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Esityslista 20/2020
Aika:

4. syyskuuta 2020 klo 10.00

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
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
236
Päätösvaltaisuus
237
Pöytäkirjantarkastaminen
238
Ilmoitusasiat
13.8.
18.8.
20.8.
21.8.
24.8.
25.8
26.8.

28.8.

Peltonen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla
Peltonen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla
van den Berg Ympäristösiiven kokouksessa
Tähtinen ja van den Berg Porissa Pointer ry:n tuutor-koulutuksessa
van
den
Berg,
Tähtinen
ja
Salonen
SYL:n
järjestö-ja
kulttuurisektorientapaamisen järjestäjänä
van den Berg Peppi-ohjausryhmän työpajassa
Peltonen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla
van den Berg asiantuntija puhujana Tampereen yliopiston Round Table
Discussion: Sustainability in TAU -tapaamisessa
van den Berg Turun Eurooppa-Foorumin iltatilaisuudessa
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31.8.
1.9.

2.9.

2.–3.9.
4.9.

7.9.
7.–11.9.
9.9.

10.9.

11.9.

Peltonen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla
van den Berg, Kovaļonoks, Wahlsten ja Nurmi siipien koulutuksessa
Kajander pitämässä puheenvuoron Opetuki-webinaarissa osallistavasta
etäopetuksesta
Kajander käsittelemässä yliopiston oppimisanalytiikan ohjelmaa
Kajander ja Saarinen yliopiston koulutusneuvostossa
Kajander yliopiston yhteisten palveluiden (YPA) kehittämisryhmässä
Hallitus Hybridin ja Indexin rastikierroksilla
Kovaļonoks Study and Stay in Turku -kokouksessa
Kovaļonoks ja Nurmi kv-opiskelijoiden tervetuliaispiknikeillä
Peltonen TYS:n strategiaseminaarissa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Hallitus ja Forsman Tiedemarkkinoilla ja Avajaiskarnevaaleilla
Engblom yliopiston avajaisjuhlassa
van den Berg Yliopiston syyskauden avajaisjumalanpalveluksessa
Peltonen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla
Hallitus ja asiantuntijat Rehtorinlounaalla
Nurmi lomalla
Kovaļonoks
kansainvälisten
tutkinto-ohjelmien
kehittämisjaoston
kokouksessa
Hallitus vierailemassa Porissa ja Raumalla fuksien rastikierroksilla
Kajander Turun yliopiston tekniikan laajennuksen toteuttamisen
ohjausryhmässä
Saarinen ja Kajander tapaamassa luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
dekaaneja
Kajander yliopiston yhteisten palveluiden (YPA) kehittämisryhmässä
Peltonen yliopiston järjestyssääntötyöryhmän kokouksessa
Kovaļonoks SYL:n kv-livessa
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa

239
Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat
240
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan huomionosoituksista
Edustajisto valitsi toukokuun kokouksessaan ansiolautakunnan vuodelle
2020. Ansiolautakunnan tehtävänä on päättää ylioppilaskunnan nauhojen ja
merkkien jakamisesta. Työskentelynsä tueksi ansiolautakunta toivoo
edustajistolta lähetekeskustelua huomionosoituksista.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 92 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun
ylioppilaskunnan huomionosoituksista ja merkitsee keskustelun tiedoksi.
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241
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtajan valitseminen
”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä
puheenjohtajan sekä kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on
kalenterivuosi. Eronneen tai pysyvästi estyneen puheenjohtajan tilalle uuden
puheenjohtajan valitsee edustajisto. Eronneen tai pysyvästi estyneen jäsenen
tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä.”
(Turun ylioppilaslehden ohjesääntö)
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtaja Sini Saarinen on
ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Edustajiston tulee valita johtokunnalle
uusi puheenjohtaja 31.12.2020 päättyvälle kaudelle. Yhtä jäsentä valittaessa
valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu
ylioppilaskunnan sääntöjen 10 §:ssä.
Turun ylioppilaslehden ohjesääntö: luku 2
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee Turun
ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtajan 31.12.2020 päättyvälle
kaudelle.
242
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 12.–13. marraskuuta 2020 Espoossa. Kullakin
liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja
jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun
jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen
varaedustaja tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten
liittokokousedustajien määrä on 15. Liittokokouksen osallistumismaksut
olivat vuonna 2019 varsinaiselta edustajalta 125 €, varajäseneltä 150 € ja
tarkkailijoilta 210 €.
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia
ennen
liittokokousta,
ylioppilaskunnan
hallitus
voi
täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Vallitseva
koronavirustilanne
liittokokousjärjestelyihin.

saattaa

aiheuttaa

muutoksia

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15)
liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat,
mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää
liittokokousedustajia.
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243
Edustajien nimeäminen OLL:n liittokokoukseen
OLL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2020 Kuortaneella.
Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin
jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.
TYYllä on liittokokouksessa käytössään kahdeksan (8) ääntä ja yksi edustaja
voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. TYYn äänet voivat siis jakaantua
vähintään kolmelle henkilölle. Liittokokouksen osallistumismaksut olivat
vuonna 2019 150 €/hlö/2hh tai 180 €/hlö/1hh.
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia
ennen
liittokokousta,
ylioppilaskunnan
hallitus
voi
täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Vallitseva
koronavirustilanne
liittokokousjärjestelyihin.

saattaa

aiheuttaa

muutoksia

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä
olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa
täydentää liittokokousedustajia.
244
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 12.–13.
marraskuuta Espoossa. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle
2021 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
245
TYYn ehdokkaista Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n hallitukseen päättäminen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 18.-19. marraskuuta
Kuortaneella. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2021 ja
TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista OLL:n hallitukseen.

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2020
Esityslista 4.9.2020
Sivu 5/8

246
Lähetekeskustelu Kestävän kehityksen ohjelmasta
Liite 1

TYYn kestävän kehityksen ohjelma 2020
Edustajisto on hyväksynyt 28.9.2016 TYYn ympäristöohjelman. Hallitus on
valmistellut päivityksen ohjelmaan. Päivitetyn dokumentin nimeksi on
tarkoitus tulla kestävän kehityksen ohjelma.
Kestävän kehityksen ohjelma tulee hyväksyttäväksi edustajiston lokakuun
kokoukseen. Hallitus ja asiantuntijat muokkaavat dokumenttia edustajiston
lähetekeskustelun pohjalta.

Hallituksen jäsen van den Berg esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
ympäristöohjelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.

Hallinnolliset asiat
247
Henkilöstösuunnitelma 2020−2021
Liite 2

Henkilöstösuunnitelma 2020−2021
Työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat valmistelleet hallitukselle
hyväksyttäväksi henkilöstösuunnitelman seuraavaksi vuodeksi. Suunnitelma
jakaantuu osioihin, joissa kuvataan henkilöstön rakennetta, osaamista ja
mahdollisia muutoksia ja kehittämistarpeita. Suunnitelma on pohjaltaan
samankaltainen kuin ennen päivitystä. Siinä on kuitenkin huomioitu muun
muassa henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä koronaepidemian
vaikutukset ja seuraukset henkilöstön toimintaan.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2020–2021.
248
Edustajan nimeäminen maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon

TYYtä on pyydetty nimeämään edustaja maakunnan hiilineutraalisuutta
edistävään
ilmastovastuujaostoon.
Jaostossa
on
huomioitu
sukupuolijakauma, ja TYYn edustajan paikka on naispaikka.
Hallitus päätti kokouksessaan 21/2019 nimetä TYYn edustajaksi Jasmin
Luomavuoren. Luomavuori on pyytänyt eroa, ja TYYn tulee nimittää uusi
edustaja.
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Tehtävään kiinnostuneita tiedusteltiin ympäristösiiveltä. Siipi esittää
edustajaksi Ilona Merikalliota.
Hallituksen jäsen van den Berg esittää:
Hallitus
päättää
nimetä
TYYn
ilmastovastuujaostoon Ilona Merikallion.

edustajaksi

maakunnalliseen

Järjestöasiat
249
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 3

Järjestöluettelo 2/2020
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista mukaan hallitus vahvistaa kaksi
kertaa vuodessa TYYn järjestöluettelon ja hyväksyy uudet järjestöt TYYn
järjestöiksi. Uusia järjestöasemahakemuksia on saapunut elokuun loppuun
mennessä neljä (4) kappaletta.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää uusille järjestöille järjestöaseman sekä vahvistaa
järjestöluettelon 2/2020.

Koulutuspoliittiset asiat
250
Teknillisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien haun avaaminen
Liite 4
Liite 5

Hakukuulutus teknillisen tiedekunnan johtokuntaan
Yliopiston
hallituksen
kokousmateriaalit:
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/hallitus/kokousmateriaalit/Sivut/home.as
px
Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020 perustaa Turun
yliopistoon teknillisen tiedekunnan 1.1.2021 alkaen. Yliopiston hallitus päätti
kokouksessaan 20.5.2020 uuden tiedekunnan laitosjaon ja johtokunnan
kooksi 12 jäsentä, joista 4 opiskelijoiden edustajia. Kokouksessaan 28.8.2020
yliopiston hallitus päätti uuden tiedekunnan johtokunnan ensimmäiseksi
kaudeksi 1.11.2020 - 31.12.2021. Hakukelpoisia uuden tiedekunnan
johtokuntaan ovat siirtyvien laitosten (nyk. biokemian laitos ja nyk.
tulevaisuuden teknologioiden laitos) ja uuden kone- ja materiaalitekniikan
laitoksen opiskelijat.

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2020
Esityslista 4.9.2020
Sivu 7/8

Nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta jatkaa
kauttaan normaalisti ja uuteen tiedekuntaan vuodenvaihteessa siirtyvät
opiskelijat ovat kelpoisia toimimaan johtokunnassa vuoden loppuun asti.
TYYn tulee ilmoittaa opiskelijaedustajat lokakuun loppuun mennessä.
Hakuajaksi esitetty 14.9.–12.10. jättää riittävästi aikaa valintatoimikunnan
valmistelulle
ja
lausuntokierroksen
järjestämiselle.
Päätös
opiskelijaedustajien valinnasta on suunniteltu tehtäväksi TYYn hallituksen
kokouksessa 30.10.2020. Hakukuulutus noudattaa kriteereiltään syksyn 2019
johtokuntahaussa
kaikkiin
tiedekuntiin
sovellettuja
kriteerejä.
Hakukuulutukseen on tarkennettu hakukelpoisuuden antavat laitokset, sillä
hakukelpoisuuden antamaa tiedekuntaa ei vielä teknisesti olemassa.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun teknillisen tiedekunnan johtokuntaan liitteen
mukaisesti.
251
European Campus of City Universities (EC2U) -hanke ja sen Executive Committee
Turun yliopisto sai monivuotisen rahoituksen Erasmus+ eurooppalaiset
korkeakouluverkostot –pilottihakukierroksella osana allianssia ”European
Campus of City-Universities (EC2U)”, jota koordinoidaan Ranskasta,
Poitiersin yliopistosta. Muut allianssissa mukana olevat yliopistot ovat
Coimbra (Portugali), Salamanca (Espanja), Iasi (Romania), Pavia (Italia) ja
Jena (Saksa). https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopistosai-eurooppa-yliopiston-statuksen-yhdessa-kansainvalisen
Korkeakouluverkostojen yleisenä tavoitteena on tuoda esiin yhteisiä
eurooppalaisia arvoja ja vahvistaa eurooppalaista koulutusta, tutkimusta ja
kansalaisyhteiskuntaa, sekä yhtenäistä Eurooppaa. EC2U-allianssissa
keskitytään erityisesti edistämään yhteistyötä yliopistojen ja kaupunkien
välillä. Mukana on paljon kansainvälistä opiskelija-, tutkija-, opettaja- ja
henkilökuntaliikkuvuutta, myös virtuaalisessa muodossa (virtuaalikurssit), ja
myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus perustaa kolme yhteistä kansainvälistä
maisteriohjelmaa allianssin kolmelle pääfokusalueelle: Good Health and
Well-Being, Quality Education ja Sustainable Cities and Communities.
Koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander on yksi hakuvaiheessa mainituista
asiantuntijoista hankkeelle. Lisäksi yliopisto on tiedustellut TYYltä edustajaa
koko hankkeen koordinaatiosta vastaavaan ryhmään (Executive Committee)
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää keskustella TYYn osallistumisesta hankkeeseen ja nimeää
edustajan hankkeen Executive Committee -ryhmään.

252
Muut mahdolliset asiat
253
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

TYYn kestävän kehityksen ohjelma 2020
Henkilöstösuunnitelma 2020−2021
Järjestöluettelo 2/2020
Hakukuulutus teknillisen tiedekunnan johtokuntaan
Yliopiston hallituksen kokousmateriaalit:
https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/hallitus/kokousmateriaalit/Sivut/home.as
px

