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Esityslista 28/2021
Aika:

1. joulukuuta 2021 klo 13.00

Paikka:

Turku-sali, 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
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

351
Kokouksen avaus
352
Päätösvaltaisuus
353
Pöytäkirjantarkastaminen
354
Ilmoitusasiat
16.11.
17.11.

Puheenjohtajien sitsit
Mielen päällä -seminaari

355
Esityslistan hyväksyminen
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356
Jäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon
Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän
(MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Ilmastovastuujaoston
tehtävänä on valmistella ja kehittää maakunnallista ilmastopolitiikkaa,
aktivoida eri alojen toimijoita osallistumaan ilmastopositiivisten ratkaisujen
ja
toimintamallien
kehittämiseen
ja
käyttöönottoon,
edistää
maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa,
seurata ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, tutkimusta ja erityisesti
päätöksentekoa sekä tehdä ehdotuksia Varsinais-Suomeen sopivista
toimintapolitiikoista, edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä
ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä
vuorovaikutusta sekä sovittaa yhteen ja koordinoida aihekokonaisuuteen
liittyvää hanketoimintaa. Jaosto toimii myös Canemure-Varsinais-Suomi
aluekoordinaatiohankkeen yhteistyöryhmänä.
Ilmastovastuujaoston
tarkastelun
kohteena
on
erityisesti,
kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat toiminnot kuten kiertotalous,
biotalous, energian tuotanto, liikennejärjestelmä ja liikkuminen sekä
maankäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentaminen, ilmastokysymysten esiin
nostaminen myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen
sekä kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä toiminnoissa.
Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset,
etujärjestöt sekä koulutus ja tutkimus. Edellisellä kaudella TYYn edustajana
ilmastovastuujaostossa on toiminut opiskelija Jasmin Luomavuori.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan Varsinais-Suomen maakunnalliseen
ilmastovastuujaostoon.
357
Elokuvatoimikunnan valitseminen vuodelle 2022
Liite 1
Liite 2

Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2022 (ei julkaista)
Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2022 (nähtävillä
kokouksessa)
TYYn hallitus avasi haun vuoden 2022 elokuvatoimikuntaan 5.11. Haku
päättyi 22.11., johon mennessä hakemuksia saapui 13 kappaletta.
Elokuvatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan ja teki 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.
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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 2022.
358
Monitoimilaitteen sopimuksen uusiminen
Liite 3

Turun tietopalvelun tarjous
TYYn
käytössä
olevan
monitoimilaitteen
leasingsopimus
on
jatkosopimuskaudella. Turun tietopalvelu on tehnyt sopimuksen jatkosta
tarjouksen, joka on TYYn kannalta edullinen.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen
sopimuksen uusimisesta.

JÄRJESTÖASIAT
359
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
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:
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Hallitus päättää, että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on
jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 31.12.2021 klo 23.59
mennessä.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
360
Ylioppilaskunnan
edustajan
valmistelevaan työryhmään

nimeäminen

yliopiston

kielitaito-ohjeistusta

Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan työryhmään,
joka tekee yliopistolle yhteiset ohjeet verkkosivuille koskien kielitaitoasioita
(koulusivistyskielen
määrittely,
kielitaidon
osoittaminen
ja
kielitaitovaatimuksista vapauttaminen, sekä kypsyysnäyte).
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan yliopiston kielitaitoohjeistusta valmistelevaan työryhmään.

SIIPIASIAT
361
Haku TYYn siipiin
Liite 4

Siipiin valittavat syksy 2021
Hallitus avasi kokouksessaan 25/2021 haun TYYn neljään siipeen keväälle
2022 ja koko kalenterivuodelle 2022. Haku oli auki 5.11.–29.11.2021.
Maanantaipäivään mennessä hakemuksia on tullut yhdeksän kappaletta.
Viisi nykyistä siipien jäsentä ilmoitti halustaan jatkaa ensi keväälle.
Ainoastaan yhteen siipeen on tullut hakemus puheenjohtajaksi. Hakijoilla oli
mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen siipeen sekä esittää toive, mihin
siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla valituksi.

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää valita siipien varsinaiset jäsenet
jatkotoimista.

TRADITIOASIAT
362
Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetti
Liite 5

Itsenäisyyspäivän budjetti 2021

ja

mahdollisista
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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.
363
Haku TYYn tapahtumavapaaehtoisiksi
Hallitus avasi kokouksessaan 25/2021 haun TYYn 100. juhlavuoden
tapahtumavapaaehtoisista keväälle 2022 ja kalenterivuodelle 2022. Haku oli
auki 5.11.–29.11.2021. Maanantaipäivään mennessä hakemuksia ei ole tullut
yhtäkään.
Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää tapahtumavapaaehtoisten haun jatkotoimenpiteistä.

YRITYSYHTEISTYÖASIAT
364
TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen (pöydältä)
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.

365
Muut mahdolliset asiat
366
Kokouksen päättäminen
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Itsenäisyyspäivän budjetti 2021
Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)

