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Esityslista 37/2016
Aika:

17. marraskuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Muu jakelu:

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

489
Kokouksen avaus
490
Päätösvaltaisuus
491
Pöytäkirjantarkastaminen
492
Ilmoitusasiat
14.–17.11.
14.–25.11.
15.11.
16.11.
17.11.

TYYn ympäristöviikko
TYYn Meksiko-hankkeen hankematkan valokuvanäyttely Agorassa
Vättö Liikunnan ohjaustyöryhmässä
Naarminen esteettömyysverkoston kokouksessa
Naarminen THL:n opiskeluterveyspäivillä
Nurmi Choose Your Future -hankkeen kokouksessa
Kulha yliopiston tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Naarminen Turun yliopiston opintotukilautakunnan kokouksessa
Kajander tapaamassa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n koulutus- ja
yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Piritta Jokelaista
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18.–19.11.
21.11.
21.–23.11.
22.11.

Nurmi kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmän kokouksessa
Lumme SparkUp Portti -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa
SYL:n liittokokous
Rehtorinlounas
TYYn toimijoiden ja TYS:n johtoryhmän tapaaminen
Elenius HousErasmus+-konferenssissa Malmössä
Lumme laajennetussa johtoryhmässä
Nurmi HE4U2-hankkeen kokouksessa
Meksiko-hankkeen illallinen Kampuskappelissa

493
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
494
TYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2017
Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi vuodelle suunniteltuja
vaikuttavia, normaalista toiminnasta poikkeavia projektikokonaisuuksia. Vuoden
2017 toimintasuunnitelmassa on kiinnitetty entistä vahvemmin huomiota
poikkisektoraalisuuteen. Edustajisto on käynyt toimintasuunnitelmasta
lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan 26.10.2016.
Liite 1

TYYn toimintasuunnitelma 2017

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn
toimintasuunnitelman vuodeksi 2017.

495
Liittyminen Palvelualojen työnantajien jäseneksi
TYY on tällä hetkellä järjestäytymätön työnantaja, minkä vuoksi esimerkiksi
oikeudellista neuvontaa työsuhdeasioissa ei saada jäsenetuna. Samoin
työehtosopimusneuvotteluissa TYYllä ei ole muodollisesti sananvaltaa
työnantajapuolen näkemyksiin. TYY olisi työmarkkinakysymyksissä
vaikuttavampi, jos se liittyy ylioppilaskuntien työehtosopimusosapuolen jäseneksi.
Lisäksi Palvelualojen työnantajien (Palta) jäsenenä saisimme tarpeen mukaan
oikeudellista neuvontaa ja koulutusta.
Paltan jäsenmaksu perustuu työnantajan palkkasummaan. TYYn jäsenmaksu olisi
noin 800 euroa vuodessa.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn liittyvän Palvelualojen
työnantajien jäseneksi.

Hallinnolliset asiat
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496
Tiedottajan työsuhteen vakinaistaminen
TYYn vakituinen tiedottaja Hannu Aaltonen on irtisanoutunut työvapaalla
ollessaan. Sijaisena toimivan Frida Pessin määräaikainen työsopimus päättyy
31.12.2016 ja hän on halukas jatkamaan sopimusta.
Esitys:

Hallitus päättää vakinaistaa Frida Pessin työsuhteen.

Koulutuspoliittiset asiat
497
Haun avaaminen Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan
Brahea-keskus on Turun yliopiston monitieteellinen erillislaitos, joka tuottaa
tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä
yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti,
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä
määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.
Johtokunnan tehtävänä on kehittää ja arvioida laitoksen toimintaa ja tehdä
aloitteita sen kehittämiseksi. Johtokunta hyväksyy laitoksen toimintaa ohjaavat
pitkän aikavälin linjaukset ja ohjelmat, tekee ehdotuksen laitoksen
vuosisuunnitelmaksi, päättää laitokselle myönnettyjen resurssien käytön
perusteista sekä tekee esityksen laitoksen johtajan nimittämisestä.
Johtokuntaan haetaan yhtä varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä.
Varajäsenen paikka varmistuu vasta johtokunnan asettamispäätöksessä.
Liite 2

Hakukuulutus: Brahea-keskuksen johtokunta

Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston Brahea-keskuksen
opiskelijajäseneksi ja hänen varajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen
mukaisesti ajalle 17.11.–11.12.2016.

498
Haun avaaminen Turun yliopiston tutkintolautakuntaan
Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien uusi kausi alkaa vuoden 2017 alusta.
Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on
tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun
ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla
tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevat oikaisupyynnöt
opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston opetus- ja
tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin jäsenellä on
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henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii
finanssioikeuden professori Jaakko Ossa. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä
vuotta, opiskelijajäsenten kuitenkin vain kaksi vuotta.
Liite 3

Hakukuulutus: tutkintolautakunta

Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan kahdeksi
opiskelijajäseneksi ja kahdeksi varajäseneksi liitteenä olevan hakukuulutuksen
mukaisesti ajalle 17.11.–11.12.2016.

Kunnallispoliittiset asiat
499
Kunnallispoliittisen ohjelman hyväksyminen
Ryhmä 40 000 on laatinut kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn tuloksia
hyödyntäen opiskelijoiden kunnallispoliittisen ohjelman vuosiksi 2017–2019.
Kuntapoliittisen vaikuttamisen välineenä ohjelma auttaa edistämään opiskelijoille
tärkeitä tavoitteita Turussa. Ohjelman taitto tehdään joulukuussa ja virallinen
julkistusilaisuus pidetään tammikuussa.
Liite 4

Kunnallispoliittinen ohjelma 2017–2019

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Kunnallispoliittisen ohjelman liitteen mukaisesti.

Siipiasiat
500
Saavutettavuustyöryhmän muuttaminen saavutettavuussiiveksi
TYYssä toimii vuonna 2010 perustettu saavutettavuustyöryhmä (ent.
esteettömyystyöryhmä), jonka tavoitteena on edistää yliopiston saavutettavuutta
ja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimista. Työryhmän toiminnan tavat ja
tavoitteet ovat pitkälti samanlaiset kuin TYYn siipien. Työryhmän toiminnan
tunnettuuden ja TYYn eri vapaaehtoisryhmien linjakkuuden lisäämiseksi on
perusteltua, että saavutettavuustyöryhmä muutetaan saavutettavuussiiveksi.
Muutos edellyttää dokumentin "Kuvaus siipien toiminnasta" päivittämistä.
Liite 5

Kuvaus siipien toiminnasta

Esitys:

Hallitus päättää muuttaa saavutettavuustyöryhmän saavutettavuussiiveksi ja
päivittää kuvauksen siipien toiminnasta liitteen mukaisesti.

501
Haun avaaminen TYYn siipiin vuodelle 2017
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TYYn siipiin valitaan 5-10 varsinaista jäsentä kalenterivuodeksi kerrallaan. Hakea
voivat kaikki TYYn jäsenet ja valinnoista päättää TYYn hallitus. Hallitus nimeää
myös siipien puheenjohtajat. Haku neljään siipeen on avoinna 17.11.–1.12. ja
hakeminen tapahtuu TYYn verkkosivuille avattavalla lomakkeella.
Liite 6

Hakukuulutus: siivet

Esitys:

Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Sosiaalipoliittiset asiat
502
Yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsenten haku
Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa.
Tasa-arvotoimikunta valitaan toimikaudeksi 1.1.2017–31.12.2019. Turun yliopiston
lakimies ja yhdenvertaisuusvastaava Elina Reinikainen-Vänni on pyytänyt TYYtä
nimeämään tasa-arvotoimikuntaan varsinaisen jäsenen, hänen varajäsenensä
sekä lisäksi nimeämään henkilön, jolla on läsnäolo-oikeus toimikunnan
kokouksiin.
Hallitus hakee avoimella haulla TYYn edustajaksi tasa-arvotoimikuntaan
varsinaista jäsentä ja hänen varajäsentään. Opiskelijajäsenten haku alkaa torstaina
17.11.2016. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä
sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 11.12.2016 klo 23.59 mennessä.
Päätöksen toimikunnan läsnäolo-oikeutetusta henkilöstä hallitus tekee samassa
kokouksessa kuin toimikunnan jäsenet valitaan.
Liite 7

Hakukuulutus: tasa-arvotoimikunta

Esitys:

Hallitus päättää avata haun yliopiston tasa-arvotoimikunnan varsinaiseksi
opiskelijajäseneksi ja hänen varajäsenekseen liitteenä olevan hakukuulutuksen
mukaisesti ajalle 17.11.–11.12.2016.

Yritysyhteistyöasiat
503
Yritysyhteistyötoimikunnan perustaminen ja haun avaaminen TYYn yritysyhteistyötoimikuntaan
vuodelle 2017
Yritysyhteistyötoimikuntaan valitaan 1-5 jäsentä. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet
ja valinnoista päättää TYYn hallitus. Hallitus nimeää toimikunnan
puheenjohtajaksi yritysyhteistyövastaavan. Haku toimikuntaan on avoinna 17.–
30.11.2016 ja vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen tyy-ay@utu.fi.
Liite 8

Hakukuulutus: yritysyhteistyötoimikunta
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Esitys:

Hallitus päättää perustaa yritysyhteistyötoimikunnan ja avata haun toimikuntaan
haettaville jäsenille.

504
Muut mahdolliset asiat
505
Kokouksen päättäminen
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