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Esityslista 14/2021
Aika:

21. toukokuuta 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

180
Kokouksen avaus
181
Päätösvaltaisuus
182
Pöytäkirjantarkastaminen
183
Ilmoitusasiat
10.5.

11.5.
12.5.
17.5.

Saarinen ja Rautionaho tapaamassa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan dekaania
Ryzhova ja Nurmi Study and Stay in Turku -tapahtuman
suunnittelukokouksessa
Ryzhova ja Nurmi Opiskelijakaupunki Turku -tapaamisessa
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa teknillisen tiedekunnan dekaania
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Hallitus ja asiantuntijat tapaamassa TYS:n johtoa
Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
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18.5.

19.5.
19.–20.5.
19.-21.5.
25.5.
26.5.
31.5.

Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan avointen
oppimis- ja opetuskäytäntöjen linjausryhmässä
Hallitus TYYn vaalitorilla
Rautionaho tapaamassa Euroopan parlamentin Suomen-toimiston edustajaa
SYL:n ja ÅAS:n edustajien kanssa
Kajander Peppi-opintotietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä
Nurmi ja Ryzhova Kansainvälisillä kevätpäivillä
TYYn edustajia EC2U-foorumissa
Nieminen SYL:n kulttuurilivessä
Nieminen hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Kajander koulutusneuvostossa

184
Esityslistan hyväksyminen

JÄRJESTÖASIAT
185
Projekti- ja erillisavustukset 2/2021
Liite 1

Projekti- ja erillisavustukset 2/2021 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä
ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa
vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2021 budjetoitu 4000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.4.2021 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 6126 €.

8

kappaletta.

Hallitus päätti kokouksessaan 9/2021, että projektiavustuksia voidaan
poikkeuksellisesti myöntää vuoden 2021 aikana päättyvissä hauissa
ohjesäännöstä poiketen tapahtumien ruoka- ja juomatarjoiluihin sekä
toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2021 liitteen mukaisesti.

KEHITYSYHTEISTYÖASIAT
186
Kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattorin valinta
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Liite 2

Koonti hakijoista kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattoriksi (ei
julkaista)
TYYn hallitus avasi haun Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! hankkeen paikalliskoordinaattoria varten 9.4. Haku oli auki 19.4. asti, jonka
jälkeen hakua jatkettiin ajalle 23.4.–10.5. Jatkohaun aikana tuli 2 hakemusta
ja hakijat haastateltiin 17.5.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita paikalliskoordinaattorin tehtävään.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
187
TYYn tarkkailija yliopiston vaalilautakuntaan
Liite 3

Rehtorin päätös vaalilautakunnan asettamisesta
Yliopiston hallintokausi vaihtuu vuodenvaihteessa. Yliopisto valitsee
henkilökunnan edustajat neljän vuoden hallintokaudelle. Opiskelijoiden
kausi on jaettu kahteen kahden vuoden mittaiseen kauteen. Henkilökunnan
edustajien valintaa valmistelemaan rehtori on asettanut vaalilautakunnan,
joka toteuttaa henkilöstövaalit. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijaedustajat
oman ohjesääntönsä mukaisesti.
Tuleviin valintojen valmistauduttaessa koulutuspoliittinen asiantuntija on
käynyt keskusteluja yliopiston vaaleista vastaavien kanssa yliopiston
säännöstöstä ja molemminpuolisen tietoisuuden lisäämisestä valintojen
teknisestä toteuttamisesta. Keskustelussa nousi esille uusi toimintatapa, jossa
TYYn edustaja voisi osallistua tarkkailijan roolissa yliopiston
vaalilautakunnan kokouksiin ja näin edesauttaa tiedonkulkua.
Rehtori on vaalilautakunnan asettamispäätöksessä mahdollistanut tällaisen
tarkkailijaroolin.
Tarkkailijarooli
nivoutuu
tiiviisti
TYYn
omien
opiskelijaedustajavalintojen valmisteluun. TYYn prosessin valmistelusta
vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija. Tehtävää tukee myös perehtyneisyys
yliopiston
säännöstöön.
Näistä
syistä
tarkkailijaksi
esitetään
koulutuspoliittista asiantuntijaa. Varatarkkailijaksi esitetään järjestö- ja
hallintoasiantuntijaa. Tämän perusteluna ovat edustajistovaalien tekniset
järjestelyt, joissa hyödynnetään samaa sähköistä järjestelmää kuin yliopiston
henkilöstövaaleissa. Järjestö- ja hallintoasiantuntija vastaa edustajistovaalien
teknisestä valmistelusta, minkä takia varatarkkailijan roolista voi olla hyötyä
TYYn valmistelulle.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin
yliopiston vaalilautakuntaan tarkkailijaksi ja varatarkkailijaksi järjestö- ja
hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn.
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188
Ylioppilaskunnan lausunto esityksestä yliopiston harjoittelutukimalliksi
Liite 4
Liite 5
Liite 5a
Liite 5b

Ylioppilaskunnan lausunto esityksestä yliopiston harjoittelutukimalliksi
Lausuntopyyntö Turun yliopiston uudesta harjoittelutukimallista 2022
Lausuntopyynnön liite 1. Esitys Turun yliopiston harjoittelutukijärjestelmän
kehittämiseksi
Korjattu lausuntopyynnön liite 2. Harjoittelutuen jako ja käyttö 2018-2020
Turun yliopistolla valmistellaan uutta harjoittelutukimallia otettavaksi
käyttöön syksyllä 2021 koskien vuosien 2022-2024 harjoitteluja. Turun
yliopiston tiedekunnilta ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalta on pyydetty
lausuntoa uudesta harjoittelutukimallista mallin hiomisen ja käyttöönoton
valmistelun tueksi. Liitteenä lausuntopyyntö ja sen liite.
Ylioppilaskunta on ollut tukimallin ongelmien korjaamisessa aloitteellinen.
Liitteessä mainittu harjoittelutukimallin käsittely vuonna 2018 oli
ylioppilaskunnan toivomus ja paransi tilannetta jonkin verran, muttei
riittävästi. Ylioppilaskunnan työelämävastaavat ovat viimeisen kolmen
vuoden aikana aktiivisesti käyneet keskustelua mallin kehittämisestä ja
yliopiston työelämäpalvelut tarttuivat asiaan. Lopputuloksena on nykyinen
esitys, joka poistaa pääosan paikallisista ongelmista, jotka liittyivät
harjoittelutukiin.
Esitetty malli edistää ylioppilaskunnan tavoitteita ja liitteenä oleva lausunto
kannattaa esitettyyn kokeiluun ryhtymistä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle esityksestä harjoittelutukimalliksi liitteen
mukaisesti.

SIIPIASIAT
189
Haku TYYn siipiin
Liite 6

Siipiin valittavat kevät 2021 jatkohaku
Hallitus avasi kokouksessaan 11/2021 jatkohaun TYYn neljään siipeen
syksylle 2021 ja koko lukuvuodelle 2021–2022. Haku oli auki 23.4.–10.5.2021,
ja sen aikana saatiin 6 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 valita siipien varsinaiset jäsenet.
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Muut mahdolliset asiat
191
Kokouksen päättäminen
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