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Esityslista 24/2020
Aika:

14. lokakuuta 2020 klo 14.00

Paikka:

Q-talo, Nummenpuistokatu 2

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

284
Kokouksen avaus
285
Päätösvaltaisuus
286
Pöytäkirjantarkastaminen
287
Ilmoitusasiat
30.9.
1.10.
2.10.
5.10.
6.10.
8.10.
12.10.
12.–18.10.

Kovalonoks ja Nurmi International Sector Goes Live -tapahtumassa
Kovalonoks ja Nurmi SYL:n kv-livessa
Kovalonoks Reilun kaupan työryhmän kokouksessa
Engblom, Wahlsten, Saarinen ja van den Berg Pointerin tapaamisessa
Saarinen jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
van den Berg SYL:n kuntavaali-webinaarissa
Hallitus SYL liittokokousperehdytyksessä
Engblom ja van den Berg Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Kestävän kehityksen viikko
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13.10.
14.10.
21.10.
23.10.

van den Berg juontamassa yliopiston Hiilipäästöjen kompensaatio webinaaria
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Hallitus ja asiantuntijat tapaamassa Koulutuksen toimialaa
Hallitus ja asiantuntijat Raumalla

288
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
289
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
Liite 1

Hallituksen esitys
tavoiteohjelmaksi

vuosien

2021–2023

toimintasuunnitelmaksi

ja

Hallitus
ja
henkilöstö
ovat
valmistelleet
ylioppilaskunnalle
toimintasuunnitelman
ja
tavoiteohjelman
vuosille
2021-2023.
Toimintasuunnitelman ja
tavoiteohjelman tarkoitus
on
ohjata
ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä lisätä
vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman tavoitteiden
toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa voi
tutustua
https://www.tyy.fi/sites/default/files/tyyn_vuosien_20202022_toimintasuunnitelma_ja_tavoiteohjelma.pdf.

osoitteessa

Hallitus
valmistelee
lähetekeskustelun
pohjalta
muutokset
toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja
tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtaja Engblom esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun
vuosien 2021-2023 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
290
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS)
Liite 2
Liite 3

Taloustoimikunnan esitys lähetekeskusteluun
taloussuunnitelmaksi (KTS)
Taloustoimikunnan esitys lähetekeskusteluun
taloussuunnitelmaksi (KTS) VE2

keskipitkän

aikavälin

keskipitkän

aikavälin

Taloustoimikunta
on
valmistellut
TYYn
keskipitkän
aikavälin
taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2023. Taloustoimikunta on käyttänyt
valmistelutyössä
apunaan
asiantuntijaroolissa
ylioppilaskunnan
työntekijöitä ja hallituksen jäseniä sekä muita luottamustehtävissä toimivia.
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Osana valmistelua taloustoimikunta on keskustellut talousarvion
esittämistavan muuttamisesta huoneistomenojen osalta. Vaihtoehtoinen
esittämistapa on esitelty liitteessä X: Taloustoimikunnan esitys
lähetekeskusteluun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi (KTS) VE2.
Talousarvio vuodelle 2020 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen
esityksestä.
Taloustoimikunta esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
291
TYYn ekologisen kestävyyden ohjelman hyväksyminen
Liite 4

TYYn ekologisen kestävyyden ohjelma
Edustajisto on hyväksynyt 28.9.2016 TYYn ympäristöohjelman. Hallitus on
valmistellut päivityksen ohjelmaan, jota on muokattu edustajiston käymän
lähetekeskustelun pohjalta. Päivitetyn dokumentin nimeksi on ehdotettu
TYYn ekologisen kestävyyden ohjelmaa.

Hallituksen jäsen van den Berg esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn ekologisen
kestävyyden ohjelman.
292
Lähetekeskustelu TYYn yhdenvertaisuusohjelmasta
Liite 5

TYYn yhdenvertaisuusohjelma lähetekeskusteluun
TYYn yhdenvertaisuusohjelman nykyinen kausi 2017–2020 on päättymässä.
TYYn
sosiaalipoliittinen
sektori
on
valmistellut
päivitetyn
yhdenvertaisuusohjelman
vuosille
2021–2024
edustajiston
lähetekeskusteluun.
Yhdenvertaisuusohjelma
ohjaa
TYYn
yhdenvertaisuustyötä ja ohjelman pohjalta päivitetään TYYn järjestöille
suunnattu
yhdenvertaisuusopas.

Hallituksen jäsen Wahlsten esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
yhdenvertaisuusohjelmasta.

Hallinnolliset asiat
293
Turun ylioppilaslehden johtokunnan täydentäminen
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Liite 6

Valintatoimikunnan esitys Tylkkärin johtokuntaan (nähtävillä kokouksessa)
”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)
Edustajisto valitsi syyskuun 2020 kokouksessaan Turun ylioppilaslehden
(TYL) johtokunnan jäsen Veera Peltonen johtokunnan puheenjohtajaksi
31.12.2020 päättyvälle kaudelle. Hallituksen tulee valita johtokuntaan uusi
jäsen 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
Asiaa hallitukselle on valmistellut valintatoimikunta.

Turun ylioppilaslehden ohjesääntö: luku 2
Valintatoimikunta esittää:
Hallitus päättää valita Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan jäsenen
31.12.2020 päättyvälle kaudelle liitteen mukaisesti.
294
Kangasmaskien ostaminen ja jakaminen ilmaiseksi jäsenille
Koronavirustilanteen vuoksi maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella. TYY on jakanut Turun kaupungilta saatuja
ilmaismaskeja jäsenille ja ilmaismaskit ovat olleet kysyttyjä ja haluttuja.
Koronavirustilanteen vuoksi talousarviossa määritettyjä sektorivaroja ei ole
käytetty suunnitelmien mukaisesti. Hallitus on perehtynyt maskien hintoihin
ja siihen, että sektorivarat riittävät erinomaisesti tämän kulun kattamiseen.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää tilata kangasmaskeja enimmillään 4200 eurolla ja kattaa
tilauksen kustannukset sektorivaroista. Hallitus päättää jakaa maskeja
ilmaiseksi jäsenille ja toimittaa niitä myös Satakunnan kampuksille.

Järjestöasiat
295
Q-talon käyttö järjestöjen kokouksiin maksutta
Järjestöt ovat tuoneet esille haasteen tilojen saatavuudessa yliopistolta
järjestääkseen yhdistyksen kokouksia. Vaikka poikkeuksellisesti yhdistyksen
sääntöjen vastaisesti etäkokoustaminen on mahdollista, on etäkokouksissa
haasteita erityisesti nimettömän lippuäänestyksen toteutuksessa ja
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äänestyksen tuloksen luotettavuuden arvioinnissa. Q-talon juhlasali
mahdollistaisi fyysisten kokousten järjestämisen tilassa, jossa myös turvavälit
voidaan huomioida paremmin.
Hallituksen jäsen Tähtinen esittää:
Hallitus päättää myöntää TYYn järjestöille mahdollisuuden vuokrata Qtalolta tila veloituksetta kullekin yhtä yhdistyksen kokousta varten 2020
aikana.
296
Projekti- ja erillisavustukset 3/2020
Liite 7

Projekti- ja erillisavustukset 3/2020 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja
erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2020 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.9.2020 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 6 069 €.

15 kappaletta.

Hallitus päätti kokouksessaan 21/2020, että projektiavustuksia voidaan
poikkeuksellisesti myöntää syksyllä 30.9.2020 ja 15.11.2020 päättyvissä
hauissa myös toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa
toteutettavaa.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista: 12-15 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2020 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
297
TYYn edustajan valinta yliopiston UTUPEDA-ryhmään
Yliopisto
on
perustanut
UTUPEDA-ryhmän
miettimään
yliopistopedagogiikan kehittämistä yliopistolla. Yliopisto on pyytänyt TYYtä
nimeämään edustajan ryhmään. Ryhmä korvannee yliopistopedagogiikan
ohjausryhmän, jonka kausi loppui kesällä. Yliopistopedagogiikan
ohjausryhmässä jäsenenä on ollut hallituksen koulutuspoliittinen jäsen ja
varajäsenenä koulutuspoliittinen asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi
UTUPEDA-ryhmään
ja
hänen
varajäsenekseen
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
298
Opiskelijaedustajan valinta yliopistokollegioon
Liite 8
Liite 9

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus yliopistokollegioon
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
yliopistokollegioon ajalle 14.9.–28.9.2020. Haku avattiin, kun yksi kollegion
jäsen ilmoitti erosta. Hakuaikana saapui kolme hakemusta kollegioon.

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 myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita yhden varajäsenen
yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
299
Opiskelijaedustajan valinta yliopiston tutkintolautakuntaan
Liite 8
Liite 10

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
tutkintolautakuntaan ajalle 14.9.–28.9.2020. Haku avattiin, kun yksi
tutkintolautakunnan jäsen ilmoitti erosta. Hakuaikana saapui yksi hakemus
tutkintolautakuntaan.

558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 44 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 9.3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita varajäsenen yliopiston
tutkintolautakunaan 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
300
Opiskelijaedustajan valinta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
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Liite 8
Liite 11

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 14.9.–28.9.2020. Haku
avattiin, kun yksi johtokunnan jäsen ilmoitti erosta. Hakuaikana saapui yksi
hakemus johtokuntaan. Hakemuksia saapui yhtä monta kuin oli avoimia
paikkoja. Tämän takia tiedekunnan opiskelijoita edustavalta Forum
Medicumilta ei pyydetty lausuntoa asiasta.

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 myöntää eron Minttu Saarelle ja valita varajäsenen
lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
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Opiskelijaedustajan valinta oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
Liite 8
Liite 11

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 14.9.–28.9.2020. Haku
avattiin, kun yksi johtokunnan jäsen ilmoitti erosta. Hakuaikana saapui yksi
hakemus johtokuntaan. Hakemuksia saapui yhtä monta kuin oli avoimia
paikkoja. Tämän takia tiedekuntajärjestöltä ei pyydetty lausuntoa asiasta.

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 myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita varajäsenen
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
302
Haun jatkaminen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan osalta
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Liite 11

Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 14.9.–28.9.2020.
Haku avattiin, kun yksi johtokunnan jäsen ilmoitti erosta. Haun aikana
toinenkin johtokunnan jäsen ilmoitti esteestä. Hakuaikana ei saapunut
yhtään 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 jatkaa hakua yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan ja muuttaa kuulutusta niin, että haettavana on kaksi
varajäsenen paikkaa.

Sosiaalipoliittiset asiat
303
Ryhmä 40 000 kuntapoliittisen ohjelman hyväksyminen
Liite 12

Ryhmä 40 000 kunnallispoliittinen ohjelma
Ryhmä 40 000 ohjausryhmä on syksyn aikana valmistellut kuntapoliittisen
ohjelman kuntavaikuttamisen ja vuoden 2021 kuntavaalivaikuttamisen
tueksi. Ohjelma on valmisteltu kuntapoliittisen kyselyn perusteella, johon
vastasi keväällä 2020 yli 3000 opiskelijaa.
Ohjelman sisältö on neuvoteltu yhdessä muiden turkulaisten ylioppilas- ja
opiskelijakuntien kanssa. Ohjelman graafinen asu ja julkistaminen
suunnitellaan lokakuun aikana.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Ryhmä 40 000 kuntapoliittisen ohjelman ja ottaa
sen käyttöön kuntavaikuttamisen tueksi.

304
Muut mahdolliset asiat
305
Kokouksen päättäminen
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