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Esityslista 11/2021
Aika:

23. huhtikuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Aliisa Wahlsten, puheenjohtaja
Samuli Tähtinen, varapuheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Noel Niskanen, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Laura Forsman, tapahtumatuottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
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Kokouksen avaus
151
Päätösvaltaisuus
152
Pöytäkirjantarkastaminen
153
Ilmoitusasiat
6.4.
7.4.
9.4.
13.4.
14.4.

Saarinen kestävän kehityksen työryhmän tapaamisessa
Ritola yliopiston Yhdessä/Together -kampanjan tapaamisessa
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkinen tuki -ryhmän tapaamisessa
Hallitus Koton tapaamisessa
Lundmark ja Ritola YTHS:n webinaarissa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Wahlsten
Opetusja
kulttuuriministeriön
järjestämässä
keskustelutilaisuudessa ja tapaamassa ministeri Saarikkoa
Peltonen ylioppilaskuntien pääsihteereiden ja toiminnanjohtajien
tapaamisessa
Nieminen ja Nurmi siipien infotilaisuudessa
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15.4.

16.4.

19.4.

20.4.

22.4.

21.4.
22.–30.4.
23.4.

Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi, Rautionaho ja Kajander OKM:n EUROSTUDENT VII tutkimusartikkeleiden julkaisutilaisuudessa
Nieminen ja Kajander kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Aho, Nieminen, Ritola ja Tähtinen tuutorien koulutuspäivässä
Ritola yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
Nieminen, Rautionaho, Saarinen ja Wahlsten tapaamassa Unfair advantageyritystä
Nieminen SYLin tuutorilivessä
Saarinen SYL:n kuntavaalitapaamisessa
Aho, Ritola ja Tähtinen yliopiston OKM-hankkeiden ohjausryhmässä
Saarinen ja Wahlsten r40k ja Study in Turku -yhteistapaamisessa
Rautionaho jatkuvan oppimisen jaostossa
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Hallitus Eurooppafoorumin tavoitekeskustelussa
Forsman ja Nieminen tapahtumajärjestäjien infoiltapäivässä
Hallitus SEKSMYY-tapaamisessa
Peltonen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston
kokouksessa
Lundmark ja Ritola YTHS:n terveystyöryhmässä
Saarni lomalla
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
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Esityslistan hyväksyminen

KEHITYSYHTEISTYÖASIAT
155
Vuoden 2021 0,7 % -kohteiden valinta
Liite 1
Liite 2

Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä 2021
Kehitysyhteistyösiiven kokouksen muistio
TYY näyttää esimerkkiä jäsenistölle, järjestöille ja yhteiskunnalle
noudattamalla toiminnassaan 0,7-periaatetta. Lahjoitettava summa on tänä
vuonna 5 364 € ja se jaetaan kahden järjestön kesken. Haku vuoden 2021 0,7
% -kohteiksi oli auki 1.–14.3., ja sen aikana saatiin yhteensä 12 hakemusta.
Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % varojen käytöstä vuodelle 2021. Suunnitelma päivitettiin ajankohtaiseksi ja
kaksi kohdetta on valittu vuodelle 2021.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä suunnitelman 0,7 %
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteiden mukaisesti.

-varojen

käytöstä
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156
Kestävän kehityksen viikon koordinaattori -hakijatilanne ja mahdolliset jatkotoimet
Hallitus avasi haun Kestävän kehityksen viikon koordinaattoriksi
kokouksessa 10/2021. Haku oli auki 9.–19.4.2021, ja sen aikana ei saatu yhtään
hakemusta.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen hakijatilanteeseen ja päättää
mahdollisista jatkotoimista.

SIIPIASIAT
157
Haku TYYn siipiin ja mahdolliset jatkotoimet
Liite 3

Siipiin valittavat kevät 2021
Hallitus avasi kokouksessaan 9/2021 haun TYYn neljään siipeen syksylle 2021
ja koko lukuvuodelle 2021–2022. Haku oli auki 6.4.–19.4.2021, ja sen aikana
saatiin 4 hakemusta. Hakijalla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin
yhteen siipeen sekä esittää toive, mihin siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla
valituksi. Kaikkia useaan siipeen hakeneita hakijoita esitetään heidän
ensisijaisen toiveen mukaiseen siipeen.

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää
jatkotoimista.

valita siipien varsinaiset

jäsenet

ja

mahdollisista

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
158
Toimeentuloselvityksen sopimus Otus sr:n kanssa
Liite 4

Sopimus Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön kanssa (ei julkaista)
Toimeentuloselvitys on osa TYYn vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa.
Selvitys teetetään yhdessä ISYYn, JYYn, TREYn ja ÅASn kanssa ja kustannukset
jaetaan tasan ylioppilaskunnan jäsenmäärän ja erityistarpeiden perusteella.
Selvitys toteutetaan syksyllä 2021 yhteistyössä Otus sr:n kanssa ja TYY
kohdentaa kyselyn Turun yliopiston opiskelijoille.
Opiskelijoiden toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä ei ole kokonaisvaltaista
kuvaa paikallistasolla eikä se ole tarpeeksi kattavaa. Toimeentuloselvityksen
tavoitteena on saada vastauksia kattavasti kysymyksiin mm. kaksiportaisen
opintotuen ongelmakohdista, yhdessä asuvien taloudellisesta tilanteesta ja
haasteista yleiseen asumistukeen siirtymisen jälkeen sekä perheellisten
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opiskelijoiden toimeentulosta. Lisäksi selvityksessä kerätään tietoa
opiskelijoiden velanotosta, määrästä ja mahdollisista maksuvaikeuksista sekä
opintolainahyvityksen kohdentumisesta.
Sopimuksessa Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ja Opiskelun ja
koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr sopivat tutkimustyön toteutuksesta (Liite
4). Ylioppilaskunnan puolelta vastuuhenkilönä toimeentuloselvityksessä
toimii sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola. Toimeentuloselvityksessä
TYYn osuus kustannuksista on 3067,06 €. Toimeentuloselvitykseen on saatu
rahoitusta Opiskelijakaupunki Turulta vuodelle 2021 ja saadun rahoituksen
jälkeen TYYn osuudesta jää maksettavaa 817,06 €.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Otus sr:n kanssa ja varata
sektorivaroista 817,06 € toimeentuloselvitystä varten.
159
Jäsenen nimeäminen ja
koordinaatiotyöryhmään
Liite 5

esittäminen

YTHS:n

Nimeämispyyntö
mielenterveyden
koordinaatiotyöryhmään

mielenterveyden

edistämisen

edistämisen

projektin

YTHS:llä käynnistyy mielenterveyden edistämisen projekti, jonka valmistelua
ja käynnistämistä varten kootaan koordinaatioryhmä. Mielenterveyden
edistämisen projektilla luodaan valtakunnallisesti ohjattua ja koordinoitua
mutta paikallisesti toteutettua pitkäjänteistä työtä mielenterveyden
edistämiseksi.
YTHS:n mielenterveyden edistämisen koordinaatioryhmän mandaattikausi
on vuoden kestävä. Esitettävät jäsenet sitoutuvat toimimaan ryhmän jäseninä
koko mandaattikauden ajan. Ensimmäinen koordinaatioryhmän kokous
järjestetään alustavasti toukokuussa 2021.
Suomen ylioppilaskuntien liitto pyytää ylioppilaskuntia esittämään jäseniä
yhteensä neljälle koordinaatioryhmän paikalle, eli kahdeksi (2) varsinaiseksi
jäseneksi sekä kahdeksi (2) varajäseneksi.
Koordinaatioryhmän haku avattiin 31.3. ja ylioppilaskuntia pyydetään
esittämään jäseniä viimeistään 21.4. mennessä. SYL:n sosiaalipoliittinen
sektori esittää valittavia ylioppilaskuntien jäseniä SYL:n hallitukselle, joka
vahvistaa esityksen. Esityksessä otetaan huomioon mm. sukupuolijakauma
sekä ylioppilaskuntien edustavuus.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ja esittää Suvituuli Lundmarkia jäseneksi YTHS:n
mielenterveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmään.
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Muut mahdolliset asiat
161
Kokouksen päättäminen
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