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Esityslista 20/2021
Aika:

10. syyskuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, 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

244
Kokouksen avaus
245
Päätösvaltaisuus
246
Pöytäkirjantarkastaminen
247
Ilmoitusasiat
2.9.
7.9.
8.9.

9.9.
13.9.
14.9.
15.9.

Wahlsten esittelemässä TYYtä hoitotieteen opiskelijoille
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Nieminen kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Hallitus ja Forsman TYYn ja yliopiston avajaiskarnevaaleilla
Rautionaho, Tähtinen ja Wahlsten Raumalla tapaamassa Opekkaan uusia
opiskelijoita
Lundmark OLL-jäsenyystyöryhmässä
Toimiston väkeä rehtorilounaalla
Hallitus tapaamassa OLL:n kummia
Rautionaho ja Wahlsten Porissa tapaamassa Pointerin uusia opiskelijoita
Nurmi ja Ryzhova Paluuorientaatossa
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16.–17.9.

Lundmark, Nieminen, Nurmi ja Ryzhova siipien aloitustapaamisessa
Hallitus ja asiantuntijat SYL:n syysseminaarissa

248
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT
249
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 19.–20. marraskuuta 2021 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 ovat
vuoden 2019 liittokokouksen päätöksen mukaisesti varsinaiselta edustajalta
150 € ja varaedustajalta 175 €. Vuonna 2019 tarkkailijoiden osallistumismaksu
on ollut 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.
250
Edustajien nimeäminen OLL:n liittokokoukseen
OLL:n liittokokous järjestetään 10.–11. marraskuuta 2021 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. Liittokokoukseen voi osallistua myös
etäyhteydellä.
Liittokokouksen osallistumismaksu on 150 €/hlö/2hh tai 180 €/hlö/1hh.
Osallistumismaksu ilman majoitusta on 80 €/hlö/päivä tai 120 €/2 päivää.
Etäosallistumismaksu on 50 €/edustaja.
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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
ja
edustajan
käytössä
olevia
liittokokousääniä.
251
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 19.–20.
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.
252
TYYn ehdokkaista Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n hallitukseen päättäminen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 10.-11. 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.

HALLINNOLLISET ASIAT
253
Rauman opiskelijasihteerin haun avaaminen
Liite 1

Opiskelijasihteerin hakukuulutus
Rauman opiskelijasihteeri Jenni Laaksonen on irtisanoutunut tehtävästään.
Opiskelijasihteerin tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan palveluiden
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tarjoaminen ja toiminnasta tiedottaminen Rauman kampuksella,
yhteydenpito TYYn toimistoon sekä järjestöjen neuvonta ja tukeminen.
TYYn sääntöjen 74.4 §:n perusteella opiskelijasihteerin valinta on hallituksen
tehtävä. 5 momentin mukaan tehtävä on julistettava haettavaksi.
Etäkampuksella
työskentely
edellyttää
työntekijältä
vahvaa
itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittää toimintaa Rauman
kampuksella.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata haun Rauman opiskelijasihteeriksi liitteen mukaisesti
ajalle 10.9.–10.10. klo 23.59.
254
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
Liite 2

Vuosijuhlamuistio 2021
Päivitetään vuoden 2021 loppuun vuosijuhlamuistiota, niin että vuosijuhlille
voidaan hallituksen katsoessa lähettää kaksi edustajaa ylioppilaskunnan
kustantamana budjetin puitteissa. Menettely vaatii, että edustamisen
tasapuolisuus mahdollistuu myös.
Hallitus on päättänyt kokouksessa 3/2021 kautensa alussa käytännön siitä,
miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset
katetaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja
edustamisessa pyritään tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien
yhteistyökumppanien välillä. Vuosi 2021 on ollut poikkeuksellinen
vuosijuhlien osalta, sillä niitä ei ole järjestetty keväällä tai alkusyksystä.
Vuosijuhlia tullaan järjestämään loppusyksystä.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää käydä keskustelun vuosijuhlamuistiosta ja päättää
vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä vuoden 2021 osalta.

JÄRJESTÖASIAT
255
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 3

Järjestöluettelo 2/2021
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 (5) kappaletta.
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Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää uusille järjestöille järjestöaseman sekä vahvistaa
järjestöluettelon 2/2021.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
256
Yliopistokollegion opiskelijaedustajien täydentäminen
Liite 4
Liite 5

Koonti yliopistokollegioon hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus yliopistokollegioon
Yksi opiskelijajäsen ilmoitti esteestä 1.10. alkaen. Tämän johdosta
täytettävänä on yksi varajäsenen paikka. Koulutuspoliittinen asiantuntija
avasi haun yliopistokollegioon 20.8.2021. Haku päättyi 30.8. ja haun aikana
saapui kolme hakemusta.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 22 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 5§, 11 §, 16 §, 17 § (43 §)
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-3, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää todeta Siiri Kaarisalon eron yliopistokollegiosta 1.10. alkaen
ja valita varsinaiseksi nousevalle Mikko Kiipalle varajäsenen 31.12.2021
päättyvälle kaudelle 1.10. alkaen.
257
Matemaattis-luonnontieteellisen
täydentäminen
Liite 6
Liite 7
Liite 8

tiedekunnan

johtokunnan

opiskelijaedustajien

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Hybridin lausunto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
Kaksi opiskelijaedustajaa ilmoitti esteestä toimia johtokunnassa syksyllä.
Tämän johdosta täytettävänä on
kaksi varajäsenen
paikkaa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntaan 20.8. Haku päättyi 30.8. ja haun aikana saapui
kolme hakemusta.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
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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 todeta Mikko Jaskarin ja Lauri Heinosen eron johtokunnasta
ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Eemeli Eroselle varajäsenen ja
Matias Karille varajäsenen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
258
Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijaedustajien täydentäminen
Liite 6
Liite 7
Liite 9

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Turun KY:n lausunto hakijoista
Kaksi opiskelijaedustajaa ilmoitti esteestä toimia johtokunnassa syksyllä.
Tämän johdosta täytettävänä on
kaksi varajäsenen
paikkaa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun Turun kauppakorkeakoulun
johtokuntaan 20.8. Haku päättyi 30.8. ja haun aikana saapui kolme
hakemusta.

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 todeta Sandra Saranpään ja Ida Leppäsen eron
johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Samuli Tähtiselle
varajäsenen ja Mikael Dahlströmille varajäsenen Turun kauppakorkeakoulun
johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
259
TYYn edustajan nimeäminen Turun yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämisen ohjausryhmään (HOKO)
Liite 10

Koonti HOKO-ohjausryhmästä kiinnostuneiden hakemuksista (ei julkaista)
Koulutuspoliittinen asiantuntija kertoi hallituksen kokouksessa 27.8. (TYYH
19/2021) yliopiston pyytäneen TYYltä edustajan nimeämistä Turun
yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen
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ohjausryhmään (HOKO). Koska kyseessä on henkilöstön hyvinvointiin
keskittyvä työryhmä, johon haetaan opiskelijanäkökulmaa, päätettiin
edustajaa etsiä jatko-opiskelijoiden joukosta. Koulutuspoliittinen
asiantuntija lähetti viestin yliopiston tutkijakoulun listoille sekä olemassa
oleville jatko-opiskelija yhdistyksille ja verkostoille. Viestissä pyydettiin
ilmaisemaan kiinnostus tehtävää kohtaan viimeistään 6.9. ja kertomaan
motivaatiosta ja kokemuksesta sekä kiinnostuksesta hyvinvointi- ja
henkilöstöasioita kohtaan. Viisi henkilöä ilmoitti kiinnostuksestaan tehtävää
kohtaan.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmän (HOKO)
tehtävät:
 kartoittaa henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistarpeita
koko yliopistossa
 määritellä henkilöstön ja hyvinvoinnin kehittämisen palveluiden
periaatteita ja painopistealueita
 seurata ja edistää henkilöstön ja hyvinvoinnin kehittämisen tarjontaa ja
menetelmiä
 kehittää
yksikköja
työyhteisökohtaisten
koulutusja
kehittämishankkeiden tukemisen tapoja
 valmistella, koordinoida ja ohjata Tutkijoiden eurooppalaisen
peruskirjan ja siihen liittyvän säännöstön periaatteiden mukaista
kehittämistyötä Turun yliopistossa (HR Excellence in Research -logo)
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin
ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmään (HOKO).

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
260
Haun avaaminen Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen
Liite 11
Liite 12

Nimeämispyyntö Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen
Hakukuulutus Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen
Turun ylioppilaskyläsäätiön 13-jäsenisen hallituksen kolmivuotiskausi
päättyy 31.12.2021. Turun ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt Turun yliopiston
ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi jäsentä säätiön hallituksen jäseniksi
15.10.2021 mennessä.
Turun ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaan Turun yliopiston
ylioppilaskunta valitsee kaksi jäsentä säätiön hallitukseen.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallituksen jäsenet
lokakuussa kokouksessaan.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 48 §
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Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön
hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Petra Peltosta ja avata haun
toisesta jäsenen paikasta liitteen mukaisesti.

TRADITIOASIAT
261
Järjestöhakukuulutusten peruuntumisen toteaminen
Hallitus avasi kokouksessaan 2.7.2021 järjestöhaut Turun yliopiston
ylioppilaskunnan avajaistapahtumaan ja TYYlikkääseen avaukseen. Haut
olivat auki 4.–24.8.2021 ja molempiin tapahtumiin haki auttamaan yksi
järjestö. Kesän aikana muuttuneen tilanteen vuoksi tapahtumat on päätetty
perua, eikä siten tapahtumiin tarvita järjestöä avuksi.
Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää olla valitsematta järjestöä peruttuihin tapahtumiin.

262
Muut mahdolliset asiat
263
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Opiskelijasihteerin hakukuulutus
Vuosijuhlamuistio 2021
Järjestöluettelo 2/2021
Koonti yliopistokollegioon hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus yliopistokollegioon
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Hybridin lausunto hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
Turun KY:n lausunto hakijoista
Koonti HOKO-ohjausryhmästä kiinnostuneiden hakemuksista (ei julkaista)
Nimeämispyyntö Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen
Hakukuulutus Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen

