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Esityslista 24/2021
Aika:

22. lokakuuta 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
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Kokouksen avaus
298
Päätösvaltaisuus
299
Pöytäkirjantarkastaminen
300
Ilmoitusasiat
11.10.
12.10.
13.10.
19.10.

22.10.
23.10.
25.10.
26.10.

Nieminen, Ritola ja Tähtinen tuutorneuvostossa
Rautionaho Turun Eurooppa-foorumin hallituksen kokouksessa
Lundmark liikuntavastaavien tapaamisessa
Lundmark
yliopiston
yhdenvertaisuusja
tasa-arvotoimikunnan
kokouksessa
Ritola YTHS:n läntisen alueen johtokunnassa
Hallitus Turun KY:n vuosijuhlilla
Rautionaho ja Wahlsten JYYn vuosijuhlilla
Nieminen Turun yliopiston hiilineutraaliustyöryhmän kokouksessa
Rautionaho jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Peltonen turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
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301
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT
302
OLL:n liittokokousedustajien täydentäminen
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.
Vallitseva
koronavirustilanne
liittokokousjärjestelyihin.

saattaa

aiheuttaa

muutoksia

Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan (asia 211/2021) lähettää OLL:n
liittokokoukseen Mari van den Bergin (3 ääntä) ja Suvituuli Lundmarkin (3
ääntä), ja että hallitus täydentää delegaatiota. Hallitus päätti kokouksessaan
8.10. (asia (asia 292/2021) täydentää OLL:n liittokokousdelegaatiota Ville
Lahtisella (2 ääntä). Tämän jälkeen van den Berg on ilmoittanut olevansa
estynyt osallistumasta liittokokoukseen.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää täydentää OLL:n liittokokousdelegaatiota niin, että kaikki
TYYn käytössä olevat äänet tulevat käytettyä.
303
Edustajan nimeäminen Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaostoon
Varsinais-Suomen liitto pyytää varsinaissuomalaisia, alueellisesti ja
maakunnallisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen
järjestöyhteistyöhön
ja
nimeämään
ehdokkaansa
maakunnan
yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2022–2025.
Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan
yhteistyöelin (ALKE §19). Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja
rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös
maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka
toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina
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maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa. Maakunnan yhteistyöryhmä
perusti järjestöjaoston alaisuuteensa vuonna 2019.
Järjestöjaosto toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla
Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä
Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana.
Kaudella 2019–2021 järjestöjaostossa oli 20 jäsentä ja heidän varajäsenensä.
Mikäli kaudelle 2022–2025 nimettyjä ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja,
edustajat valitaan painottaen nimeävän tahon alueellisen toiminnan
laajuutta ja aikaisempaa osallistumista järjestöfoorumin työskentelyyn.
Sektorien keskinäiset painotukset suhteutetaan nimettyjen ehdokkaiden
määrään. Valinnassa huomioidaan myös tasa-arvonäkökulma. Jaoston
kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton laatiman esityksen
perusteella MYR:n kokouksessa viimeistään alkuvuonna 2022.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää edustajaehdokkaan nimeämisestä
maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaostoon.

Varsinais-Suomen

JÄRJESTÖASIAT
304
Projekti- ja erillisavustukset 3/2021
Liite 1

Projekti- ja erillisavustukset 3/2021 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä
ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa
vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2021 budjetoitu 4000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.9.2021 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 3 210 €.

7

kappaletta.

Hallitus päätti kokouksessaan 9/2021, että projektiavustuksia voidaan
poikkeuksellisesti myöntää vuoden 2021 aikana päättyvissä hauissa
ohjesäännöstä poiketen tapahtumien ruoka- ja juomatarjoiluihin sekä
toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2021 liitteen mukaisesti.
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KEHITYSYHTEISTYÖASIAT
305
Sopimus TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n välillä
Liite 2

TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n sopimus
TYYn hallitus päätti kokouksessaan 26/2019 valita kumppanikseen
Käymäläseura Huussi ry:n tulevaan Ulkoministeriön hanketukihakuun.
Hanke on alkanut 2021 ja toteutetaan Sambiaan. Hanke keskittyy
sanitaatioon ja tukee terveyden edistämistä ja koulutusta paikallisissa
yhteisöissä. Hankkeessa TYYn rooli on viestiä hankkeen teemoista, tuottaa
materiaaleja ja tukea hanketta varainkeruun kautta, esimerkiksi opiskelijoilta
kerättävien vapaaehtoislahjoitusten avulla. TYYn osuuksia hankkeeseen
suunnittelevat ja toteuttavat TYYn kehitysyhteistyösiiven jäsenet, mutta
hankkeen toteutuessa siihen voivat osallistua kaikki halukkaat Turun
yliopiston opiskelijat. Hankkeen aiesopimus on hyväksytty hallituksen
kokouksessa 11/2020.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää solmia sopimuksen Käymäläseura Huussi ry:n kanssa liitteen
mukaisesti.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
306
Opiskelijaedustajahakujen tilanne ja mahdolliset jatkotoimet
Ylioppilaskunta haki opiskelijaedustajia yliopiston hallintoelimiin kaudelle
1.1.2022–31.12.2023. Haku oli auki 15.9.–11.10. Koulutuspoliittinen
asiantuntija esittelee hallitukselle haun tilanteen ja keskustellaan
mahdollisista jatkotoimista. Koulutuspoliittinen asiantuntija pidentää
hakuaikaa humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan,
matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan
ja
oikeustieteellisen
tiedekunnan johtokuntien osalta sekä kollegion osalta. Muiden johtokuntien
osalta käydään tilannetta läpi vielä hallituksen kanssa.
Jos [toimielimeen] ei määräajassa hae riittävää määrää ehdokkaita, voi
pääsihteerin määräämä työntekijä jatkaa hakuaikaa tarpeelliseksi
katsomansa ajan. Mikäli ylioppilaskunnan hallitus katsoo muuten
ylioppilaskunnan edun vaativan hakuajan jatkamista, voi ylioppilaskunnan
hallitus jatkaa hakuaikaa tarpeelliseksi katsomansa ajan. Aikaisemmat hakijat
huomioidaan ilman uutta hakemusta. (ks. Ohjesääntö opiskelijaedustajien
valinnasta § 8 ja 13)
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää merkitä hakutilanteen tiedoksi ja päättää mahdollisista
jatkotoimista.
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Muut mahdolliset asiat
308
Kokouksen päättäminen
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Projekti- ja erillisavustukset 3/2021 (nähtävillä kokouksessa)
TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n sopimus (nähtävillä kokouksessa)

