Kajander.

30
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan opetuksen ja koulutuksen
kehittäminen -tiimiin
Koulutuksen toimiala muodostaa hallinnon sisäistä toimintaa ja sen kehittämistä
varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teema-aluettaan koskevia
opintohallinnon käytäntöjä. Koulutuksen toimiala on toivonut osaan tiimeistä
opiskelijaedustusta.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen
yliopiston koulutuksen toimialan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen -tiimiin.

31
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijakeskus -tiimiin
Koulutuksen toimiala muodostaa hallinnon sisäistä toimintaa ja sen kehittämistä
varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teema-aluettaan koskevia
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opintohallinnon käytäntöjä. Koulutuksen toimiala on toivonut osaan tiimeistä
opiskelijaedustusta.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä opiskelijaedustajan yliopiston koulutuksen toimialan
opiskelijakeskus -tiimiin.

32
Opiskelijaedustajan
uudistamistiimiin

nimeäminen

yliopiston

koulutuksen

toimialan

opintojohtosäännön

Koulutuksen toimiala muodostaa hallinnon sisäistä toimintaa ja sen kehittämistä
varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teema-aluettaan koskevia
opintohallinnon käytäntöjä. Koulutuksen toimiala on toivonut osaan tiimeistä
opiskelijaedustusta.
Yliopisto uudistaa kevään aikana opintojohtosääntönsä. Opintojohtosääntö
sisältää monia opiskelijoiden oikeusturvan kannalta olennaisia kirjauksia.
Oikeusturvakysymysten ja ohjesäännön hallinnollisen luonteen vuoksi esitetään
edustajaksi TYYn koulutuspoliittinen asiantuntijaa.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin yliopiston
koulutuksen toimialan opintojohtosäännön uudistamistiimiin.

33
Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelu ja muu työelämään
siirtyminen -tiimiin
Koulutuksen toimiala muodostaa hallinnon sisäistä toimintaa ja sen kehittämistä
varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teema-aluettaan koskevia
opintohallinnon käytäntöjä. Koulutuksen toimiala on toivonut osaan tiimeistä
opiskelijaedustusta.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä opiskelijaedustajan yliopiston koulutuksen toimialan
harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen -tiimiin.

Kunnallispoliittiset asiat
34
TYYn edustajan nimeäminen
päivitystyöryhmään

Varsinais-Suomen

maakuntastrategian

"Osaaminen"-

Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan
Varsinais-Suomen
maakuntastrategian
"Osaaminen"-päivitystyöryhmään.
Käynnissä oleva maakuntastrategiakausi päättyy vuoden 2017 lopussa. TYY on
osallistunut myös voimassa olevan strategian suunnittelutyöhön.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä TYYn edustajan Varsinais-Suomen maakuntastrategian
"Osaaminen"-päivitystyöryhmään.
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Traditioasiat
35
Aprillirockin tapahtumatuottajan hakukuulutus
Liite 3

Hakukuulutus: Aprillirockin tapahtumatuottaja
TYYn perinteinen bändikilpailu Aprillirock järjestetään tänä vuonna torstaina 30.3.
ja tapahtuman organisointiin rekrytoidaan viime vuoden mukaisesti
tapahtumatuottaja.

Esitys:

Hallitus päättää avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa
traditiovaroista.

Viestintäasiat
36
Haun avaaminen A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi
Liite 4

Hakukuulutus: A5-poytäständien jakajat
TYYllä on n. 100 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri
puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella.
Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn järjestöä yhdeksi
vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 400 euroa/vuosi.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun A5pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.

Yritysyhteistyöasiat
37
Yhteistyösopimus Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa
Liite 5

Yhteistyösopimusehdotus TYS:n kanssa (nähtävillä pääsihteerillä)
TYS on yksi TYYn pääyhteistyökumppaneista. Sopimuksella sovitaan TYYn
tarjoamasta näkyvyydestä TYS:lle ja TYYn saamasta vastikkeesta.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.

38
Haun avaaminen markkinointikoordinaattoriksi vuodelle 2017
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Liite 6

Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit
Markkinointikoordinaattoreita valitaan 1-5. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet ja
valinnoista päättää TYYn hallitus. Haku markkinointikoordinaattoriksi on avoinna
12.-26.1.2017 ja vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen tyyjarjestosihteeri@utu.fi.

Esitys:

Hallitus päättää avata markkinointikoordinaattorien haun.

Kutsut
39
"Wäinö Aaltonen ja itsenäisyyden vuosisata" sekä "Touko Laaksonen – Tom of Finland. Musiikista
ja miehistä." -näyttelyiden avajaiset
Näyttelyiden avajaisia vietetään torstaina 12.1.2017 klo 18 Wäinö Aaltosen
museossa. Näyttelyt ovat osa Suomi 100 -hankkeen juhlavuosiohjelmistoa. Wäinö
Aaltosen näyttelyssä on esillä myös ylioppilaskunnan kokoelmiin kuuluva Ainoveistos. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

40
Suomen Marsalkka Mannerheimin muistojuhla
Suomen Marsalkka Mannerheimin maakunnallista muistojuhlaa vietetään 28.1. klo
18.00 alkaen. Mannerheimin muistojuhlatoimikunta toivoo ylioppilaskuntien
lähettävän edustajansa muistojuhlatilaisuuteen ja marssirivistöön, joka kulkee
Ylösnousemuskappelilta Turun Sankariristille.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

41
Svenska Handelshögskolans Studentkårin 107. vuosijuhla
Svenska Handelshögskolans Studentkår viettää 107. vuosijuhlaansa 24.2. Päivä
alkaa tervehdyksillä Svenska handelshögskolanin aulassa klo 15.30. Iltajuhlat
järjestetään Wanhassa Satamassa klo 19 alkaen. Illalliskortin hinta on 110 €.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.1.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

42
Muut mahdolliset asiat
43
Kokouksen päättäminen
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LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vuosijuhlamuistio
Hakukuulutus: avustustoimikunta
Hakukuulutus: Aprillirockin tapahtumatuottaja
Hakukuulutus: A5-poytäständien jakajat
Yhteistyösopimusehdotus TYS:n kanssa (nähtävillä pääsihteerillä)
Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit

