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Esityslista 25/2020
Aika:

30. lokakuuta 2020 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

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

306
Kokouksen avaus
307
Päätösvaltaisuus
308
Pöytäkirjantarkastaminen
309
Ilmoitusasiat
30.9.
5.10.
15.10.
21.10.
26.10.
27.10.

28.10.

Ritola ja Wahlsten liikuntavastaavien tapaamisessa
Ritola ja Wahlsten hyvinvointijaoston tapaamisessa
Wahlsten Opiskelijakaupunki Turun Study in Turku -nettisivujen
kehittämiskokouksessa
Ritola ja Wahlsten soponeuvostossa
Engblom, Peltonen, van den Berg ja Tähtinen Rehtorinlounaalla
Saarinen, van den Berg ja Wahlsten Hyvä akateeminen johtajuus –ohjelman
jakson tapaamisessa
Engblom Syssyradiossa puhumassa koulutuspolitiikasta
Engblom Turku Future Forum: Kohti eloisaa Vanhaakaupunkia -tilaisuudessa
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29.10.
4.11.
5.11.
6.11.
9.11.

Engblom
yliopiston
Kohtauspaikalla
keskustelemassa
kevään
opetusjärjestelyistä
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
Ritola ja Wahlsten liikuntavastaavien tapaamisessa
Engblom ja Peltonen alumnitilaisuudessa
Nurmi Kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissa
Porthanin päivän juhlallisuudet

310
Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat
311
OLL:n liittokokousedustajien täydentäminen
OLL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2020. 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.
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan, että TYYn edustajiksi OLL:n
liittokokoukseen nimitetään seuraavat henkilöt:
Aliisa Wahlsten (3 ääntä)
Riku Manninen (3 ääntä)
Ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia ja edustajan
käytössä olevia liittokokousääniä.
OLL:n hallitus on päättänyt siirtää liittokokouksen järjestettäväksi etänä. Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista tekee etäosallistumisen
mahdolliseksi. Yhdistyslain mukaisesti jäsenellä on kuitenkin oikeus
osallistua kokoukseen myös virallisella kokouspaikalla. Kokouspaikkana
toimii aiemmin ilmoitetun Kuortaneen urheiluopiston sijasta Taitotalo
(Valimotie 8) Helsingissä.
Muutoksista johtuen liittokokouksen ilmoittautumispäivämäärää
siirretty. Liittokokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 4.11.2020.

on

Etäosallistuminen liittokokoukseen maksaa 10 euroa. Paikan päällä
osallistuminen maksaa 50 euroa. Poikkeusoloista johtuen OLL ei järjestä
kokoustarjoiluja tai majoitusta osallistujille.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää täydentää OLL:n liittokokousedustajia.
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312
SYL:n liittokokousdelegaation täydentäminen
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n liittokokous järjestetään 12.–13.
marraskuuta 2020. 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.
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan nimittää 15 varsinaista edustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Samalla edustajisto päätti, että
"[m]ikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu
muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia."
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota.
313
Haku TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2021
Liite 1

Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2021
Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:
"Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi
kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan
esityksestä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee tarvittaessa
uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun elokuvatoimikunnan
esityksestä. Elokuvatoimikuntaan valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet
kiinnostuksensa audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen ja elokuvakerho
Kinokoplan toimintaan."
Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn sivuilla.
Vuoden 2020 elokuvatoimikunta tekee esityksen hallitukselle valittavasta
toimikunnasta vuodelle 2021.

Elokuvatoiminnan ohjesääntö: kohta 2.1
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn vuoden 2021 elokuvatoimikuntaan ajalle
30.10.–20.11.2020 klo 23.59.
314
Hallitusmerkin myöntäminen
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 102 § mukaan erityisen ansioituneelle
työntekijälle voidaan hallituksen päätöksellä myöntää huomionosoituksena
ylioppilaskunnan hallituksen merkki.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 102 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää ylioppilaskunnan hallituksen merkin myöntämisestä.

Kansainväliset asiat
315
Edustajien esittäminen
valmisteluryhmään

Turun

yliopiston

kansainvälisen

toiminnan

linjausten

Ylioppilaskuntaa on pyydetty esittämään kahta edustajaa Turun yliopiston
kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmään. Ryhmän tehtävänä
on valmistella muun muassa Turun yliopiston strategian 2021–2030 ja sen
toimenpideohjelmien pohjalta yliopiston kansainvälisen toiminnan
linjaukset, jotka kattavat tutkimuksen, koulutuksen, yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen ja
hyvinvointiin liittyviä asioita. Valmistelussa otetaan huomioon laajasti
yliopiston toimintaan liittyviä näkökulmia. Esitettävät linjaukset koskevat
yliopistotasoisia tarpeita ja tavoitteita, ei konkreettisia toimenpiteitä. Työ
esitellään yliopiston hallitukselle kevättalvella 2021.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää kahta edustajaa Turun yliopiston kansainvälisen
toiminnan linjausten valmisteluryhmään.

Koulutuspoliittiset asiat
316
Teknillisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien valinta
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Koonti teknillisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (ei julkaista)
Hybridin lausunto teknillisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista
Valintatoimikunnan esitys teknillisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista
Hakukuulutus teknillisen tiedekunnan johtokuntaan
Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020 perustaa Turun
yliopistoon teknillisen tiedekunnan 1.1.2021 alkaen. Yliopiston hallitus päätti
kokouksessaan 20.5.2020 uuden tiedekunnan laitosjaon ja johtokunnan
kooksi 12 jäsentä, joista 4 opiskelijoiden edustajia. Kokouksessaan 28.8.2020
yliopiston hallitus päätti uuden tiedekunnan johtokunnan ensimmäiseksi
kaudeksi 1.11.2020–31.12.2021. Hakukelpoisia uuden tiedekunnan
johtokuntaan ovat siirtyvien laitosten (nyk. biokemian laitos ja nyk.
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tulevaisuuden teknologioiden laitos) ja uuden kone- ja materiaalitekniikan
laitoksen opiskelijat.
Nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta jatkaa
kauttaan normaalisti ja uuteen tiedekuntaan vuodenvaihteessa siirtyvät
opiskelijat ovat kelpoisia toimimaan johtokunnassa vuoden loppuun asti.
TYYn hallitus avasi kokouksessaan 4.9. (20/2020) haun tiedekunnan
johtokuntaan ajalle 14.9.–12.10. Haun aikana saapui 15 hakemusta. Haun
päätyttyä
koulutuspoliittinen
asiantuntija
lähetti
hakeneista
lausuntopyynnön luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoita
edustavalle Hybridi ry:lle. Lausunnon antajasta oli sovittu myös
Teekkarikomission edustajien kanssa. Lausuntokierroksen päätyttyä
valintatoimikunta käsitteli asiaa ja teki kokouksessaan 23.10. esityksen
ylioppilaskunnan hallitukselle valittavista. Valintatoimikunta painotti
esityksessään erityisesti eri laitosten ja oppiaineiden tasaista jakaumaa
uudessa johtokunnassa. Lisäksi esitys ottaa huomioon Hybridin lausunnon ja
on sukupuolten välisen jaon osalta tasapuolinen.
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 opiskelijaedustajat valintatoimikunnan esityksen
mukaisesti.
317
Opiskelijaedustajan valinta lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (valmistelusta)
Liite 6
Liite 7

Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Kyseinen asiakohta palautettiin valmisteluun ylioppilaskunnan hallituksen
kokouksessa 14.10. (24/2020). Syynä oli yhden hakulomakkeen ulkopuolella
jätetyn hakemuksen puuttuminen koonnista. Tämä tarkoitti myös, että
hausta tuli pyytää lausuntoa tiedekuntaa edustavilta järjestöiltä.
Koulutuspoliittinen
asiantuntija
lähetti
asiasta
lausuntopyynnön
lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita edustavalle Forum Medicumille.
He päättivät tällä kertaa olla lausumatta asiasta aikatauluun vedoten, mutta
totesivat kuitenkin kummatkin hakijat päteviksi tehtävään.
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 14.9.–28.9.2020. Haku
avattiin, kun yksi johtokunnan jäsen ilmoitti erosta. Kyseistä paikkaa oli
yritetty täydentää jo elokuussa, mutta silloin ei saapunut yhtään hakemusta.
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Viimeisimmän haun aikana saapui yksi hakemus johtokuntaan. Hakua
avaamista ennen oli kuitenkin saapunut jo yksi hakemus kyseiseen
tehtävään. Ylioppilaskunta ohjeisti, että hakemus voidaan huomioida
tulevassa haussa ja hakijalla mahdollisuus sitä siinä yhteydessä vielä
täydentää. Hakija ei täydentänyt hakemustaan haun aikana. Näin ollen
tiedekunnan johtokuntaan on kaksi hakemusta, jotka löytyvät liitteenä.
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.
318
Opiskelijaedustajan valinta yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
Liite 6
Liite 8

Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti hakijoista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (ei
julkaista)
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. Ylioppilaskunnan hallitus päätti jatkaa hakua 15.–26.10.
ajan ja hakea kahta varajäsentä. Viimeisimmän haun aikana saapui yksi
hakemus.

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 varajäsenen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan ja hakea toista auki olevaa paikkaa seuraavassa
täydennyshaussa.
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Siipiasiat
319
Haun avaaminen TYYn siipiin keväälle 2021 ja kalenterivuodelle 2021
Liite 9

Hakukuulutus: Siivet
TYYn neljään siipeen haetaan jäseniä keväälle 2021 ja kalenterivuodelle 2021.
Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Haku aukeaa 30.10. ja päättyy 30.11. klo
23.59. Hakea voi TYYn verkkosivuilla olevalla lomakkeella.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallitus päättää jäsenten
valitsemisesta ylioppilaskunnan siipiin.

Hallituksen jäsen Kovaļonoks esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin keväälle 2021 ja kalenterivuodelle
2021 liitteen mukaisesti ajalle 30.10.–30.11. klo 23.59.
320
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Liite 10

Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Siipitoimintaa varten on luotu ohjeistus, jota hallitus voi päivittää
tarvittaessa.

Hallituksen jäsen Kovaļonoks esittää:
Hallitus päättää päivittää Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen.

321
Muut mahdolliset asiat
322
Kokouksen päättäminen

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

Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2021
Koonti teknillisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista (ei julkaista)
Hybridin lausunto teknillisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista
Valintatoimikunnan esitys teknillisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista
Hakukuulutus teknillisen tiedekunnan johtokuntaan
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koonti hakijoista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan (ei
julkaista)
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Liite 9
Liite 10

Hakukuulutus: Siivet
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus

