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Esityslista 29/2020
Aika:

11. joulukuuta 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

368
Kokouksen avaus
369
Päätösvaltaisuus
370
Pöytäkirjantarkastaminen
371
Ilmoitusasiat
16.11.
18.11.
20.11.
23.11.
24.11.

26.11.

27.11.

Saarinen jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Saarinen Generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaania
Saarinen
pitämässä
ylioppilaskunnan
puheenvuoron
UTUPedawebinaarissa
Ritola ja Wahlsten Opiskelijakaupunki Turku, Arjen palvelut -teemaryhmässä
Ritola yliopiston tasa-arvotoimikunnassa
Ritola opintohallinnon ohjausryhmässä
van den Berg ja Wahlsten Rauman toimijoiden kokouksessa
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkisen tuen ryhmässä
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30.11.

1.12.
2.12.

3.12.
4.12.
7.12.

8.12.

9.12.
10.12.
11.12.
14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

Saarinen koulutusneuvoston kokouksessa
Saarinen avoimen yliopisto-opetuksen organisointia valmistelevassa
työryhmässä
Nurmi
Turun
yliopiston
kansainvälisen
toiminnan
ohjelman
valmisteluryhmän kokouksessa
Ritola Koulutusneuvoston kokouksessa esittelemässä Hyvinvointijaoston
toimintaa
Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Lahoniitty ja Ritola opintoneuvojien ohjausryhmän kokouksessa
Ritola yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
van den Berg Hiilineutraalisuusryhmän kokouksessa
Nurmi Virtual Internationalisation -webinaarissa
Nurmi Kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissa
Saarinen jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Engblom, Wahlsten ja van den Berg Opiskelijakaupunki Turun ohjausryhmän
kokouksessa
Nurmi, Wahlsten ja Ritola korkeakoulujen ja Turun kaupungin
terveydenhuoltopalveluiden yhteisessä tapaamisessa
van den Berg Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Järjestöfoorumi
van den Berg Ympäristösiiven vuoden päätöstilaisuudessa
Nurmi kansainvälisten tuutoreiden kertauskoulutuksessa
Engblom, Peltonen ja Wahlsten SYL:n johdon seminaarissa
Henkilökunnan koulutus- ja virkistyspäivä
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Saarinen UTUPEDA-työryhmän kokouksessa
Nurmi
Turun
yliopiston
kansainvälisen
toiminnan
ohjelman
valmisteluryhmän kokouksessa
TYYn 2021 hallitus rehtorinlounaalla
van den Berg ja Wahlsten TYYn siipikoulutuksessa
Wahlsten yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Saarinen kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
Saarinen opiskelijapalautetiimin kokouksessa
Ritola YTHS:n valtuuskunnan syyskokouksessa
Saarinen avoimen yliopisto-opetuksen organisointia valmistelevassa
työryhmässä
Ritola ja Wahlsten toimeentuloselvitys-tapaamisessa

372
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
373
Turun ylioppilasteatterin lisäavustushakemuksen käsittely
Liite 1

Turun ylioppilasteatterin lisäavustushakemus
Turun ylioppilasteatteri on hakenut TYYltä lisäavustusta talousvaikeuksista
johtuen. Talousvaikeudet johtuvat ennen kaikkea koronaviruksen
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aiheuttamista rajoituksista. Taloustilannetta ja lisäavustustarvetta on kuvattu
Turun ylioppilasteatterin lähettämässä lisäavustushakemuksessa.
Edustajisto päättää Turun ylioppilasteatterin vuosittaisesta avustuksesta
hyväksyessään talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
Vuonna 2020 avustusta on maksettu 4600 euroa ja vuonna 2021 avustusta on
päätetty edustajiston marraskuun kokouksessa maksaa 4600 euroa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 79 § mukaan hallituksen päätöksellä yksittäisen
määrärahan ylitys saa olla tilikaudessa korkeintaan 5000 euroa edustajiston
hyväksymästä määrästä.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus
päättää
toimenpiteistä
lisäavustushakemuksen pohjalta.

Turun

ylioppilasteatterin

374
Elokuvatoimikunnan valitseminen vuodelle 2021
Liite 2
Liite 3

Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2021 (ei julkaista)
Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2021 (nähtävillä
kokouksessa)
TYYn hallitus avasi haun vuoden 2021 elokuvatoimikuntaan 30.10. Haku
päättyi 30.11., 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.
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 2021.

Järjestöasiat
375
Avustustoimikunnan täydennyshaku
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Edustajisto päätti marraskuun kokouksessaan (päätöskohta 130/2020), että
se ”[…] valtuuttaa hallituksen täydentämään [avustus]toimikuntaa neljällä
(4) jäsenellä sekä valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan toimikunnalle
puheenjohtajan."
Avustustoimikunnan täydennys voidaan toteuttaa avoimen haun kautta.
Täydennyshaku toteutetaan samoilla valintakriteereillä kuin alkuperäinenkin
haku.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata täydennyshaun avustustoimikuntaan vuodelle 2021.

Koulutuspoliittiset asiat
376
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien valinta
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Hakukuulutus: johtokuntien täydennyshaku
Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntaan (ei julkaista)
Hybridin lausunto hakijoista
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle. Haku oli auki 16.–
30.11.2020, jonka aikana saapui yhteensä viisi hakemusta. Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnassa on paikat kahdelle
opiskelijaedustajalle ja neljälle varajäsenelle. Hybridiltä on pyydetty lausunto
hakijoista.
Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan
paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin. Tiedekunnan johtokunnan
tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä
ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi,
päättää
tiedekunnalle
myönnettyjen
voimavarojen
jakamisen
suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan
vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä sekä päättää
valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

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 ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää opiskelijaedustajat ja varaedustajat matemaattisluonnontieteellisen johtokunnan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
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377
Opiskelijaedustajien hakijatilanne ja mahdolliset jatkotoimet
Koulutuspoliittinen
asiantuntija
avasi
haun
Turun
yliopiston
tutkintolautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Haku oli auki 16.–
30.11.2020, jonka aikana saatiin kaksi hakemusta. Tutkintolautakunnassa on
paikat kahdelle opiskelijaedustajalle ja kahdelle varajäsenelle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun Turun yliopiston kirjaston
neuvottelukunnan varajäseniksi 31.8.2022 päättyvälle kaudelle. Kirjaston
neuvottelukunnissa oli varajäsenien paikkoja seuraavasti:
· luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen neuvottelukunta: yksi
varajäsen
· kasvatustieteiden,
kauppatieteiden,
oikeustieteen
ja
yhteiskuntatieteiden neuvottelukunta: kaksi varajäsentä.
Haku oli auki 16.–30.11.2020, jonka aikana ei saapunut yhtään hakemusta.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen hakijatilanteeseen ja päättää
mahdollisista jatkotoimista

Siipiasiat
378
Haku TYYn siipiin
Liite 7

Siipiin valittavat syksy 2020
Hallitus avasi kokouksessaan 25/2020 haun TYYn neljään siipeen keväälle
2021 ja koko kalenterivuodelle 2021. Haku oli auki 30.10.–30.11.2020, jonka
aikana saatiin 18 hakemusta. Yksi hakemus saapui myöhässä ja yksi hakija
perui hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä. Kaikkiin siipiin yhtä
lukuun ottamatta tuli hakemukset puheenjohtajiksi. Hakijoilla 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.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita siipien varsinaiset jäsenet.

Sosiaalipoliittiset asiat
379
TYYn edustajan valitseminen YTHS:n valtuuskuntaan
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Liite 8
Liite 9

Ohjesääntö Suomen ylioppilaskuntien liiton edustajien
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan
YTHS:n saatekirje nimeämisistä valtuuskuntaan

valinnasta

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään
edustajaa
YTHS:n
valtuuskuntaan.
Laajentumisesta
johtuvasta
ylioppilaskuntien valtuuskuntapaikkojen vähenemisestä johtuen jokaisella
ylioppilaskunnalla on vuosittain vuorotteleva edustus valtuuskunnassa SYL:n
liittokokouksessa 2018 sovitun YTHS-ohjesäännön mukaisesti. TYYn edustus
vuorottelee valtuuskunnassa TREYn edustuksen kanssa niin, että TYYn
edustaja toimii varaedustajana vuonna 2021 ja varsinaisena vuonna 2022.
Kokouksessa 28/2020 hallitus päätti sääntöjen mukaisesti tuoda
Valintatoimikunnan valmisteltavaksi TYYn edustajien valitsemisen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan kaudelle 2021–2022.
Ylioppilaskunnan hallitus esitti valtuuskunnalle, että se valmistelee esityksen,
jossa TYYn edustajaehdokkaiksi nimetään
TYYn sosiaalipoliittinen
asiantuntija, Ville Ritola, sekä hallituksen jäsen, Aliisa Wahlsten.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää esittää Valintatoimikunnan valmisteleman esityksen
pohjalta SYL:lle TYYn edustajaehdokkaat YTHS:n valtuuskuntaan kaudelle
2021–2022.

Traditioasiat
380
Haun avaaminen juhlavuositoimikunnan alumni- ja kuntalaispaikkoihin
Liite 10

Hakukuulutus: juhlavuositoimikunta
Turun yliopiston ylioppilaskunta juhlii vuonna 2022 satavuotisjuhlaansa.
Juhlavuoden suunnittelua ja toteutumista tukemaan perustetaan
juhlavuositoimikunta. Juhlavuositoimikunta perustetaan edustajiston
tammikuun 2021 kokouksessa hallituksen esityksestä.
Juhlavuositoimikunnan kokoonpanoa on työstetty syksyn aikana toimistolla.
Engblom esitteli suunnitelman juhlavuositoimikunnan kokoonpanosta
ryhmäpuheenjohtajien palaverissa 16.11. Keskustelussa pidettiin järkevänä
avointa hakua kahteen kuntalaispaikkaan ja kolmeen alumnipaikkaan.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää avata haun juhlavuositoimikunnan alumni- ja
kuntalaispaikkoihin liitteen mukaisesti ajalle 14.12.2020-12.1.2021 klo 23.59.

Viestintäasiat
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381
TYYn uusien verkkosivujen tarjouspyynnön ja vaatimusmäärittelyn hyväksyminen sekä
toimittajahaun avaaminen
Liite 11
Liite 12

Tarjouspyyntö: TYYn uudet verkkosivut
Vaatimusmäärittely: TYYn uudet verkkosivut
TYYn uusille verkkosivuille on luotu tekninen vaatimusmäärittely, jonka
perusteella verkkosivutoimittajaa voidaan alkaa etsiä. Tarjouspyyntö
julkaistaan TYYn verkkosivuilla ja jaetaan TYYn Facebook ja Instagramsivuille. Lisäksi tarjouspyyntö lähetetään muutamalle valitulle toimijalle
suoraan. Näitä valittuja toimijoita valitessa kriteerinä käytetään muun
muassa paikallisuutta.

Viestintäasiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä uusien verkkosivujen
vaatimusmäärittelyn sekä avata toimittajahaun

tarjouspyynnön

ja

382
Muut mahdolliset asiat
383
Kokouksen päättäminen
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