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Esityslista 2/2018
Aika:

11. tammikuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

14
Kokouksen avaus
15
Päätösvaltaisuus
16
Pöytäkirjantarkastaminen
17
Ilmoitusasiat
8.1.
10.1.
11.1.
12.1.
15.1.
16.1.

Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Peltonen ja Kajander Vastuullisuus sosiaalisessa mediassa -seminaarin
suunnittelupalaverissa
Kajander tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
Hallitus, Elenius, Kajander ja Peltonen tapaamassa kaupungin ja
maakuntaliiton edustajia Ryhmä 40 000:n kanssa
Kajander tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n edunvalvonta-asiantuntijoita
Elenius ja Peltonen haastattelemassa TYS:n toimitusjohtajahakijoita
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä
Kajander iltapäivän etänä
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17.1.

16.–17.1.
18.–19.1.
19.1.–5.2.
22.1.
22.–23.1.
23.1.
24.1.

Kajander etänä
Elenius, Harjuniemi ja Paasivirta tapaamassa kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Kattelusta
Elenius, Harjuniemi, Palanterä ja Pessi tapaamassa vararehtori Pyykköä ja
opintoasiainjohtaja Sjöblomia tuutoroinnin järjestelyistä
Nurmi ja Saarinen lounaalla Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johdon
kanssa
Turun Seudun Osuuspankki tavattavissa TYYn toimistolla
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö kevään suunnittelumökkeilyssä
Grönholm vuosilomalla
Kajander erityiskokoonpanolla kokoontuvan opintohallinnon
ohjausryhmän kokouksessa (SOHO)
Turun Seudun Osuuspankki tavattavissa TYYn toimistolla
Elenius ja Peltonen TYS:n laajennetun työvaliokunnan tapaamisessa
Nurmi, Saarinen ja Simonen tapaamassa Rekrytointipalveluja
TYYn suuri koulutuspäivä
Nurmi POLKU -hankkeen loppuseminaarissa
Siipien kevätstartti TYYn saunalla

18
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
19
Avustustoimikunnan valitseminen
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista mukaan:
"8 § Jäsenet
Toimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta
tekee esityksen edustajistolle. 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. Edustajisto valitsee toimikunnan marrasjoulukuun aikana."
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 8 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen
puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Emmi Simosen.
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20
Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § toisen momentin 16. kohdan mukaan
edustajiston tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen
alaisten toimielimien kokouksiin.
Kaudella 2016–2017 kulukorvaukset maksettiin seuraavasti:
”[M]atkakorvaukset edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja
varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen
kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena
edustajiston iltakouluihin, kokouksiin sekä muihin virallisiin edustajiston
valitsemien toimielimien tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä
opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta
paikkakunnalta Turkuun. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti edustajiston
koulutuksiin, iltakouluihin ja kokouksiin.
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista
edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
Hallinnolliset asiat
21
Ylioppilaskunnan toimiston hälytysjärjestelmän päivittäminen
Liite 1
Liite 2

Tarjous hälytysjärjestelmän päivittämiseksi
Hälytysjärjestelmien kustannusvertailu
Rehtorinpellonkadun toimistotiloissa oleva hälytysjärjestelmä on vuodelta
2000. Verisure on tarjonnut mahdollisuutta laitteiston ja sopimuksen
uusimiseen nykyaikaisemmaksi. Vanhan laitteiston purkamisesta ja uuden
asentamisesta syntyy ylimääräinen kertakustannus, mutta tuleva
kuukausimaksu olisi edullisempi. Lisäksi vartijan tarkastuskäynnit sisältyvät
tarjoukseen, mikä myös laskee käytön kuluja. Alentuneet
käyttökustannukset kattaisivat asennuksesta syntyvät kustannukset arviolta
2–3 vuodessa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § 1 momentin 1 kohdan mukaan hallituksen
tehtävänä on mm. tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset.

Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää hyväksyä Verisuren tarjouksen hälytysjärjestelmän ja siihen
liittyvän sopimuksen uusimisesta.
22
Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen haun avaaminen
Liite 3

Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen hakukuulutus
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander on pyytänyt opintovapaata
tutkinnon loppuun saattamiseksi ajalle 1.3.–30.6.2018.

Ylioppilaskunnan säännöt 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata koulutuspoliittinen asiantuntija Kajanderin sijaisen
haun ajalle 11.–29.1. klo 23.59.
Järjestöasiat
23
Järjestökoulutuspäivä
TYY järjestää järjestötoimijoille yhteisen koulutuspäivän 23.1. Naturassa.
Koulutuspäivä alkaa kaikille yhteisellä Yhdistystoimijan ABC:llä ja jatkuu sen
jälkeen aihealueittain eriytetyillä koulutuksilla. Koulutusten välissä on tauko,
jonka aikana osallistujille tarjoillaan kahvia ja teetä. Paikalle odotetaan noin
300 osallistujaa.
TYYn ja Unican yhteistyösopimuksen mukaisesti järjestö- ja
hallintoasiantuntija on pyytänyt tarjouksen Unicalta tarjoilujen
järjestämisestä.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää tilata TYYn järjestökoulutuspäivän tarjoilut Unica Oy:ltä ja
varaa tarkoitukseen 825 € järjestösektorivaroista.
Kansainväliset asiat
24
TYYn lausunto hallituksen esityksestä laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon
ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja
vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Liite 4

TYYn lausunto oleskeluluvista
Turun yliopistoon on tullut lausuntopyyntö koskien HE laiksi kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina,
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opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi.
Yliopisto on pyytänyt lausuntoa viimeistään maanantaina 15.1.2018.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua esityksestä liitteen mukaisesti.
Koulutuspoliittiset asiat
25
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laajennettuun johtoryhmään
Yliopiston laajennettuun johtoryhmään kuuluu rehtoristo, keskushallinnon
johtajat, dekaanit, tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja.
Ylioppilaskuntaa on johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.
26
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutusneuvostoon (ent.
opintoasiainneuvosto) ja sen jaostoihin
Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa on yksi
varsinainen edustaja ja hänen varaedustajansa.
Koulutusneuvoston varajäsenenä on toiminut ylioppilaskunnan hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava. Esitetään, että myönnetään ero Inari
Harjuniemelle ja valitaan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Sini
Saarinen koulutusneuvoston varajäseneksi. Varsinaisena edustajana
neuvostossa toimii ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander.
Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva
opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston puheenjohtaja on
menneellä kaudella toiminut TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi
jaostossa on toiminut jäsenenä toinen TYYn nimeämä edustaja.
Ylioppilaskunta esittää, että sosiaalipoliittinen asiantuntija toimisi myös
alkavalla kaudella jaoston puheenjohtajana ja esittää lisäksi hallituksen
sosiaalipoliittista vastaavaa jaoston jäseneksi.
Digijaosto on uusi koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva jaosto.
Digijaoston tehtävänä on edistää ja systematisoida opetuksen
tarkoituksenmukaista, pedagogiikan ehdoilla tapahtuvaa digitalisaatiota.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018
Esityslista 11.1.2018
Sivu 6/11

Systematisoinnilla tarkoitetaan myös käytettävien välineiden ja tekniikoiden
yhtenäistämistä yliopistotasolla, jolloin myös tekninen tuki voidaan
varmistaa.
TYYn koulutuspoliittinen sektori esittää jaoston jäseneksi hallituksen
koulutuspoliittista vastaavaa ja hänen varajäsenekseen hallituksen
varapuheenjohtajaa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Inari Harjuniemelle ja nimetä hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarisen varajäseneksi yliopiston
koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa neuvoston
varsinaisena jäsenenä.
Hallitus päättää nimetä sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen ja
hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Iina Ryhdän ylioppilaskunnan
edustajiksi yliopiston hyvinvointijaostoon sekä esittää Peltosta jaoston
puheenjohtajaksi.
Hallitus päättää nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Sini
Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvoston digijaostoon ja
hänen varajäsenekseen hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Palanterän.
27
Ylioppilaskunnan edustajan 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 Laura-Maria Poikelalle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Laura-Maria Poikelalle ja nimetä hallituksen
varapuheenjohtaja Paavo Palanterän ylioppilaskunnan edustajaksi
yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa ohjelman ohjausryhmään.
28
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. TYYn koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen
laatutyön ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Inari
Harjuniemelle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron Inari Harjuniemelle ja nimetä
ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään ja hänen
varajäsenekseen koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
29
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopistopedagogiikan ohjausryhmään
Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä seuraa ja ohjaa kasvatustieteiden
tiedekunnan yliopistopedagogiikan yksikön toimintaa. TYYn
koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen yliopistopedagogiikan
ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Inari Harjuniemelle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Inari Harjuniemelle ja nimetä hallituksen
varapuheenjohtaja Paavo Palanterän ylioppilaskunnan edustajaksi
yliopistopedagogiikan ohjausryhmään. Varajäsenenä jatkaa
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
30
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan tiimeihin
Koulutuksen toimiala on muodostanut hallinnon sisäistä toimintaa ja sen
kehittämistä varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teemaaluettaan koskevia opintohallinnon käytäntöjä. Koulutuksen toimiala on
toivonut osaan tiimeistä edustusta ylioppilaskunnasta.
Harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen -tiimi ja siinä tähän asti toiminut
ylioppilaskunnan edustaja Laura-Maria Poikela ovat toivoneet
mahdollisuutta edustajan jatkaa tehtävässään tiimin toimikauden loppuun.
Kun otetaan huomioon edustajan osoittama motivaatio ja kyky toimia tiimin
toimialueella sekä toiminnalta toivottava jatkuvuus, on tervetullutta ja
perusteltua jatkaa toimikautta alkaneen vuoden loppuun asti.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Inari Harjuniemelle ja nimetä hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarisen yliopiston koulutuksen toimialan
opetuksen ja koulutuksen kehittäminen -tiimiin.
Hallitus päättää myöntää eron Saana Kalliolle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijakeskus -tiimiin.
Hallitus päättää nimetä Laura-Maria Poikelan ylioppilaskunnan edustajaksi
yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen
-tiimiin vuodeksi 2018.
31
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Universitas Turku -ohjausryhmän
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Universitas Turku on Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan
yhteistyössä toteuttama hanke. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa
opiskelijoita ja erityisesti TYYn järjestöjä omaehtoiseen opiskelua ja
akateemisuutta tukevan toiminnan tuottamiseen. Hankkeessa järjestöille
jaetaan vuosittain avustuksia tällaisen toiminnan järjestämiseen.
Universitas Turku -hankkeen ohjaussäännön mukaisesti hanketta hallinnoi
ohjausryhmä, joka päättää hankerahan haun avaamisesta, hakuajasta sekä
avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta.
Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää, ja neljä Turun
yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. Ylioppilaskunnan
nimeämistä edustajista yksi on ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen
asiantuntija ja yksi ylioppilaskunnan hallituksen edustaja.
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat vaihtuneet.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen
vastaava Sini Saarisen Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään.
32
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen kansallisen opiskelijoiden oppimistulosten
arviointi -hankkeen Turun yliopiston työryhmään
Yliopisto on ilmoittautunut mukaan OKM:n koordinoimaan opiskelijoiden
oppimistulosten arviointi -hankkeeseen. Toteutusta varten tarvitaan
yliopiston sisäinen työryhmä, jota tulee vetämään vararehtori Riitta Pyykkö.
Työryhmän menestyminen tehtävässään edellyttää myös
opiskelijaedustusta, minkä vuoksi ylioppilaskunnalta on pyydetty edustajaa
työryhmään. Jäsenen on varauduttava olemaan käytettävissä koko
kalenterivuoden 2018.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen
vastaava Sini Saarisen opiskelijoiden oppimistulosten arviointi -hankkeen
Turun yliopiston työryhmään.
33
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorin
nimeäminen
Ylioppilaskunta pyysi loppuvuodesta 2017 tiedekuntia edustavilta aine- ja
tiedekuntajärjestöiltä esityksiä vuoden 2018 tiedekuntakohtaisiksi hallinnon
opiskelijaedustajien koordinaattoreiksi. Yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa
lukuun ottamatta koordinaattorien nimeäminen tehtiin hallituksen
kokouksessa 42/2017. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
tiedekuntajärjestö Index pyysi lisäaikaa esityksen tekemiseen ja asian
käsittely siirtyi alkaneen vuoden puolelle.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018
Esityslista 11.1.2018
Sivu 9/11

Index esittää koordinaattoriksi Indexin hallituksen opintosihteeri Julia
Lintusta ja varakoordinaattoriksi hallituksen puheenjohtaja Tiia YläPeräistä.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallinnon
opiskelijaedustajien koordinaattoriksi Julia Lintusen ja varakoordinaattoriksi
Tiia Ylä-Peräisen.
Siipiasiat
34
Kansainvälisyyssiiven täydennyshaku
Liite 5

Kansainvälisyyssiipeen hakeneet (ei julkaista)
Hallitus päätti kokouksessaan 41/2017 täydentää kansainvälisyyssiipeä.
Haku oli auki 7.–28.12., jonka aikana saatiin 2 hakemusta. Yksi hakemus
saapui myöhässä. Siiven puheenjohtajaksi ei tullut yhtään hakemusta.

Hallituksen vapaaehtoisvastaava esittää:
Hallitus päättää kansainvälisyyssiiven
valintamenettelystä.

jäsenistä

ja

puheenjohtajan

Sosiaalipoliittiset asiat
35
Läsnäolo-oikeutetun TYYn edustajan valinta Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä
yliopistossa. Tasa-arvotoimikunnan toimikausi on 1.1.2017–31.12.2019.
TYYllä on tasa-arvotoimikunnassa varsinainen jäsen, varajäsen sekä
edustaja, jolla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksiin.
Läsnäolo-oikeutettu TYYn edustaja on vuonna 2017 ollut hallituksen
yhdenvertaisuusvastaava Janne Salakka. TYYn sosiaalipoliittinen sektori
järjestäytyy uudelleen tasa-arvotoimikunnan osalta. Samalla myönnetään
ero Janne Salakalle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Janne Salakalle ja nimetä läsnäolooikeutetuksi TYYn edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
vuodelle 2018 hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Olli-Pekka
Paasivirran. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen jatkaa läsnäolooikeutetun TYYn edustajan varajäsenenä. Toimikunnan varsinaisena
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jäsenenä jatkaa Linnea Mattila ja hänen varajäsenenään Behnoush
Foroutan.
36
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
YTHS:n Turun terveystyöryhmä koostuu YTHS:n, Turun yliopiston, Åbo
Akademin, ylioppilaskuntien ja muiden sidosryhmien edustajista.
Terveystyöryhmä käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2017 terveydenhuollosta vastaava
hallituksen jäsen Laura-Maria Poikela sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija.
TYYn sosiaalipoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen terveystyöryhmän
osalta. Samalla myönnetään ero Laura-Maria Poikelalle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Laura-Maria Poikelalle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n Turun terveystyöryhmään vuodelle
2018 hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Iina Ryhdän.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen jatkaa työryhmän jäsenenä.
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Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Turun alueen korkeakoulujen
esteettömyysverkostoon
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto koostuu
korkeakoulujen sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajista. Verkosto
käsittelee ja välittää tietoa esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2017 Yhdenvertaisuussiiven (ent.
Saavutettavuussiiven) puheenjohtajana alkuvuonna toiminut Anette Säkö
sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija. TYYn sosiaalipoliittinen sektori
järjestäytyy uudelleen esteettömyysverkoston osalta. Samalla myönnetään
ero Anette Säkölle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Anette Säkölle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostoon vuodelle
2018 Yhdenvertaisuussiiven puheenjohtaja Jukka Väisäsen.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen jatkaa verkoston jäsenenä.
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Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Turun toimeentuloturvaverkostoon
Turun toimeentuloturvaverkosto koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja
opiskelijakuntien, TYS:n sekä muiden sidosryhmien edustajisto. Verkosto
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käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden toimeentuloon liittyvistä
kysymyksistä.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2017 toimeentulosta vastaava
hallituksen jäsen Janne Salakka sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija. TYYn
sosiaalipoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen toimeentuloturvaverkoston
osalta. Samalla myönnetään ero Janne Salakalle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Janne Salakalle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi toimeentuloturvaverkostoon vuodelle 2018 hallituksen
sosiaalipoliittisen vastaavan Olli-Pekka Paasivirran. Sosiaalipoliittinen
asiantuntija Petra Peltonen jatkaa verkoston jäsenenä.
Viestintäasiat
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Haun avaaminen A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi
Liite 6

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.

Tiedottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun
A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.
40
Muut mahdolliset asiat
41
Kokouksen päättäminen
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Tarjous hälytysjärjestelmän päivittämiseksi (ei julkaista)
Hälytysjärjestelmien kustannusvertailu (ei julkaista)
Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen hakukuulutus
TYYn lausunto oleskeluluvista
Kansainvälisyyssiipeen hakeneet (ei julkaista)
Hakukuulutus: A5-poytäständien jakajat

