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Esityslista 28/2020
Aika:

27. marraskuuta 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

354
Kokouksen avaus
355
Päätösvaltaisuus
356
Pöytäkirjantarkastaminen
357
Ilmoitusasiat
17.11.
24.11.

25.11.
26.11.
1.12.

Kovaļonoks ja Nurmi ÅAS:n, TYYn & TUO:n vaihtareiden terveydenhuolto tapaamisessa
van den Berg Kestävän kehityksen koulutusryhmän kokouksessa
Ritola ja Wahlsten Arjen palvelut -työryhmän tapaamisessa
Wahlsten Lääketieteiden sekä luonnontieteiden ja tekniikan
kirjastopalvelujen neuvottelukunnan kokouksessa
Space4People -hankkeen paikallisen työryhmän tapaamisessa
van den Berg Kestävän kampusarjen toiminnot -kokouksessa
van den Berg Eurooppa-foorumin vuosikokouksessa
Kajander yliopiston EC2U-hankkeen Executive Committeen kokouksessa
Ritola ja Wahlsten Saavutettavuus -seminaarissa
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2.12.

van den Berg Hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Ritola ja Wahlsten Hyvinvointijaoston kokouksessa

358
Esityslistan hyväksyminen

Järjestöasiat
359
Projekti- ja erillisavustukset 4/2020
Liite 1

Projekti- ja erillisavustukset 4/2020 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja
erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2020 budjetoitu 4000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 15.11.2020 mennessä sähköisesti 6 kappaletta.
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 3000 €.
Hallitus päätti kokouksessaan 21/2020, että projektiavustuksia voidaan
poikkeuksellisesti myöntää syksyllä 30.9.2020 ja 15.11.2020 päättyvissä
hauissa myös toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa
toteutettavaa.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2020 liitteen mukaisesti.
360
Järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset
TYYn ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 5 § mukaan "Järjestön on
vuosittain joulukuussa hallituksen määräämään päivään mennessä jätettävä
ylioppilaskunnalle TYYn järjestöilmoituslomake täytettynä. Ilmoituksesta
tulee käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen
toimihenkilöistä, nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen
jäsenmäärä ja TYYn jäsenten osuus jäsenistöstä."
Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö
on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää
järjestöaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn
jäseniä. Järjestöaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset
käsitellään kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen
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syyskuun loppua. Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn viimeistään
joulukuussa ja elokuussa hallituksen määräämään päivään mennessä.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2, 3 ja 5 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää, että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on
jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 31.12.2020 klo 23.59
mennessä.

Koulutuspoliittiset asiat
361
Lausunto esityksestä yliopiston oppimisanalytiikan ohjelmasta
Liite 2
Liite 3

Ylioppilaskunnan lausunto esityksestä
ohjelmaksi (nähtävillä kokouksessa)
Koonti lausuntomateriaaleista

yliopiston

oppimisanalytiikan

Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa lausumaan esityksestä yliopiston
Oppimisanalytiikan
ohjelmaksi.
Liitteenä
on
Turun
yliopiston
Oppimisanalytiikan ohjelman luonnos sekä sen liite, joista valmisteluryhmä
pyytää lausuntoja tiedekunnilta, relevanteilta erillisiltä laitoksilta ja
yliopiston yhteisiltä palveluilta sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnalta.
Liitteen alussa on powerpoint-pohjaan saatteeksi kerättyä tausta-aineistoa
ohjelmasta sekä oppimisanalytiikan kehittämisestä Turun yliopistossa.
Määräaika lausunnoille on 4.12.2020.
Yliopiston oppimisanalytiikan ohjelmaa on valmisteltu yliopistolla tämän
vuoden alusta. Valmistelussa on alusta alkaen ollut mukana ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen asiantuntija. Syksyllä ohjelmaluonnos on ollut
kommentoitavana koulutusneuvostossa ja opintohallinnon ohjausryhmässä
sekä
valikoidulla
joukolla
yliopiston
asiantuntijoita,
kuten
tietosuojavastaavalla ja yliopiston tietovaraston edustajilla. Meneillään oleva
lausuntokierros kerää kommentteja tiedekunnilta ja ylioppilaskunnalta.
Lausuntokierroksen jälkeen ohjelma menee vielä koulutusneuvoston
kommentoitavaksi ennen lopullista hyväksyntää.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua esityksestä yliopiston oppimisanalytiikan ohjelmaksi.
362
Opiskelijaedustajan valinta kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koonti järjestöjen lausunnoista
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Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan ajalle 15.10.–26.10.2020. Haku
avattiin, kun yksi johtokunnan jäsen ilmoitti erosta. Hakuaikana saapui kaksi
hakemusta johtokuntaan ja yksi myöhässä ollut hakemus. Ylioppilaskunta
pyysi kasvatustieteiden tiedekuntajärjestöiltä lausuntoa hakijoista 23.11.2020
mennessä. Yksi järjestö pyysi lisäaikaa ja lausunto toimitetaan kokoukseen.
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
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Inka Niskaselle ja valita varajäsenen
varsinaiseksi jäseneksi nousevalle Milla Malinille kasvatustieteiden
tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.

Traditioasiat
363
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue budjetti
Liite 7

Itsenäisyyspäivän budjetti 2020
TYY, ÅAS ja TUO järjestävät yhdessä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12.
Tapahtuman budjettiesitys on laskettu aiempien vuosien mukaisesti ja
tapahtuman kulut jaetaan STYLA-kaavan mukaisesti.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.

364
Muut mahdolliset asiat
365
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Projekti- ja erillisavustukset 4/2020 (nähtävillä kokouksessa)
Ylioppilaskunnan lausunto esityksestä yliopiston oppimisanalytiikan
ohjelmaksi (nähtävillä kokouksessa)
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Koonti lausuntomateriaaleista
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koonti järjestöjen lausunnoista
Itsenäisyyspäivän budjetti 2020

