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Esityslista 21/2017
Aika:

24. toukokuuta 2017 klo 14.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

276
Kokouksen avaus
277
Päätösvaltaisuus
278
Pöytäkirjantarkastaminen
279
Ilmoitusasiat
22.5.
22.–23.5.
23.5.
24.5.
26.5.
30.5.
31.5.

Kajander Opintohallinnon ohjausryhmässä (OHO)
Nurmi Opetushallituksen ja Euroopan komission Erasmus+
seurantahaastattelussa
Peltonen YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokunnan
kokouksessa
Harjuniemi Yliopistopedagogiikan ohjausryhmän tapaamisessa
Harjuniemi ja Tiainen yliopiston promootiossa ja promootiopäivällisillä
Elenius yliopiston yhteisten palveluiden keskittämisen ohjausryhmän
kokouksessa
Hallituksen ja edunvalvontahenkilöstön toimintasuunnitelma-workshop
Harjuniemi Opetussuunnitelmatiimin kokouksessa
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280
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
281
Q-talon vuokrahinnasto
Liite 1

Q-talon vuokrahinnasto
Hallitus päätti hyväksyä Kuuvuoren entisen nuorisotalon vuokrasopimuksen
kokouksessaan 11.5. ja nimesi tilan "Q-taloksi" 18.5. Tilaa vuokrataan
opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille sekä satunnaisesti kertavuokrauksena
myös ulkopuolisille. Hallituksen tulee vahvistaa tilan vuokrahinnasto.
Käyttöaste on vasta arvio, joten hinnastoa voidaan joutua vielä muuttamaan
myöhemmin. Esimerkiksi kuukausivuokrattavien tilojen on arvioitu olevan
täydellä käytöllä.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Q-talon vuokrahinnaston ja päättää, että vuokria
korotetaan samassa suhteessa kuin TYS:n perimä vuokra nousee.

Järjestöasiat
282
Pointer ry:n ja Vare ry:n toiminta-avustukset
Hallitus päätti jakaa toiminta-avustukset 2017 kokouksessaan 20/2017.
Hakemusten käsittelyssä oli tapahtunut inhimillisiä virheitä, joiden vuoksi
Pointerin ja Varen toiminta-avustuspäätökset tulisi korjata. Pointer ry:n
korjattu toiminta-avustus on 962,86 € ja Vare ry:n 609,03 €.
Esitys:

Hallitus päättää korjata Pointer ry:n ja Vare ry:n toiminta-avustukset siten,
että Pointerille myönnetään toiminta-avustusta 962,86 € ja Varelle 609,03 €.

Koulutuspoliittiset asiat
283
Lausunto yliopistolle ammatillisen toisen asteen koulutuksen paremmasta
hyödyntämisestä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
Liite 2

TYYn lausunto opiskelijavalinnan kehittämisestä (nähtävillä kokouksessa)
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa ammatillisten toisen
asteen tutkintojen parempaa hyödyntämistä korkeakoulujen
valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista (OKM/4/040/2017).
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Johtuen kopo-sektorin tiukasta aikataulusta toimitetaan lausunto
hallitukselle vasta kokouksen liitteeksi. Lausunto tulee toimittaa yliopistolle
viimeistään 29.5.2017.
Esitys:

Hallitus päättää lausua korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta
yliopistolle.

284
Lausunto yliopistolle toisen kansalliskielen opiskelusta vapauttavasta perusopetuksen
kielikokeilusta
Liite 3

TYYn lausunto esityksestä laiksi perusopetuslain väliaikaisesta
muuttamisesta (nähtävillä kokouksessa)
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa esityksestä laiksi
perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä mahdollistettaisiin
alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen
kansalliskielen opiskelua. Yliopisto pyysi lisäksi ottamaan kantaa siihen,
miten yliopiston tulisi huomioida kokeiluun osallistuneet opiskelijat.
Johtuen kopo-sektorin tiukasta aikataulusta toimitetaan lausunto
hallitukselle vasta kokouksen liitteeksi. Lausunto tulee toimittaa yliopistolle
viimeistään 31.5.2017.

Esitys:

Hallitus päättää lausua yliopistolle toisen kansalliskielen opiskelusta
vapauttavasta perusopetuksen kielikokeilusta

285
Opiskelijaedustajan nimeäminen opiskelijakeskuksen nimityöryhmään
Päärakennuksen ja Naturan väliseen niveleen syksyllä avattavalle
opiskelijakeskukselle on päätetty järjestää nimikilpailu. Nimiprosessia
varten kootaan työryhmä, joka päättää kilpailun yksityiskohdista ja
käsittelee tulleet ehdotukset.
Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään opiskelijaedustaja
nimityöryhmään. Ryhmässä ovat edustettuna opiskelijoiden lisäksi
keskuksen työtilojen käyttäjät, tilapalvelut sekä viestintä. Ryhmään kuuluu
myös nimistöasiantuntija ja palvelujohtaja.
Esitys:

Hallitus
päättää
nimityöryhmään.

nimetä

opiskelijaedustajan

Traditioasiat
286
Turkulaisten suursitsien tapahtumatuottajan valinta
Liite 4

Valintamuistio

opiskelijakeskuksen
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Turkulaiset suursitsit järjestetään 22.9.2017. TYY on suorittanut sisäisen
haun työtehtävään valintamuistiossa esitetyllä tavalla.
Esitys:

Hallitus päättää turkulaisten suursitsien tapahtumatuottajan valinnasta.

287
Muut mahdolliset asiat
288
Kokouksen päättäminen
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