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Esityslista 26/2020
Aika:

4. marraskuuta 2020 klo 14.00

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
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Kokouksen avaus
324
Päätösvaltaisuus
325
Pöytäkirjantarkastaminen
326
Ilmoitusasiat
21.10.
26.10.
27.10.

28.10.
29.10.

van den Berg ja ympäristösiipi tapaamassa Unican toimitusjohtajaa
van den Berg R40k-kokouksessa
Kajander tekniikan laajennuksen ohjausryhmässä
van den Berg ja ympäristösiiven kanssa etätapaamisessa TREYn
ympäristötoimijoiden kanssa
Kajander Yhteisten palveluiden (YPA) jatkokehittämistyöryhmässä
van den Berg Kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmän kokouksessa
van den Berg Eurooppa-foorumi Turussa hallituksen kokouksessa
Saarinen ja Kajander tapaamassa humanistisen dekaania yhdessä hallopedkoordinaattorien kanssa
Kajander opintohallinnon ohausryhmässä (OHO)
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30.10.
2.11.
3.11.

4.11.

van den Berg Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Kajander perehtymässä European Campus of City-Universities (EC2U) hankkeeseen
van den Berg hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Nurmi, Ritola ja Kajander tapaamassa yliopiston OpintoVartuyhteyshenkilöitä
Saarinen ja Kajander tapaamassa yliopiston työelämäpalveluita (Rekry)
Kajander European Campus of City-Universities (EC2U) -hankkeen
edustajana
mukana
Euroopan
komission
opiskelijatapaamisessa
eurooppalaisille yliopistoalliansseille
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Esityslistan hyväksyminen

Koulutuspoliittiset asiat
328
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen
organisoinnin valmisteluryhmään
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta edustajaa avoimen yliopistoopetuksen organisointia valmistelevaan työryhmään. Puheenjohtajana
toimii vararehtori Piia Björn ja valmistelijana opetuksen tuki -osaston
päällikkö Mervi Varja. Työryhmän toimikausi alkaa heti ja päättyy 28.2.2021.
Sen tehtävät olisivat:
1) Kuulla tiedekuntien näkemyksiä avoimen yliopisto-opetuksen
järjestämisestä
2) Tunnistaa ja arvioida avoimen yliopisto-opetuksen organisoinnin
nykymallin soveltuvuus tuloksellisen toiminnan ja sen kehittämisen
kannalta
3) Tuottaa tarvittaessa ehdotuksia organisaatioratkaisuiksi, joiden avulla
varmistetaan jatkuvaa oppimista koskevien strategisten tavoitteiden
toteutuminen avoimen yliopisto-opetuksen osalta
4) Tarkastella toiminnan rahoitusta ja johtamista, sekä henkilöstön
sijoittumista.
Viimeksi avoimen yliopiston organisointia on selvitetty 2015–2016 yhtenä
sopeuttamis- ja kehittämisohjelman toimista (SOKE). Avoin yliopisto
päätettiin siirtää koulutuksen toimialan sisälle ja osa henkilökunnasta
hajauttaa fyysisesti tiedekuntiin. Koulutuspoliittinen asiantuntija oli
mukana silloisessa selvitysryhmässä ja sitä seuranneessa toteutuksen
ohjausryhmässä. Jatkuvan oppimisen korostuminen niin yliopiston
tavoitteissa kuin yliopistojen tulevassa rahoitusmallissa on herättänyt
uudelleen tarpeen tarkastella avoimen yliopiston organisointia.
Työryhmän kausi on lyhyt ja ulottuu molemmille puolille kalenterivuotta.
Hallituksen jäsen Saarinen on ollut mukana koulutusneuvoston jatkuvan
oppimisen jaostossa ja on hyvin perehtynyt aihealueeseen.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija tuntee taustat pidemmältä ajalta ja on
käytettävissä vuodenvaihteen jälkeenkin.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin
ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen
organisoinnin valmisteluryhmään ja nimetä varajäseneksi hallituksen jäsen
Camilla Saarisen.

Traditioasiat
329
TYY98 Onlinessa palkittavien henkilöiden ja järjestöjen valitseminen
Liite 1

Hakemukset TYY98 Onlinessa jaettaviin palkintoihin (ei julkaista)
TYY98 Online -videotapahtuman kunniaksi jaetaan kuudessa eri
kategoriassa palkintoja ansioituneille henkilöille ja järjestöille. Hakuajat
palkinnoille ovat olleet auki 14.10.–1.11.2020. Kansainvälisyyssiipi ehdottaa
hallitukselle International Awardilla palkittavan tahon ja palkittavista
päättää ylioppilaskunnan hallitus. Valittavien palkintojen kategoriat ovat
International Award, vuoden innovatiivisin järjestö, supertuutori, vuoden
vapaaehtoinen, vuoden järjestötoiminnan uusi tulokas ja TYYn kultainen
siipi.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää valita TYY98 Online –tapahtumassa palkittavat henkilöt ja
järjestöt
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Muut mahdolliset asiat
331
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
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Hakemukset TYY98 Onlinessa jaettaviin palkintoihin (ei julkaista)

