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Esityslista 4/2022
Aika:

11. helmikuuta 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

56
Kokouksen avaus
57
Päätösvaltaisuus
58
Pöytäkirjantarkastaminen
59
Ilmoitusasiat
28.1.
31.1.
1.2.

2.2.
3.2.
4.2.

Turunen ja Ritola yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan
kokouksessa
Saarinen Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Hallitus opiskelijajärjestöjen ja YTHS:n läntisen alueen tapaamisessa
Tolvanen jatkuvan oppimisen jaoston tapaamisessa
Puheenjohtajien neuvosto
Turunen yliopiston opinto-ohjaajien ohjausryhmän kokouksessa
Tapaaminen yliopiston viestinnän kanssa
Lahoniitty opiskelijoiden sähköisten palveluiden ohjausryhmän kokouksessa
TYYn juhlaseminaari järjestettiin onnistuneesti etäyhteyksin

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022
Esityslista 11.2.2022
Sivu 2/4

7.2.
7.2.
8.2.
8.–9.2.
9.2.
10.2.
10.–11.2.

Kajander ja Tolvanen koulutusneuvoston kokouksessa
Saarinen, Tolvanen, Alm ja Kajander tapasivat rehtoraattia
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Lahoniitty yleishallinnollisen ohjausryhmän kokouksesssa
Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Kajander, Ritola ja Virtanen restoratiivisen sovittelun koulutuksessa
Lappeenrannassa
Lahoniitty opiskelijoiden sähköiset palvelut ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
SYL:n sektoritapaamiset
Saarinen ja Peltonen SYL:n johdon seminaarissa

60
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT
61
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään
Opiskelijakaupunki Turku on yhteistyöverkosto, jonka ohjausryhmässä
TYYllä on edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida verkoston
toimintaa.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää nimetä Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään
varsinaiseksi jäseneksi hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarisen ja
varajäseneksi hallituksen jäsen Juho Pitkärannan.
62
Pienimuotoisten markkinointisopimusten hyväksyttäminen ilman hallituksen kokousta
Jokainen TYYn laatima yhteistyösopimus vaatii hallituksen kokouksen
hyväksyntää (ylioppilaskunnan säännöt, 48 §). Tämä on sisältänyt myös viime
vuosina vakiintuneen mainostilan myynnin TYYn eri medioissa. Osa näistä
sopimuksista voi olla hyvin pienimuotoisia ja niiden tuomat velvoitteet
TYYlle ovat tiedossa jo etukäteen yritysyhteistyövastaavan laatimissa
esitteissä, kuten TYYn mediakortissa. Raskas päätösmenettely hankaloittaa
pienimuotoisista mediakampanjoista sopimista. Prosessin pituus voi myös
olla joissakin tilanteissa sopimuksen syntymistä estävä tekijä.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää, että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä
hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja
velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.
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KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
63
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan tiimeihin
Koulutukseen liittyvistä palveluista vastaavan koulutuksen toimialan sisäistä
kehittämistä varten toimii erilaisia tiimejä. Tiimit käsittelevät teemaaluettaan koskevia opintohallinnon käytäntöjä ja prosesseja. Koulutuksen
toimiala on toivonut osaan tiimeistä edustusta ylioppilaskunnasta. Tällaisia
tiimejä ovat mm. opiskelijapalautetiimi ja harjoittelutiimi.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sofia Saariselle ja valita ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
Hallitus päättää
ylioppilaskunnan
harjoittelutiimiin.

myöntää eron Jenna
edustajan
yliopiston

Rautionaholle
koulutuksen

ja valita
toimialan

Hallitus päättää myöntää eron Jenna
ylioppilaskunnan
edustajan
yliopiston
opetussuunnitelmatyötiimiin.

Rautionaholle
koulutuksen

ja valita
toimialan

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
64
Ylioppilaskunnan kommentti yliopiston suosituksesta vammaisia opiskelijoita ja
erilaisia opiskelijoita koskevista erityisjärjestelyistä
Yliopiston
hyvinvointipalvelut
päivittää
suositusta
ja
lähestyy
ylioppilaskuntaa
kommenttipyynnöllä.
Erityisjärjestelyt
ovat
esteettömyyssuunnittelijan yhdessä tiedekunnan kanssa tekemiä suosituksia
helpotuksista opintojen järjestelyihin. Kommenttia toivotaan 11.2.
mennessä.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää yliopiston suosituksesta vammaisia opiskelijoita ja erilaisia
opiskelijoita
koskevista
erityisjärjestelyistä
kommentoinnista.

VIESTINTÄASIAT
65
Valokuvaajan valitseminen
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TYY tarvitsee valokuvia toimijoista ja toiminnan arjesta uusille nettisivuilleen
sekä muuhun käyttöön. Valokuvista on saatu tarjous: 590 euroa sisältäen
ALV:n ja matkakulut. Tarjous kattaa hallituksen aikaisemmin yhdessä
viestintäsektorin kanssa kokoaman listan kuvaustarpeista. Kuvaus on
budjetoitu viestintäsektorin sektorivaroihin.
Viestintäasiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä valokuvaustarjouksen.

66
Muut mahdolliset asiat
67
Kokouksen päättäminen

