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Esityslista 36/2017
Aika:

2. marraskuuta 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

467
Kokouksen avaus
468
Päätösvaltaisuus
469
Pöytäkirjantarkastaminen
470
Ilmoitusasiat
30.10.
31.10.

Poikela Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -työryhmän
kokouksessa
Harjuniemi Delta ry:n Edunvalvontasaunassa
Elenius tapaamassa TYS:n hallituksen puheenjohtajaa ja opiskelija- ja
asukasedustajia
TYYn ja yliopiston koulutuksen toimialan tapaaminen
Hallituksen ja Forum Medicumin tapaaminen
Poikela tapaamassa CampusSportia ja yliopiston edustajia opiskelijoiden
taukoliikuntapisteiden suunnittelusta
Kajander yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikunnan
kokouksessa
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1.11.

2.11.
3.11.

6.11.
7.11.

Edustajistovaalien äänestys alkaa
Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaation strateginen ohjelma työryhmän kokouksessa
Peltonen ja Poikela YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
Kajander yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmässä
Harjuniemi koulutusneuvoston kokouksessa
Poikela tapaamassa SAMOKin edustajaa liikunta-asioissa
Nurmi koulutuksen toimialan kansainvälisten prosessien työryhmän
kokouksessa
Nurmi kansainvälisten palvelujen kokouksessa
Elenius ja Peltonen TYS:n laajennetun työvaliokunnan kokouksessa
Elenius, Tiainen ja Saari Turun suomalaisen yliopistoseuran 100vuotisjuhlassa
Poikela ja Virta TUOn vuosijuhlassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Rehtorinlounas
Harjuniemi ja Kajander Opetus- ja kulttuuriministeriön
opiskelijavalintaseminaarissa
Harjuniemi Humanitas ry:n kopotapaamisessa

471
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
472
Haun avaaminen elokuvatoimikunta Kinokoplaan
Liite 1

Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta 2018
Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:
"Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi
kerrallaan 7–9 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."
Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn sivuilla.
Vuoden 2017 toimikunta tekee esityksen valittavasta toimikunnasta vuodelle
2018 ja hallitus nimittää toimikunnan. Esityksen mukaan haku olisi auki 2.–
19.11., ja hallitus tekisi nimityksen kokouksessaan 30.11.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun TYYn vuoden 2018 elokuvatoimikuntaan ajalle
2.–19.11. klo 23.59.

473
Esityksen tekeminen YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi
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Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiölle
(YTHS)
valitaan
joulukuun
valtuuskunnan kokouksessa uusi valtuuskunta vuosiksi 2018–2019.
Joulukuussa 2009 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on
vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön
henkilöstö
nimeävät
kukin
valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden
edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16
ylioppilaskuntien esityksistä.
SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien
valinnasta. Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen
valtuuskunnan
kokousta
ylioppilaskuntia
tekemään
esitykset
valtuuskuntaedustajista. Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta edustajaa
ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan
kokousta. Jos jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä,
katsotaan tämän luopuneen oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää
16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen
tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.
Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia tekemään
esityksen
kahdesta
YTHS:n
valtuuskunnan
jäsenestä
ensisijaisuusjärjestyksessä 27.11.2017 mennessä.
Hallitus esitti kokouksessaan 34/2017 valintatoimikunnalle, että se esittäisi
hallitukselle, että se esittäisi SYL:lle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa
Petra Peltosta YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja Miika Tiaista
toissijaiseksi jäseneksi. Valintatoimikunta käsitteli asian kokouksessaan
26.10., jolloin ”[v]alintatoimikunta totesi keskustelussaan, että yleisesti
avoimuuden kannalta avoimet haut ovat hyvä asia ja lisäävät TYYn toimiston
ulkopuolisten
mahdollisuuksia
osallistua
edunvalvontatoimintaan.
Toimikunta kuitenkin yhtyi hallituksen näkemykseen resurssien
tarkoituksenmukaisesta käytöstä
YTHS:n valtuuskunnan
jäsenten
nimeämisen
tapauksessa.
Valintatoimikunta
piti
myös
tarkoituksenmukaisena sosiaalipoliittisen asiantuntijan nimeämistä
ensisijaiseksi edustajaksi."
Esitys:

Valintatoimikunta esittää hallitukselle, että se esittää SYL:lle YTHS:n
valtuuskuntaan ensisijaiseksi jäseneksi Petra Peltosta ja toissijaiseksi
jäseneksi Miika Tiaista.

Järjestöasiat
474
Järjestöasemasta luopuminen
Academic Badminton Club of Turku ry on kokouksessaan 28.10. päättänyt
yhdistyksen purkamisesta ja pyytänyt, että järjestö poistetaan TYYn
järjestöluettelosta.
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Esitys:

Hallitus päättää poistaa Academic Badminton Club of Turku ry:n
järjestöluettelosta.

Kutsut
475
HYYn 149. vuosijuhla
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viettää 149. vuosijuhlaansa torstaina
23.11. Crowne Plazassa (Mannerheimintie 50). Cocktail-tilaisuus alkaa 16.30
ja juhlaillalliselle siirrytään 17.45. Ilmoittautumiset viimeistään 12.11. Juhla
on muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

476
Muut mahdolliset asiat
477
Kokouksen päättäminen
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Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta 2018

