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Esityslista 13/2020
Aika:

24. huhtikuuta 2020 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A
(etänä, läsnäolo-oikeutetuille toimitetaan osallistumislinkki
pynnöstä)

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
Laura Forsman, tapahtumatuottaja
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

156
Kokouksen avaus
157
Päätösvaltaisuus
158
Pöytäkirjantarkastaminen
159
Ilmoitusasiat
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
20.4
21.4.

van den Berg kokouksessa Pointer ry:n kanssa
van den Berg Turun Eurooppa-foorumin hallituksen kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimin kokouksessa
van den Berg Hiilineutraalisuusryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
van den Berg antoi Opekas ry:n vuosijuhlapäivän etätervehdyksen
Kovaļonoks ja Nurmi Study and Stay in Turku -kokouksessa
Wahlsten TYS:n neuvottelutoimikunnan kokouksessa
Kovaļonoks ja Nurmi kansainvälisten tuutoreiden koulutuksessa
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22.4.

23.4.

24.4.
28.4.
27.4.–1.5.
29.4.

van den Berg Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen ja Kajander vetämässä opiskelijaedustajien koordinaattorien
tapaamista
Kovaļonoks ja Nurmi SYL:n kv-palaverissa
Kovaļonoks ja Nurmi International Council -kokouksessa
Kajander
yliopiston
Kohtauspaikka-ohjelmassa
keskustelemassa
jaksamisesta poikkeustilanteessa
Nurmi apurahatoimikunnan kokouksessa
Kovaļonoks ja Nurmi: International Sector goes live
TYYlikäs etävappu 2020
Salonen ja van den Berg Turun yliopiston kohtaamispaikassa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä

160
Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat
161
Tapahtumatuottajan luottokortti
Uusi tapahtumatuottaja Laura Forsman tarvitsee käyttöönsä luottokortin
hankintojen tekemiseksi ylioppilaskunnan tapahtumiin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hankkia tapahtumatuottaja Laura Forsmanille (xxxxxx-yyyy)
ylioppilaskunnan luottokortin 24.4.2020 alkaen.
162
Tilojen hoitajan luottokortti
Uusi tilojen hoitaja Tero Ahlgren tarvitsee käyttöönsä luottokortin
hankintojen tekemiseksi ylioppilaskunnan tiloihin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hankkia tilojen hoitaja Tero Ahlgrenille (xxxxxx-yyyy)
ylioppilaskunnan luottokortin 24.4.2020 alkaen.

Koulutuspoliittiset asiat
163
Ylioppilaskunnan lausunto uuden teknillisen tiedekunnan hallinnon järjestämisestä
Liite 1
Liite 2

Lausuntopyyntö teknillisen tiedekunnan perustamisesta
Ylioppilaskunnan lausunto teknillisen tiedekunnan hallinnon järjestämisestä
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Yliopiston hallitus päätti maaliskuun kokouksessaan perustaa yliopistoon
teknillisen tiedekunnan. Yliopisto on pyytänyt tiedekuntien johtokuntia
lausumaan 1.1.2021 aloittavan teknillisen tiedekunnan laitosjaosta, hallinnon
järjestämisestä ja uuden tiedekunnan vaikutuksista tutkimus- ja
koulutustoimintaan. Ylioppilaskunta sai myös lausuntopyynnön. Lisäksi
ylioppilaskunnan on toivottu lausuvan yliopiston hallituksen toukokuun
kokoukseen menevästä vielä valmistelussa olevasta esityksestä uuden
tiedekunnan ja nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
laitosjaoista.
Laitosjaosta pyydetään valmistelun aikana myös lausunnot luonnontieteiden
ja tekniikan tiedekunnan opiskelijajärjestöiltä.
Ylioppilaskunta keskittyy tässä lausunnossa tulevan teknillisen tiedekunnan
hallinnon järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Uuden hallinnon
järjestämisellä on vaikutusta muun muassa ylioppilaskunnan lakisääteisten
tehtävien toteuttamiseen ja toteutumiseen.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle teknillisen tiedekunnan hallinnon
järjestämisestä liitteen mukaisesti.
164
Vuoden opettaja ja opintojakso -haku 2020
Vuoden opettaja ja opintojakso -haku järjestetään vuosittain. Kuluvan
lukuvuoden opetuksen järjestelyihin on loppukevään osalta vaikuttanut
merkittävästi koronavirustilanne. Koulutuspoliittinen asiantuntija ehdottaa
keskusteltavaksi koronatilanteen tuomien opetusmuutosten huomioimisen
huomionosoitusten jakamisessa. Lisäksi on syytä pohtia aiheuttaako
koronatilanne muutoksia haun sulkemiselle toukokuussa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus keskustelee Vuoden opettajan ja opintojakson hakutilanteesta ja
tekee tarvittavat päätökset.

Siipiasiat
165
Haku TYYn siipiin
Liite 3

Hakijat TYYn siipiin 2020–2021
Hallitus avasi kokouksessaan 8/2020 haun TYYn neljään siipeen syksylle 2020
ja koko lukuvuodelle 2020–2021. Haku oli auki 8.–20.4., jonka aikana saatiin
13 hakemusta. Hakijalla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen
siipeen sekä esittää toive, mihin siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla valituksi.

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2020
Esityslista 24.4.2020
Sivu 4/4

Kaikkia useaan siipeen hakeneita hakijoita esitetään heidän ensisijaisen
toiveen mukaiseen siipeen.
Hallituksen jäsen Kovaļonoks esittää:
Hallitus päättää valita siipien varsinaiset jäsenet.

Traditioasiat
166
TYYlikkään vapun 2020 päivitetty budjetti
Liite 4

TYYlikkään vapun budjetti 2020
TYYlikäs vappu järjestetään 27.4.–1.5. etänä TYYn sosiaalisessa mediassa ja
yhteistyössä Turun wappuradion kanssa. Vallitsevan poikkeustilanteen
vuoksi vapun kulut ovat runsaasti pienemmät tavallisiin olosuhteisiin
verrattuna. Vapun budjetista vapautuvia varoja traditiobudjetissa on
tarkoitus käyttää syksyllä järjestettävään 240 päivää vappuun-tapahtumaan.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä TYYlikkään vapun päivitetyn budjetin.

167
Muut mahdolliset asiat
168
Kokouksen päättäminen
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