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Esityslista 24/2019
Aika:

21. marraskuuta 2019 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Johanna Pohjonen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, tapahtumatuottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

325
Kokouksen avaus
326
Päätösvaltaisuus
327
Pöytäkirjantarkastaminen
328
Ilmoitusasiat
14.11.
23.11.
25.11.
26.11.

Pohjonen generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmän tapaamisessa
Pohjonen ja Engblom HYY vuosijuhlilla
Jokinen ja Nyyssönen Hybridi Turku ry:n vuosijuhlilla
Pohjonen jatkuvan oppimisen työryhmän kokouksessa
Jokinen, Kajander ja Pohjonen Unihow-työpajassa

329
Esityslistan hyväksyminen
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Järjestöasiat
330
Järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset 2019
TYYn ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 5 § mukaan "Järjestön on
vuosittain joulukuussa hallituksen määräämään päivään mennessä jätettävä
ylioppilaskunnalle TYYn järjestöilmoituslomake täytettynä. Ilmoituksesta
tulee käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen
toimihenkilöistä, nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen
jäsenmäärä ja TYYn jäsenten osuus jäsenistöstä."
Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö
on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää
järjestöaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn
jäseniä. Järjestöaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset
käsitellään kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen
syyskuun loppua. Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn viimeistään
joulukuussa ja elokuussa hallituksen määräämään päivään mennessä.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2–3 § ja 5 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus
päättää,
että
joulukuun
järjestöilmoitukset
ja
järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevien
lomakkeiden kautta 31.12.2019 klo 23.59 mennessä.

Kansainväliset asiat
331
TYY International Award 2019 -palkinnon saajasta päättäminen
Liite 1
Liite 2

TYY International Award 2019 hakijat
Kv-siiven esitys TYY International Award 2019 -palkinnon saajaksi (nähtävillä
kokouksessa)
Turun yliopiston ylioppilaskunta myöntää vuosittain TYY International
Awardin
järjestölle,
joka
huomioi
kansainväliset
opiskelijat
kokonaisvaltaisesti toiminnassaan. Englanninkielisen viestinnän ja
kansainvälisille opiskelijoille sopivien tapahtumien lisäksi valinnassa otettiin
huomioon myös järjestöjen kansainvälisten opiskelijoiden eteen tehty
edunvalvonta. Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen (hyväksytty TYYn
hallituksen kokouksessa 23/2018) mukaan TYYn kansainvälisyyssiipi
osallistuu TYY International Awardin saajan valintaan. Valinnassa
painotettiin myös erityisesti kyseisen vuoden aikana tapahtunutta kehitystä.
TYY International Award -haku oli auki 28.10.–11.11.2019. Hakuaikana
vastaanotettiin kolme ehdotusta kolmesta eri järjestöstä. Yksi hakemus
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saapui myöhässä. TYYn kansainvälisyyssiipi on asettanut työryhmän
arvioimaan hakemuksia.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi esittää:
Hallitus päättää TYY International Award 2019 -palkinnon saajan liitteen
mukaisesti.
332
Järjestöhakukuulutus Welcome Partyn lipunmyyntiin
Liite 3

Järjestöhakukuulutus Welcome Partyn lipunmyyntiin
TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin yhteinen Welcome Party järjestetään
16.1.2020 Marilynissä ja Vegasissa. Molempien yökerhojen oville tarvitaan
lipunmyyjät. Lipunmyyjiksi voivat hakea TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin
järjestöt. Valitulle järjestölle maksetaan 200 euron kertakorvaus. Palkkio
maksetaan lipunmyyntituloista. Haku avataan 21.11.2019 ja suljetaan
2.12.2019 klo 23.59.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Welcome Partyn järjestöhaun esityksen ja liitteen 3
mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
333
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin
kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin
Alkuperäinen hakukuulutus tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
Koonti tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin hakeneista (ei
julkaista)
Valintatoimikunnan esitys oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
valittavista (nähtävillä kokouksessa)
Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan
hallinnon hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen
päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita.
Turun
yliopiston
vaalijohtosäännön
mukaan
opiskelijaedustajat
tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien
opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2020–31.12.2021.
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Tiedekuntien
ja
kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
valittavien
opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

(6+6)
(5+5)
(6+6)
(5+5)
(4+4)
(4+4)
(3+3)

TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan
TYYn hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin ja valitsee
opiskelijaedustajat. Edustajiston valintatoimikunta valmistelee hakijoista
perustellun esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle. Lisäksi hakijoista
pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun
opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
Haku johtokuntiin avattiin ajalle 17.9.–16.10.2019. Ylioppilaskunnan hallitus
päätti pidentää hakuaikaa kolmen johtokunnan osalta kokouksessaan 24.10.
Hakua humanistisen tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan ja
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntiin pidennettiin 4.11.2019
saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin
lausunto hakijoista. Edustajiston valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksissaan 7.11. ja 13.11. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on liitteenä. Valintatoimikunta tekee esityksen
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista kokouksessaan
19.11. Esitys toimitetaan hallituksen kokoukseen.
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 valita valintatoimikunnan esityksen mukaisesti
opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Traditioasiat
334
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue budjetti
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Liite 9

Itsenäisyyspäivän budjetti 2019
TYY, ÅAS ja TUO järjestävät yhdessä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12.
Tapahtuman budjettiesitys on laskettu aiempien vuosien mukaisesti ja
tapahtuman kulut jaetaan STYLA-kaavan mukaisesti.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin

Tuutorointiasiat
335
Supertuutorien valinta
Liite 10
Liite 11

Supertuutori ehdotukset
Kv-Supertuutori ehdotukset
TYY valitsee vuosittain uusien opiskelijoiden ehdotuksista Supertuutorin ja
Kv-supertuutorin. Tänä vuonna ehdotuksia tuli 23 kappaletta.

Hallituksen jäsen Jokinen esittää:
Hallitus päättää valita vuoden 2019 Supertuutorin ja Kv-supertuutorin.

336
Muut mahdolliset asiat
337
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

TYY International Award 2019 hakijat
Kv-siiven esitys TYY International Award 2019 -palkinnon saajaksi (nähtävillä
kokouksessa)
Järjestöhakukuulutus Welcome Partyn lipunmyyntiin
Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin
Alkuperäinen hakukuulutus tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
Koonti tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin hakeneista (ei
julkaista)
Valintatoimikunnan esitys oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
valittavista (nähtävillä kokouksessa)
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Liite 9
Liite 10
Liite 11

Itsenäisyyspäivän budjetti 2019
Supertuutori ehdotukset (ei julkaista)
Kv-Supertuutori ehdotukset (ei julkaista)

