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Esityslista 11/2022
Aika:

22. huhtikuuta 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 Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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Kokouksen avaus
139
Päätösvaltaisuus
140
Pöytäkirjantarkastaminen
141
Ilmoitusasiat
11.4.
12.4.
13.4.

Tolvanen, Alm, Peltonen ja Kajander rehtorinlounaalla
Virtanen Kv-koordinaattoreiden kokouksessa
Virtanen Development Committeessa
III Järjestöfoorumi
Kajander valmistelemassa yliopiston ja Corkin yliopiston edustajien
kanssa yliopiston tulevan auditoinnin vertaisoppimisprosessia
Alm ja Virtanen International Councilin tapaamisessa
Virtanen Kielityöryhmässä
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14.4.
19.4.
22.4.
26.4.
2.5.
4.5.

Kajander laatutyön ohjausryhmässä
Kajander kielitaidon osoittamisen ohjeistamisen työryhmässä
Hallitus ja asiantuntijat tapaamassa koulutuksen toimialaa
Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Virtanen Scholarship Committeessa
Historiatoimikunnan kokous
TYY100-juhlavuositoimikunnan kokous
Peltonen yliopiston riskienhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
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Esityslistan hyväksyminen
HALLINNOLLISET ASIAT
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Jäsenmaksun yhteydessä maksettavat vapaaehtoiset maksut
TYYllä on voimassa oleva rahankeräyslupa kehitysyhteistyökohteita ja
TYY100 juhlavuosikeräystä varten. Helpoin tapa saada näihin kohteisiin
lahjoituksia on kerätä niitä vapaaehtoisina maksuina jäsenmaksun
maksamisen yhteydessä.
Lisäksi jäsenmaksun yhteydessä on ollut tapana antaa mahdollisuus
lunastaa lakkimerkki ja tilata Turun ylioppilaslehti kotiin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää vahvistaa jäsenmaksun
vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

yhteydessä

Sambia-hanke
Sambia-hanke
TYY100
Lakkikokardi
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin

5,00 €
10,00 €
5,00 €
15,00 €
7,95 €

kerättävät

144
Kokoussanktion määrääminen
TYYn
hallitus
on
hyväksynyt
kokoussanktiomuistion, jonka mukaan:

kokouksessaan

1/2022

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen
kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy, on hänen ilmoitettava
siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen
puheenjohtajalle tai pääsihteerille.
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Kokoussanktio hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25
euroa.
Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on
pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä.
Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7)
päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai
myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.
[…]
Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös.
Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta. "
Hallituksen jäsen Alm myöhästyi päiväkoulusta 23.3. ja oli poissa
kokouksesta 25.3., eikä esittänyt pätevää syytä kummallekaan
poissaololle.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää
käyttökohteesta.

kokoussanktioiden

määräämisestä

ja

varojen

KANSAINVÄLISET ASIAT
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Ylioppilaskunnan lausunto Turun Yliopiston Afrikka-linjauksista
Liite 1

TYYn lausunto Turun Yliopiston Afrikka-linjauksista
Osana Kansainvälisyysohjelmaa 2021–2030 Turun Yliopisto on luonut
Afrikka-linjaukset edistämään pitkäjänteistä yhteistyötä Afrikan
mantereella. Linjaukset perustuvat Suomen Hallituksen Afrikkastrategiaan sekä Afrikan Unionin Agenda 2063 "The Africa we want" ohjelmaan. Näissä esiin nostettuja teemoja ovat koulutus, tutkimus ja
kehitys.
Turun
Yliopisto
haluaa
olla
Afrikassa
tehtävän
yliopistoyhteistyön etulinjassa ja toimia proaktiivisena ja vastuullisena
kumppanina. Linjaukset on luotu ohjaamaan tätä tavoitetta.
Yliopisto pyysi ylioppilaskunnalta
viimeistään 22.04.2022.

lausuntoa

Afrikka-linjauksista

Kansainvälinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää
mukaisesti.

lausua

yliopistolle

Afrikka-linjauksista

liitteen
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KEHITYSYHTEISTYÖASIAT
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TYYn 0,7 % -varojen kohteet
Liite 2

Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä
TYY noudattaa toiminnassaan 0,7 -periaatetta. Lahjoitettava summa
on tänä vuonna 5 487 € ja se jaetaan kahden järjestön kesken. Haku
vuoden 2022 0,7 % -kohteiksi oli auki 14.–31.3., ja sen aikana saatiin
yhteensä 11 hakemusta.
Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % varojen
käytöstä
vuodelle
2022.
Suunnitelma
päivitettiin
ajankohtaiseksi ja kaksi kohdetta on valittu vuodelle 2022. Kohteet ovat
Liana ry sekä TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n kehitysyhteistyö hanke
Sambiassa.
Sambia-hanke on TYYn monivuotinen projekti Huussi ry:n kanssa.
Projektin pitkäaikaisuuteen nojaten 0,7 % -varoja on ohjattu tänne
useana vuonna ja projektin rahoitusta on ollut tarkoitus jatkaa
edelleen.
Liana ry:n projektin toiminta perustuu haavoittuvassa asemassa
olevien ihmisten, kuten HIV- ja AIDS-potilaiden sekä naisten ja tyttöjen,
terveyden ja toimeentulon parantamiseen pohjois-Tansanian
Shirimatundassa, Moshissa. Projekti nähtiin siis hyvin TYYn
kehitysyhteistyön kohteeksi sopivaksi. Se täyttää myös Agenda 2030 tavoitteita hyvin. Projektilla on myös välittömien tarkoitustensa lisäksi
pitkäjänteisiä tavoitteita, joiden nähdään vaikuttavan myös varsinaisen
projektin päätyttyä.
TYY on 0,7 % -rahoituksessaan saanut useana vuonna palautetta siitä,
että kriteeristö voi olla vaikea täyttää hyvin pienenä järjestönä. Liana ry
on kuitenkin ollut aktiivinen varsinkin vaikeaksi osoittautuneen
raportoinnin osalta sekä täyttää kriteerit muutenkin hyvin. Siksi
rahoituksen myöntäminen tällaiselle pienelle järjestölle, joka ei
ainakaan vielä saa ulkoministeriön tukea, nähtiin myöskin
mielekkääksi.

Hallituksen jäsen Pitkäranta esittää:
Hallitus päättää Kehitysyhteistyösiiven esityksen mukaisesti myöntää
0,7 % -varat Sambia-hankkeelle sekä Liana ry:lle. Summa jaetaan tasan
projektien välillä.
147
Haun avaaminen kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattoriksi
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Liite 3

Hakukuulutus: kestävän kehityksen viikko 2022
Suomen ylioppilaskuntien liiton ja kahdeksan ylioppilaskunnan (HYY,
ISYY, JYY, LYY, LTKY, TaiYO, TYY ja ÅAS) yhteisen Kestävyys kannattaa,
kannata kestävyyttä! -hankkeen avulla herätellään opiskelijoita
ajattelemaan heidän kulutustottumusten vaikutuksia globaalisti ja
etenkin kehitysmaissa. Hanke on saanut ulkoministeriön viestintä- ja
globaalikasvatustukea. Osana hanketta
toteutetaan
yhteisiä
tapahtumia kaikissa ylioppilaskunnissa. Lisäksi TYY, HYY ja JYY
koordinoivat kestävän kehityksen viikkoja. Turun yliopiston
ylioppilaskunnassa ajankohta on syys-marraskuussa. Paikallisen
teemaviikon
suunnittelusta
ja
toteutuksesta
vastaa
paikalliskoordinaattori. Haku paikalliskoordinaattorin tehtävään
aukeaa 22.4. ja on auki 9.5. klo. 12:00 asti.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun paikalliskoordinaattorin tehtävään liitteen
mukaisesti ajaksi 22.04.–09.05.2022.
SIIPIASIAT
148
Eron myöntäminen kehitysyhteistyösiiven jäsenelle
Karoliina Nurmio on hakenut eroa kehitysyhteistyösiivestä.
Hallituksen jäsen Pitkäranta esittää:
Hallitus päättää myöntää Nurmiolle eron kehitysyhteistyösiivestä.
TRADITIOASIAT
149
TYYlikkään Vappusatasen talousarvio
Liite 4

Kulttuuribudjetti 2022 (ei julkaista)
Kulttuurisektori on valmistellut talousarvion vapulle.

Hallituksen jäsen Pitkäranta esittää:
Hallitus päättää
talousarvion.

merkitä

tiedoksi

TYYlikkään

Vappusatasen
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Muut mahdolliset asiat
151
Kokouksen päättäminen
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