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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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Wahlsten ja Peltonen tapaamassa apulaispormestari Ville Valkosta
Hallitus ja asiantuntijat rehtorinlounaalla
Hallitus ja Peltonen SYL:n liittokokouksessa
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
Työntekijöiden puolen päivän virkistyspäivä
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Rauman opiskelijasihteerin valitseminen
Hallitus avasi kokouksessaan 20/2021 haun Rauman opiskelijasihteeriksi.
Haku oli auki 10.9.–10.10. ja hakuaikana tehtävään tuli 3 hakemusta.
Valintaryhmä, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Wahlsten,
opiskelijasihteeri Laaksonen ja pääsihteeri Peltonen, haastattelivat kaksi
hakijaa Raumalla 19. lokakuuta.
Hallitus päätti jatkaa Rauman opiskelijasihteerin hakua ajalle 22.10.–10.11.
Jatkettuna hakuaikana ei tullut yhtäkään hakemusta.
Opiskelijasihteerin tehtäviin kuuluu ylioppilaskunnan palveluiden
tarjoaminen ja toiminnasta tiedottaminen Rauman kampuksella,
yhteydenpito TYYn toimistoon sekä järjestöjen neuvonta ja tukeminen.
Etäkampuksella
työskentely
edellyttää
työntekijältä
vahvaa
itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittää toimintaa Rauman
kampuksella.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 41 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.
Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 41 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita Rauman opiskelijasihteerin ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.
333
Kansainvälisten asioiden asiantuntijan valitseminen
Liite 1

Kansainvälisten asioiden asiantuntijan hakukuulutus
Hallitus avasi kokouksessaan 23/2021 haun asiantuntijaksi. Haku oli auki
8.10.–31.10. ja hakuaikana tehtävään tuli 15 hakemusta. Valintaryhmä, johon
kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Wahlsten, hallituksen jäsen Saarinen ja
pääsihteeri Peltonen, haastattelivat viisi hakijaa 9.–11.11. Lisäksi
haastatteluun kutsuttuja pyydettiin tekemään ennakkotehtävänä ennen
haastatteluja.
Asiantuntijan tehtäviin kuuluvat ylioppilaskunnan kansainvälisyyteen,
kehitysyhteistyöhön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 41 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.

Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 41 §
Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää valita asiantuntijan
neuvottelemaan työsopimuksesta.

ja

valtuuttaa

pääsihteerin

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
334
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2022–31.12.2023
Liite 2
Liite 3

Valintatoimikunnan
esitys
yliopiston
opiskelijaedustajista (nähtävillä kokouksessa)
Hakukuulutus yliopiston hallitukseen

hallitukseen

valittavista

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii hallitus. Hallituksen
tehtävänä on mm. päättää yliopiston keskeisistä tavoitteista ja strategiasta,
valita rehtori, päättää yliopiston talousarviosta ja laatia tilinpäätös, hyväksyä
yliopiston johtosäännöt, päättää yliopiston toimintarakenteesta, tehdä
opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun
muuttamisesta sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.
(Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö 12§)
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä: kaksi edustajaa
jokaisesta sisäisestä ryhmästä, mukaan lukien opiskelijat, ja neljä kollegion
valitsemaa ulkopuolista jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.
Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden
vuoden jaksoon, ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2022 ja 2023.
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan
ylioppilaskunnan hallitus valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet
valintatoimikunnan esityksestä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio
vahvistaa valinnan.
TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 15.9.–
11.10.2021. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan
kappaletta. Valintatoimikunta haastatteli viisi hakijaa.
Valintatoimikunta teki hakemusten ja haastatteluiden perusteella
hallitukselle esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä.
Esityksen
perustelut on toimitettu liitteessä. Kaikkien hakijoiden hakemukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 14–16 §, 20–21 §, 28 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-3, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen kaudelle
1.1.2022–31.12.2023 valintatoimikunnan esityksestä.
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335
Yliopiston digiohjelman kommentointi
Liite 4
Liite 5

Yliopiston digiohjelma kommentoitavaksi
Ylioppilaskunnan kommentti yliopiston digiohjelman luonnoksesta
Yliopistolla on valmisteltu digiohjelmaa, jolla toteutetaan yliopiston
strategiaa 2021-2030 ja sen toimenpideohjelmia. Yliopisto on pyytänyt
ylioppilaskunnalta
kommentteja
digiohjelman
kehittämiseksi.
Kommentointiaikaa on sunnuntaihin 21.11.2021 asti.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää kommentoida yliopiston digiohjelman luonnosta liitteen
mukaisesti.

YRITYSYHTEISTYÖASIAT
336
TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen
Liite 6

Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)
TYYn ja TYS:n yhteistyösopimuksen rutiininomainen jatkaminen. Sisältö on
pitkälti vanhan mukainen.

Hallituksen jäsen Rautionaho esittää:
Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen vuodelle 2022.
337
Muut mahdolliset asiat
338
Kokouksen päättäminen
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