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Esityslista 3/2022
Aika:

28. 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
31
Päätösvaltaisuus
32
Pöytäkirjantarkastaminen
33
Ilmoitusasiat
18.1.
20.1.
21.1.
24.1.
25.1.
27.1.
31.1.

Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander ja Lahoniitty opiskelijoiden sähköiset palvelut -ohjausryhmässä
Kajander, Ritola ja Virtanen tapaamassa yliopiston OpintoVartuyhteyshenkilöitä
Kajander yliopiston kielitaito-ohjeistuksen työryhmässä
Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Kajander yliopiston digiohjausryhmässä
Lahoniitty MYR järjestöjaoston kokouksessa
Kajander opiskelijoiden sähköiset palvelut -ohjausryhmässä
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3.2.

Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä
Kajander opiskelijoiden sähköiset palvelut -ohjausryhmässä

34
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT
35
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2022
Liite 1

Toimintasuunnitelman
kokouksessa)

toteuttamissuunnitelma

2022

(nähtävillä

Hallitus
ja
henkilöstö
valmistelevat
toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi projektien vastuunjako ja alustava
aikataulutus. Lisäksi siinä avataan keinoja edustajiston hyväksymän
toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Toteuttamissuunnitelma
toimitetaan edustajistolle tiedoksi.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden
2022 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
36
Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § toisen momentin 16. kohdan mukaan
edustajiston tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen
alaisten toimielimien kokouksiin.
Kaudella
2020–2021
kulukorvaukset
maksettiin
seuraavasti:
"Matkakorvaukset edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja
varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen tai
oman auton käytöstä aiheutuneiden, ja toissijaisesti pääsihteerin harkinnalla
muiden toteutuneiden kustannusten suuruisina 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 11 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista
edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
37
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Lähetekeskustelu Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä
Edustajisto hyväksyi marraskuun 2021 kokouksessaan (asia 250/2021)
toivomusponnen, jonka mukaan edustajisto toivoo hallituksen valmistelevan
esityksen edustajistolle Opiskelijoiden liikuntaliitosta eroamiseksi vuoden
2022 aikana siten, että TYY eroaisi Opiskelijoiden liikuntaliitosta vuonna 2022
ennen OLL:n talousarvion vahvistamista.
Toivomusponnessa ei ole otettu tarkemmin kantaa esimerkiksi siihen,
tuleeko hallituksen varautua mahdollisen eroamisen jälkeen toteuttamaan
itse tai jonkun muun toimijan avustuksella Opiskelijoiden liikuntaliiton
jäsenyyden kautta nyt saatavia asioita, kuten liikuntaedunvalvontaa, erilaisia
kilpailumahdollisuuksia ja etuja, ja miten mahdollisen eroamisen jälkeen
Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksuun nyt käytettävät varat
huomioidaan
tulevaisuudessa
ylioppilaskunnan
talousarviossa.
Lähetekeskustelun tarkoituksena on, että edustajisto evästää hallitusta
tarkemmin toivomusponnen kohteena olevan esityksen valmistelussa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä.

HALLINNOLLISET ASIAT
38
TYYn edustajan nimeäminen Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmään
Turun kaupunki pyytää ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan
Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmään 7.2. mennessä.
Marraskuussa 22.11.2021 Turun kaupunginhallitus päätti Vanhankaupungin
strategisen maankäytön hankkeen nimeämisestä, hankkeen tavoitteista ja
toimenpiteistä. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin yhteistyön ja yhteisöllisyyden
edistäminen Vanhankaupungin alueen toimijoiden, yritysten opiskelijoiden,
asukkaiden ja kaupunkilaisten kanssa luomalla yhteistyön malleja ja
verkostoja. Tämän tavoitteen toteutumiseksi määriteltiin yhdeksi
toimenpiteeksi pysyvän yhteistyöryhmän perustaminen. Yhteistyöryhmän
tehtäväksi määriteltiin ”edistää ja ohjata Vanhankaupungin kehittämistä”.
Yhteistyöryhmässä keskustellaan yhdessä ennakkoon sovituista aiheista ja
käsitellään ajankohtaisia kehittämistoimenpiteitä ja niiden käytännön
edistämistä. Kokouksissa kuullaan kiinteistönomistajien ja eri toimijoiden
kehitysideoista ja kaupungin näkemyksistä niihin liittyen ja pohditaan
ideoiden vaikutusta suhteessa muun muassa maankäytön reunaehtoihin ja
päätöksentekoon.
Yhteistyöryhmään
kootaan
alueen
toimijoiden
lisäksi
vahva
asiantuntijaryhmä Turun kaupungin virkahenkilöistä. Yhteistyöryhmä
kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää nimetä TYYn edustajan Vanhankaupungin kehittämistyön
yhteistyöryhmään.

JÄRJESTÖASIAT
39
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 2

Järjestöluettelo
Yhdistykset toimittivat järjestöilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen.
Ilmoituksen eräpäiväksi ilmoitettiin 31.12.2021 klo 23.59.
Järjestöilmoituksen jätti tähän määräaikaan mennessä 127 yhdistystä.
Lisäksi järjestöasemaa haki Mingbai ry ja Turun Akateeminen Keski- ja ItäEurooppa -seura (Takis) ry.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2–3 §, 5–6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, hyväksyä
uudet järjestöasemaa hakeneet yhdistyksen, poistaa järjestöasemasta
luopuneet yhdistykset sekä vahvistaa luettelon 1/2022.
40
Toiminta-avustuksen ennakot
Liite 2

Järjestöluettelo
TYY voi myöntää järjestöilleen toiminta-avustuksen ennakkoa. Ennakkoa
haetaan ilmoittamalla siitä järjestöilmoituslomakkeessa. Toimintaavustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 30 järjestöä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 10 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.
41
Avustustoimikunnan täydentäminen
Liite 3

Hakukuulutus avustustoimikuntaan

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022
Esityslista 28.1.2022
Sivu 5/10

Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan 24.11.2021 (päätöskohta
14/2022), että se ”[…] valtuuttaa hallituksen täydentämään
[avustus]toimikuntaa sekä valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan
toimikunnalle puheenjohtajan."
Hallitus avasi täydennyshaun avustustoimikuntaan kokouksessaan 2/2022.
Haku päättyy 27.1.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää avustustoimikunnan täydentämisestä vuodelle 2022.

KANSAINVÄLISET ASIAT
42
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen
Turun Eurooppa-foorumi on vuosittain järjestettävä kansalaisfoorumi, jonka
järjestämisessä TYY on ollut mukana vuodesta 2018 lähtien.
Ylioppilaskunnalla on edustus Turun Eurooppa-foorumin hallituksessa,
vuonna 2021 edustajana toimi Jenna Rautionaho.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
43
Tiedekuntakohtaisten hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorien valinta vuodelle
2022
Liite 4
Liite 5

Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2022
Esityspyyntö TYYn hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreista
vuodelle 2022
Hallituksen jäsen Saarinen lähetti loppuvuodesta 2021 yliopiston tiedekuntia
ja Turun kauppakorkeakoulua edustaville järjestöille esityspyynnön
hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreista vuodelle 2022 (liitteenä).
Esityspyynnössä on myös kuvaus koordinaattoreiden tehtävistä.
Osa tiedekuntia edustavista järjestöistä ei ole vielä toimittanut esityksiään.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita tiedekuntia edustavien järjestöjen esityksistä
tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle
2022.
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44
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston digiohjausryhmään
Yliopiston hallitus päätti 15.1.2021, että yliopiston hallinnon palveluja
ohjaamaan ja seuraamaan perustetaan yliopiston keskeisten toimintojen
ohjausryhmät.
Koulutuksen,
tutkimuksen
ja
yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen osalta ohjausryhminä toimivat vararehtorien vetämät
neuvostot. Ylioppilaskunnalla on edustus koulutusneuvostossa ja
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa.
Yliopisto pyysi ylioppilaskuntaa nimeämään edustajansa (1-2) nyt
perustettaviin digiohjausryhmään ja yleishallinnolliseen ohjausryhmään.
Edustajat tuli ilmoittaa yliopistolle 20.12.2021 mennessä ja ohjausryhmät
aloittavat toimintansa tammikuussa. Uudet ohjausryhmät kokoontuvat neljä
kertaa vuodessa. Ohjausryhmien rooli on neuvoa-antava, valmisteleva ja
keskusteleva. Ohjausryhmät eivät tee päätöksiä.
Kokouksessaan 30/2021 (17.12.) TYYn hallitus
päätti nimetä
digiohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsenen, mutta jätti
henkilön valitsemisen vuoden 2022 hallitukselle. Hallituksen jäsenen
varajäsenenä toimii koulutuspoliittinen asiantuntija. Yleishallinnolliseen
ohjausryhmään hallitus nimesi koulutuspoliittisen asiantuntijan ja hänen
varakseen järjestö- ja hallintoasiantuntijan.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä yliopiston digiohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi
hallituksen jäsenen.
45
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen ohjausryhmään
Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman
2021–2030 läpileikkaava teema. Kestävän kehityksen ohjausryhmän
tehtävänä on kehittää yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa
opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa,
seurata ja arvioida yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin, edistää yliopiston kestävän kehityksen
yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää kestävän
kehityksen periaatteiden toteuttamista yliopiston omissa käytännön toimissa
ja vahvistaa Turun yliopiston roolia ja tunnettavuutta kestävän kehityksen
edelläkävijänä. Ohjausryhmällä on kolme alaryhmää, joissa TYYllä on myös
edustus.
Vuonna 2021 ylioppilaskuntaa edustivat Maria Nieminen ja hänen
varajäsenenään Sofia Saarinen.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron Maria Niemiselle ja Sofia Saariselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenensä Kestävän kehityksen
ohjausryhmään.
46
Ylioppilaskunnan edustaja Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään
Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan arvio yliopiston kiinteistöjen
ja
toimintojen
nykyisestä
hiilijalanjäljestä,
sekä
suunnitelma
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja mahdollisista kompensaatioista.
Hiilijalanjälkeä määrittävä työryhmä on Turun yliopiston kestävän
kehityksen ohjausryhmän alainen työryhmä. Vuonna 2021 ylioppilaskuntaa
edusti hallituksen jäsen Maria Nieminen
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Maria Niemiselle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan ja hänen varajäsenensä Turun yliopiston hiilijalanjälkeä
määrittävään työryhmään.
47
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään
Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmä on kestävän kehityksen
ohjausryhmän alainen työryhmä. Vuonna 2021 ylioppilaskuntaa edustivat
Sofia Saarinen ja hänen varajäsenenään Maria Nieminen.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sofia Saariselle ja Maria Niemiselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenen yliopiston Kestävän
kehityksen koulutuksen työryhmään.
48
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään
Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmä on Kestävän kehityksen
ohjausryhmän alainen työryhmä. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja
koordinoida kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoida
niiden toimeenpanoa.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan yliopiston Kestävät kampusarjen toiminnot
työryhmään.
49
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Reilun kaupan kannatusryhmään
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Turun yliopisto on vuonna 2018 saanut Reilun kaupan korkeakoulun
arvonimen. Reilun kaupan korkeakoululla tulee olla Reilun kaupan
kannatusryhmä. Kannatusryhmässä on edustus TYYn hallituksesta sekä TYYn
vapaaehtoisten joukosta.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Maria
Niemiselle ja nimetä TYYn hallituksen edustajan Reilun kaupan
kannatusryhmään.
50
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille hankkeen ohjausryhmään
Turun yliopiston työelämäpalvelut ja Åbo Akademin Arbetsforum toteuttavat
aikavälillä 1.3.2021–31.8.2023 yritysyhteistyöhön ja opiskelijoiden
yrittäjämäisen ajattelun kehittymiseen keskittyvän hankkeen. Hankkeen
osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Hallitus päätti 8/2021 (12.3.2021) nimetä hallituksen jäsen Rautionahon
ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi ja koulutuspoliittisen asiantuntijan
varajäseneksi. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa ohjausryhmän
varajäsenenä, mutta varsinaista jäsentä on syytä vaihtaa toimijoiden
vaihduttua.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä hallituksen
jäsen Tolvasen ylioppilaskunnan edustajaksi Yliopistojen työelämäpalvelut
yrityksille -hankkeen ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa
ohjausryhmän varajäsenenä.

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
51
TYYn läsnäolo-oikeutetun
arvotoimikuntaan

edustajan

nimeäminen

Turun

yliopiston

tasa-

Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä
yliopistossa. TYYllä on tasa-arvotoimikunnassa varsinainen jäsen, varajäsen
sekä edustaja ja varaedustaja, joilla on läsnäolo-oikeus toimikunnan
kokouksiin. Edeltävänä toimivuotena TYYn edustajana toimi hallituksen
jäsen Suvituuli Lunmark ja varalla sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron Suvituuli Lundmarkille ja nimeää hallituksen
jäsen Siiri Turusen TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston
tasa-arvotoimikuntaan vuodelle
2022. Toimikunnan
varsinaisena
opiskelijajäsenenä jatkaa Elisa Pirinen ja hänen varajäsenenään Marko
Mäkinen.
52
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Opiskelijakaupunki Turku Arjen palvelut työryhmään
Työryhmä koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien, TYS:n
sekä muiden sidosryhmien edustajista. Työryhmä käsittelee opiskelijoiden
hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen liittyviä teemoja.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Suvituuli Lundmarkille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2020
hallituksen jäsen Akseli Tiitan. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
jatkaa työryhmän jäsenenä.

VIESTINTÄASIAT
53
Ylioppilaskunnan uuden visuaalisen ilmeen valitseminen
Liite 6
Liite 7

TYYn logoluonnokset
TYYn ilmeluonnokset
Hallitus ja TYYn toimisto on käsitellyt logoasiaa ja kommentoinut
logoluonnoksia. Kommentoinnin pohjalta mainostoimisto Taiga on
toimittanut TYYlle 3 uutta logoluonnosta, ehdotuksen värimaailmasta sekä
kaksi erilaista visuaalista ilmettä. Logon valinnan ja ilmeen valinnan jälkeen
työ jatkuu kirjaisimen valinnalla ja graafisen ohjeen viimeistelyllä.

Viestintäasiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYlle uuden logon ja visuaalisen ilmeen.

54
Muut mahdolliset asiat
55
Kokouksen päättäminen
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