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Esityslista 26/2019
Aika:

5. joulukuuta 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

350
Kokouksen avaus
351
Päätösvaltaisuus
352
Pöytäkirjantarkastaminen
353
Ilmoitusasiat
3.12.
4.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Siipien koulutus
Järjestöfoorumi
Ritola YHTS:n valtuuskunnan kokouksessa
Hallitus ja asiantuntijat Riitta Pyykön läksiäisissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
TYYn jouluglögit sidosryhmille
TYYn tomiston vuoden päättäjäiset
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17.12.

Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin työryhmässä
Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa

354
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
355
Elokuvatoimikunnan valitseminen vuodelle 2020
Liite 1
Liite 2

Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2020 (ei julkaista)
Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2020 (nähtävillä
kokouksessa)
TYYn hallitus avasi haun vuoden 2019 elokuvatoimikuntaan 7.11. Haku
päättyi 29.11., johon mennessä hakemuksia saapui 16 kappaletta.
Elokuvatoimikunta käsittelee hakemukset kokouksessaan ja tekee
hallitukselle esityksen valittavista henkilöistä. Elokuvatoimikunta valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan.
TYYn elokuvatoiminnan ohjesääntö, luku 2.1 ”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.”

Elokuvatoiminnan ohjesääntö, luvut 1.3 ja 2.1
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita elokuvatoimikunnan vuodelle 2020.

Järjestöasiat
356
Järjestöfoorumin tarjoilut
TYYn järjestökoulutukset on vuoden 2019 syksystä alkaen siirretty osaksi neljä
kertaa vuodessa järjestettäviä järjestöfoorumeita. Uusille järjestötoimijoille
tarkoitettu
ensimmäinen
järjestöfoorumi
järjestetään
10.12.
Järjestöfoorumiin odotetaan n. 250 osallistujaa, joille tarjoillaan kahvi ja tee
sekä pientä syötävää.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
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Hallitus päättää varata 1 500 € sektorivaroista
järjestöfoorumin tarjoiluihin.

10.12. pidettävän

Kansainväliset asiat
357
Welcome Partyn lipunmyyjän valitseminen
Liite 3

Welcome Party lipunmyyjähakijat (nähtävillä kokouksessa)
Welcome Partyn lipunmyyjäksi haettiin järjestöä ajalla 21.11.–2.12.2019.
Hakuaikana tuli kolme hakemusta.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita järjestön hoitamaan Welcome Partyn lipunmyyntiä.

Kehitysyhteistyöasiat
358
TYYn kumppani tulevaan hanketukihakuun
Liite 4
Liite 5

Esitys kumppaniksi
Perustiedot kumppanista ja hankkeesta
TYYllä ei ole ollut tänä vuonna kehitysyhteistyöhanketta, koska 2018 haetulle
ylioppilaskuntien yhteiselle Guatemala-hankkeelle ei saatu rahoitusta. TYY
avasi kumppanihaun 19.9.–7.10. väliselle ajalle, jonka aikana saatiin 8
hakemusta eri kumppaneilta. TYYn kehitysyhteistyösektori haastatteli 2
hakijaa 12. ja 19. marraskuuta. Haastattelujen jälkeen 2. joulukuuta pidettiin
valintakokous, jossa päätettiin TYYn hallitukselle esitettävä kumppani.
Kumppanin kanssa on tarkoitus hakea ulkoministeriön rahoitusta kevään
hanketukihaussa.

Hallituksen jäsen Engblom esittää:
Hallitus päättää valita hankekumppanin kevään hanketukihakuun.

Koulutuspoliittiset asiat
359
Eettisen toimikunnan opiskelijaedustajat ja toimikunnan muuttunut kokoonpano
Liite 6
Liite 7

Eettisen toimikunnan nimi- ja rakennemuutos, rehtorin päätös 3.6.2019
Ihmistieteiden eettisen toimikunnan nimittäminen, rehtorin päätös
29.8.2019
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Turun yliopiston eettisessä toimikunnassa on ollut aikaisemmilla kausilla
opiskelijajäsen. Toimikunnan kausi oli päättynyt ja ylioppilaskunta avasi
haun toimikuntaan tietämänsä kokoonpanon pohjalta ajalle 17.9.–
16.10.2019. Haun aikana saapui seitsemän henkilön hakemukset.
Haun aikana ylioppilaskunta sai tietoonsa, että yliopisto oli kesällä
muuttanut eettisen toimikunnan rakennetta ja poistanut opiskelijaedustajan.
Ylioppilaskunta ei ole saanut tietoa muutoksesta eettisen toimikunnan
rakenteeseen tai kokoonpanoon yliopistolta, eikä muutoksesta kysytty
ylioppilaskunnalta. Tilanteen johdosta ylioppilaskunta on hakenut
opiskelijaedustajia tehtävään, jota ei enää ole. Koulutuspoliittinen
asiantuntija ehdottaa, että hakijoille kerrotaan tilanteesta ja ylioppilaskunta
keskustelee asiasta yliopiston kanssa.
Turun yliopiston johtosääntö 558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 28 §
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
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää eettistä toimikuntaa ja opiskelijaedustajien hakua koskevista
toimista.

Siipiasiat
360
Haku TYYn siipiin
Liite 8

Hakemukset TYYn siipiin (ei julkaista)
Hallitus avasi kokouksessaan 23/2019 haun TYYn neljään siipeen keväälle
2020 ja koko vuodelle 2020. Haku oli auki 7.–29.11.2019, jonka aikana saatiin
22 hakemusta. Hakijalla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen
siipeen sekä esittää toive, mihin siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla valituksi.
Kaikkia useaan siipeen hakeneita hakijoita esitetään heidän ensisijaisen
toiveen mukaiseen siipeen.

Hallituksen jäsen Engblom esittää:
Hallitus päättää valita siipien varsinaiset jäsenet ja puheenjohtajat.

Yritysyhteistyöasiat
361
Yhteistyösopimukset vuodelle 2020
Liite 9

Yhteistyösopimukset 2020 (ei julkaista)
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Keskeisten yhteistyökumppaneiden yhteistyösopimukset tulee uusia.
Sopimusten kautta on pidennetty vuodella tai kahdella ja OP:lla sekä
LähiTapiolalla summia on korotettu.
Yritysyhteistyön linjat
Hallituksen jäsen Keränen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä sopimusten sisällöt ja valtuuttaa järjestövastaavan
neuvottelemaan sopimukset kumppaneiden kanssa esityksen mukaisilla
sisällöillä tai sopimusten alkuperäisillä hinnoilla.
362
X-Sec-yhteistyö
Liite 10

X-Sec sopimus (ei julkaista)
X-Sec turvallisuuspalveluiden kanssa tehty yhteistyö on virallistettu
yhteistyösopimukseksi. Sopimuksen sisältö pitää mukanaan yhteistyöhinnat
ja viestinnällistä yhteistyötä.

Hallituksen jäsen Keränen esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi sopimuksen X-Secin kanssa.
363
Muut mahdolliset asiat
364
Kokouksen päättäminen
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