HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020
Esityslista 18.3.2020
Sivu 1/4

Esityslista 10/2020
Aika:

18. maaliskuuta 2020 klo 13.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sofia Engblom, puheenjohtaja
Aliisa Wahlsten, varapuheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Samuli Tähtinen
Mari van den Berg

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Nelli Mäkitalo, edustajiston puheenjohtaja
Sauli Seittenranta, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
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Kokouksen avaus
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Päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastaminen
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Ilmoitusasiat
TYYn toimisto on suljettu toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus
sekä työntekijät työskentelevät pääasiassa etäyhteyksien varassa.
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Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat
131
Tapahtumatuottajan valitseminen
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Tapahtumatuottaja Aino Pohjanvirran irtisanoutumisen jälkeen hallitus avasi
haun uudeksi tapahtumatuottajaksi ajalle 28.2.−13.3. klo 23.59. Hakuaikana
tuli kaksitoista hakemusta, joista yksi vedettiin pois ennen haastatteluun
kutsuttavien valintaa. Valintaryhmä, johon kuuluivat hallituksen
puheenjohtaja Engblom, hallituksen jäsen van den Berg ja pääsihteeri
Peltonen, haastattelivat neljä hakijaa 17.3.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita tapahtumatuottajan ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.

Järjestöasiat
132
Projekti- ja erillisavustukset 1/2020
Liite 1

Projekti- ja erillisavustukset 1/2020 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja
erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2020 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 29.2.2018 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 8 955 €.

15 kappaletta.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista, 12–14 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2020 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
133
Ylioppilaskunnan kommentti yliopiston tekniikan laajennuksesta ja sen organisoimisesta
Liite 2
Liite 3

Ylioppilaskunnan kommentti yliopiston tekniikan laajennuksesta ja sen
organisoimisesta (nähtävillä kokouksessa)
Turun yliopiston tekniikan koulutuksen kokonaissuunnittelun ja
alakohtaisten koulutusohjelmien laatimisen työryhmän loppuraportti
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Liite 4
Liite 5

Koonti Hybridin ja sen jäsenjärjestöjen lausunnoista koskien tekniikan
laajennusta ja sen organisoimista
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaanien ja laitosjohtajien
näkemys tekniikan laajennuksen organisoimisesta
Turun yliopiston vastuita tekniikan koulutuksessa lisättiin kesällä 2020.
Keskeinen peruste oli alueellinen tarve tekniikan alan osaamiselle. Tämän
takia koulutusten suunnittelu ja aloittaminen tehdään nopeutetussa
aikataulussa poiketen yliopiston normaalista toiminnan suunnittelusta.
Opiskelijat uusiin koulutuksiin ja aloituspaikkoihin otetaan ensi lukuvuoden
alusta.
Koulutusten suunnittelua varten perustettiin viime syksyllä työryhmä, jonka
tehtäviin lisättiin myöhemmin myös tekniikan organisoitumisen
pohtiminen. Työryhmä päätyi joulukuussa raportissaan esittämään uutta
tiedekuntaa (liite 3). Tammikuussa luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan dekaanit ja laitosjohtajat esittivät käytännössä eriävän
mielipiteen raporttiin ja kannattivat sisäisiä muutoksia, mutta nykyistä
tiedekuntarakennetta (liite 5). Se, että tekniikan laajennusta pohtinut
työryhmä esitti malliksi uutta tiedekuntaa, muutti asian tiedekunnan
sisäisestä koko yliopistoa ja sen johtamista koskevaksi.
Tilanne on ollut prosessin osalta keväällä epäselvä. Yliopiston johto ei ole
selkeästi eritellyt tahtotilaansa asiassa. Tiedossa on ollut, että yliopiston
hallitukselle esitetään tiedekunnan perustamista maaliskuun kokouksessa.
Kuitenkaan mitään virallista lausuntokierrosta ei tiedekunnille tai
ylioppilaskunnalle ole järjestetty raportista, johdon perustamisesityksestä tai
muustakaan asiaan liittyvästä. Asiasta on käyty monia keskusteluja eri
tahojen kanssa, mutta ilman selkeää tietoa siitä, mitä johto tulee hallitukselle
esittämään. Lehtitietojen ja keskusteluiden pohjalta tiedekuntaa oltiin
perustamassa jo syksyllä 2020. Yliopiston johto on antanut ymmärtää tämän
olevan aikataulu, vaikkei ole sitäkään virallisesti sanonut julki. Perjantaina
13.3. aikataulu oli kuitenkin muuttunut hallitukselle tehtyyn esitykseen. Nyt
yliopiston johto esittää hallitukselle uuden tiedekunnan perustamista
1.1.2021.
Ylioppilaskunta on seurannut prosessia ja keskustellut erityisesti nykyisen
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoita edustavien
järjestöjen kanssa. Hybridi ja sen jäsenjärjestöt myös toteuttivat oman
lausuntokierroksen asiasta helmi-maaliskuussa (liite 4). Keskusteluiden
keskiössä ovat olleet vaikutukset nykyisille ja tuleville opiskelijoille ja
koulutuksen laadun varmistaminen. Lisäksi prosessi itsessään herättää
kysymyksiä yliopiston päätöksenteosta ja toimintakulttuurista. Näistä syistä
ylioppilaskunta kokee velvollisuudekseen oma-aloitteisesti kommentoida
yliopiston hallitukselle ja johdolle tekniikan laajennusta ja sen organisoimista
Turun yliopistossa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää kommentoida yliopistolle tekniikan laajennusta ja sen
organisoimista liitteen mukaisesti.

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020
Esityslista 18.3.2020
Sivu 4/4

134
Muut mahdolliset asiat
135
Kokouksen päättäminen
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