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Esityslista 32/2017
Aika:

28. syyskuuta 2017 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Emmi Saari
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Pekka Rantala, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

411
Kokouksen avaus
412
Päätösvaltaisuus
413
Pöytäkirjantarkastaminen
414
Ilmoitusasiat
27.9.
27. 28.9.
28.9.
28. 29.9.
29.9.
2. 3.10.

Elenius Turun korkeakoulujen neuvottelukunnan kokouksessa
SYL:n puheenjohtaja Lumme esittelemässä SYL:n liittokokousmateriaaleja
toimistolle ja TYYn delegaatiolle
Kajander opintoasiainpäivillä Espoossa
Kalevantien harjannostajaiset
Saarni liukumavapaalla
Tiainen Turun yliopiston tieteentekijät ry:n 50-vuotisjuhlassa
Elenius, Harjuniemi ja Salakka yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 50vuotisjuhlassa
Hallitus Suurten etelä- ja keskisuomalaisten monialayliopistojen
ylioppilaskunnat (SEKSMYY) -tapaamisessa
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415
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
416
Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen
Liite 1

Opiskelijan toimittama selvitys taloudellisesta tilanteestaan (ei julkaista)
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § 3 momentin mukaan: "Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa
yliopiston rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta
vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun
varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen
perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada opetusta."
Turun yliopiston opiskelija on anonut vapautusta jäsenmaksusta lainatun
säännöksen perusteella. Hän on myös toimittanut selvitystä anomuksensa
tueksi.

Esitys:

Hallitus päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta.

Hyvinvointiasiat
417
OLL:n liittokokousmateriaalien kommentointi
Liite 2

Lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista (nähtävillä aamukoulussa)
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaalit ovat kommenteilla
14.9. 29.9.2017. Liittokokous pidetään Vierumäellä 9. 10.11.2017.
Edustajistolta on pyydetty kommentteja asiakirjoihin ja heille on annettu
aikaa kommentoida 28.9. hallituksen kokoukseen saakka.

Esitys:

Hallitus
päättää
kommentoida
Opiskelijoiden
liikuntaliiton
liittokokousmateriaaleja ja valtuuttaa liikuntavastaava Poikelan lähettämään
kommentit eteenpäin sekä viimeistelemään kommenttien kieliasun.

Koulutuspoliittiset asiat
418
Turvallisen opiskeluympäristön toimikunta
Yliopistolakia uudistettiin 1.1.2012 pykälillä, joiden tavoitteena on parantaa
opiskeluympäristön ja opiskelun jälkeisen työelämän turvallisuutta (ns.
SORA-lainsäädäntö). Yliopistojen tehtäväksi tuli tällöin myös hakijoiden ja
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opiskelijoiden soveltuvuuden arviointi käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
Soveltumattomuus voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, ja se voi johtaa
myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Soveltuvuuden arvioinnissa
kriteereinä ovat mm. opiskelijan terveydentila ja toimintakyky.
Tehtävän hoitamisen tueksi on toimikunta, jossa on monipuolinen eri alojen
asiantuntijaedustus. Toimikunnan kausi vaihtui ja ylioppilaskuntaa on
pyydetty nimeämään uudelleen edustajansa.
Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on antaa yksittäisissä tapauksissa
suosituksia päätöksenteon tueksi. Tiedekuntien tuleekin pyytää
toimikunnan lausunto niissä tilanteissa, joissa hakijan tai opiskelijan
soveltumattomuutta joudutaan vakavasti arvioimaan. Siten varmistetaan
kaikkien hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Toimikunta
toimii lisäksi tehtäväalueen asiantuntijaelimenä ja edistää lainsäädännön
tavoitteiden toteutumista yliopistossa.
Päättyvällä kaudella ylioppilaskunnan edustajana on toiminut
koulutuspoliittinen asiantuntija ja hänen varaedustajana sosiaalipoliittinen
asiantuntija.
Esitys:

Hallitus päättää esittää koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia
ylioppilaskunnan varsinaiseksi edustajaksi ja sosiaalipoliittista asiantuntijaa
Petra Peltosta varaedustajaksi yliopiston turvallisen opiskeluympäristön
toimikuntaan kaudelle 1.10.2017 31.7.2019.

419
Muut mahdolliset asiat
420
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Opiskelijan toimittama selvitys taloudellisesta tilanteestaan (ei julkaista)
Lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista (nähtävillä aamukoulussa)

