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Esityslista 2/2022
Aika:

14. tammikuuta 2022 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Camilla Saarinen, puheenjohtaja
Akseli Tiitta, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veera Pajunen
Juho Pitkäranta
Arvi Tolvanen
Siiri Turunen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Aliisa Wahlsten, edustajiston puheenjohtaja
Sofia Saarinen, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Marttela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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Kokouksen avaus
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Päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastaminen
16
Ilmoitusasiat

11.1.

Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
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Esityslistan hyväksyminen
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18
Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti: Aliisa Wahlsten
Hallituksen 2021 puheenjohtaja Wahlstenilla on ollut tilinkäyttöoikeudet
TYYn pankkitiliin sekä käytössään ylioppilaskunnan luottokortti. Hänen
toimikautensa päätyttyä tilinkäyttöoikeudet ja kortti tulee peruuttaa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää peruuttaa Aliisa Wahlstenin tilinkäyttöoikeudet TYYn
pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
19
Hallituksen puheenjohtajan tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti
Uusi
hallituksen
puheenjohtaja
Camilla
Saarinen
tarvitsee
tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10.
Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää myöntää hallituksen puheenjohtaja Camilla Saariselle
(xxxxxx-yyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716
9020 0256 10 sekä päättää hankkia Saariselle ylioppilaskunnan luottokortin
välittömästi.
20
TYY100 -toimikunnan kokoonpanon päivittäminen
Edustajisto
päätti
järjestäytymiskokouksessaan
24.11.
jatkaa
juhlavuositoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2022–2023 ajaksi ja
nimittää toimikuntaan Aliisa Wahlstenin Saana Ylikruuvin tilalle, Camilla
Saarisen Aliisa Wahlstenin tilalle, valtuuttaa vuoden 2022 hallituksen
järjestäytymisensä jälkeen valitsemaan juhlavuositoimikuntaan uuden
jäsenen Maria Niemisen tilalle sekä valtuuttaa vuoden 2022 hallituksen
tarvittaessa vaihtamaan juhlavuositoimikunnan niitä jäseniä, jotka on
nimitetty toimikuntaan työsuhteensa tai luottamustoimensa perusteella.
Hallituksen tulee valita juhlavuositoimikuntaan uusi jäsen Maria Niemisen
tilalle. Lisäksi TYYn tapahtumatuottajana toimii Laura Forsmanin
opintovapaan ajan Hanna Kiiskilä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita juhlavuositoimikuntaan uuden jäsenen Maria
Niemisen tilalle sekä vaihtaa toimikuntaan Laura Forsmanin opintovapaan
ajaksi tapahtumatuottaja Hanna Kiiskilän.
21
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
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Liite 1

Vuosijuhlamuistio 2022
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.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.

JÄRJESTÖASIAT
22
Avustustoimikunnan täydennyshaku
Liite 2

Hakukuulutus avustustoimikuntaan
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan 24.11.2021 (päätöskohta
14/2022), että se ”[…] valtuuttaa hallituksen täydentämään
[avustus]toimikuntaa sekä valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan
toimikunnalle puheenjohtajan."
Avustustoimikunnan täydennys voidaan toteuttaa avoimen haun kautta.
Täydennyshaku toteutetaan samoilla valintakriteereillä kuin
alkuperäinenkin haku.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää avata täydennyshaun avustustoimikuntaan vuodelle 2022.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
23
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston johtoryhmään
Yliopiston johtoryhmään kuuluu rehtorit, keskushallinnon johtajat, dekaanit,
tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja. Ylioppilaskuntaa on
johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Yliopiston johtoryhmästä on aiemmin käytetty nimeä laajennettu
johtoryhmä.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Aliisa
Wahlstenille ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
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24
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutusneuvostoon ja sen
jaostoihin
Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa
ylioppilaskunnalla on yksi varsinainen edustaja ja hänen varaedustajansa.
Koulutusneuvoston ja sen alla toimivien jaostojen kausi on rehtorien kausi.
Varsinaisena edustajana neuvostossa on toiminut ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen
asiantuntija
ja
varajäsenenä
on
toiminut
ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.
Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva opiskelijoiden
hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston puheenjohtajana on toiminut
useamman kauden TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi jaostossa on
toiminut jäsenenä toinen TYYn nimeämä edustaja.
Koulutusneuvoston alaisuudessa toimii myös jatkuvan oppimisen jaosto. Se
keskittyy syksyllä 2019 laaditun jatkuvan oppimisen ohjelman toteutuksen
valmisteluun
ja
seurantaan.
Jaostoon
on
pyydetty
edustus
ylioppilaskunnalta.
Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto on koulutusneuvoston
alainen jaosto, jonka tehtävänä on kansainvälisten tutkinto-ohjelmien
pitkäjänteinen kehittäminen ja seuranta. Jaosto aloitti työnsä syksyllä 2019 ja
sen kokoonpanossa on mukana edustajat kaikista tiedekunnista ja
ylioppilaskunnasta. Varsinaisena jäsenenä jaostossa on toiminut TYYn
kansainvälisten asioiden asiantuntija ja varajäsenenä hallituksen jäsen.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja sen
alaisiin jaostoihin seuraavasti:
-

Myöntää eron Sofia Saariselle ja valita ylioppilaskunnan edustajan
varajäseneksi koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittisen asiantuntijan
Joni Kajanderin jatkaa varsinaisena jäsenenä.

-

Myöntää eron Suvituuli Lundmarkille hyvinvointijaostosta ja valita
ylioppilaskunnan
edustajani
jaoston
varsinaiseksi
jäseneksi.
Sosiaalipoliittinen asiantuntijan Ville Ritolan jatkaa jaoston
puheenjohtajana.

-

Myöntää eron Anna Ryzhovalle kansainvälisten tutkinto-ohjelmien
kehittämisjaostosta ja valita varajäseneksi jaostoon ylioppilaskunnan
edustajan. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa
varsinaisena jäsenenä.
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-

Myöntää eron Jenna Rautionaholle ja valita ylioppilaskunnan edustajan
jatkuvan oppimisen jaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander jatkaa varajäsenenä.

25
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. Ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä on toiminut hallituksen
koulutuspoliittinen
vastaava
ja
varajäsenenä
koulutuspoliittinen
asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan yliopiston laatutyön ohjausryhmään.
Koulutuspoliittinen asiantuntija toimii tällä hetkellä ohjausryhmän
varajäsenenä.
26
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on
yliopiston johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus. Nimetään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjausryhmän ylioppilaskunnan edustaja.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sofia Saariselle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa
-ohjelman ohjausryhmään.

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
27
Ylioppilaskunnan

edustajan

nimeäminen

Turun

YTHS:n

terveystyöryhmään

Terveystyöryhmä on osa paikallista YTHS:n terveyden edistämistoimintaa.
Työryhmässä suunnitellaan ja toteutetaan terveyden edistämistoimintaa
yhdessä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden opiskeluyhteisössä
hyvinvointityötä tekevien yhteistyökumppanien kanssa.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Suvituuli Lundmarkille
ylioppilaskunnan edustajan Turun YTHS:n terveystyöryhmään

ja

nimetä
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28
Muut mahdolliset asiat
29
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Vuosijuhlamuistio 2022
Hakukuulutus avustustoimikuntaan

