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Esityslista 3/2020
Aika:

24. tammikuuta 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
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, tapahtumatuottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
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Ylioppilaskunnan hallitus valitsi 24/2019 opiskelijaedustajat tiedekuntien
johtokuntiin kaudelle 2020–2021. Valintoja valmisteli valintatoimikunta ja
hakeneista pyydettiin tiedekuntia edustavilta järjestöiltä lausunnot.
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaedustajaksi valittiin aineopettajan
opintoja tekevä opiskelija. Valmistelussa ja valintaa tehdessä
aineenopettajien edustus johtokunnassa nähtiin edustavuuden kannalta
hyvänä asiana. Päätöstä toimeenpantaessa kasvatustieteiden tiedekunta
pyysi tarkempia perusteluja aineenopettajaopiskelijoiden tiedekuntaan
kuulumisesta.
Yliopiston johtosäännön 19 § toteaa, että johtokunnassa tulee olla
edustettuna tiedekunnan opiskelijat. Yliopiston vaalijohtosäännön 3 § toteaa,
että johtokuntiin opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Ylioppilaskunta
tarkentaa
opiskelijaedustajien valintaa
säännöissään. Ohjesääntö
opiskelijaedustajien valinnasta toteaa, että johtokuntaan hakukelpoisia ovat
vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat ja että tarkempia ohjeita tiedekuntaan
kuulumisesta antaa tarvittaessa ylioppilaskunnan hallitus (3 §).
Aineenopettajaopinnot ovat sivuainekokonaisuus, joka antaa pätevyyden
toimia opettajana. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ne edellyttävät
läsnäoloa ja tiedekunta ohjeistaa suorittamaan opinnon yhden lukuvuoden
aikana.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 2§, 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien
valinnasta: luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää tarkentavasta ohjeistuksesta aineenopettajaopiskelijoiden
kuulumisesta tiedekuntaan.
49
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan tiimeihin
Koulutukseen liittyvistä palveluista vastaavan koulutuksen toimialan sisäistä
kehittämistä varten toimii erilaisia tiimejä. Tiimit käsittelevät teemaaluettaan koskevia opintohallinnon käytäntöjä ja prosesseja. Koulutuksen
toimiala on toivonut osaan tiimeistä edustusta ylioppilaskunnasta. Tällaisia
tiimejä ovat sisäisen ohjeistuksen tiimi, opetussuunnitelmatiimi,
opiskelijapalautetiimi, jatkuvan oppimisen tiimi ja harjoittelutiimi.
Tiimit järjestäytyivät uudelleen vuodenvaihteessa, joten TYY nimeää
uudelleen kaikki edustajansa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatiimiin.
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan jatkuvan oppimisen tiimiin.
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
Hallitus päättää nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan sisäisen
ohjeistuksen tiimiin.
50
TYYn edustajan nimeäminen tekniikan laajennuksen toteuttamiseksi
Liite 1

Nimityspyyntö Turun yliopiston tekniikan laajennuksen toteutuksen
ohjausryhmään
Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan
yliopiston tekniikan laajennuksen toteuttamisen ohjausryhmään. Ryhmän
tehtävänä on ohjata tekniikan laajennuksen toteutusta kokonaisuudessaan
mukaan lukien:
- Tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelman toimeenpano
- Mahdollisten organisaatiomuutosten toteutus
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Mika Hannula ja
varapuheenjohtajana vararehtori Piia Björn. Muina jäseninä toimivat
seuraavat henkilöt:
Dekaani Markus Granlund
Dekaani Pekka Hänninen
Dekaani Tapio Salakoski
Varadekaani Petriina Paturi
Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom
Senior executive Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park Oy
Head of development Terhi Yliniemi, Tampereen yliopisto

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston
tekniikan laajennuksen toteutuksen ohjausryhmään.
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TYYn edustajan nimeäminen vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikuntaan
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Liite 2

Nimityspyyntö Turun
apurahatoimikuntaan

yliopiston

vieraskielisten

tutkinto-ohjelmien

Turun yliopisto perii lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- ja
ETA-maiden kansalaisia, heihin rinnastettavia tai heidän perheenjäseniään.
Yliopistolta edellytetään apurahaohjelmaa näitä opiskelijoita varten.
Turun yliopisto on pyytänyt TYYtä valitsemaan jäsenen ja varajäsenen Turun
yliopiston apurahatoimikuntaan. Apurahatoimikunnan tehtävänä on
valmistella esitys apurahan saajiksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin
päätettäväksi. Toimikunta osallistuu myös apurahaprosessin kehittämiseen.
Apurahatoimikunta nimitetään ajaksi 1.3.2020–31.12.2022.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmen
apurahatoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen jäsen Kristaps
Kovaļonoksin varajäseneksi.

Siipiasiat
52
Eron myöntäminen ympäristösiiven jäsenelle
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen mukaan hallitus voi jäsenen
pyynnöstä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä henkilön. Ympäristösiiven jäsen
Karita Kantanen on pyytänyt eroa kiireiden vuoksi.
Hallituksen jäsen Kovaļonoks esittää:
Hallitus päättää myöntää eron ympäristösiiven jäsenyydestä Karita
Kantaselle.

Traditioasiat
53
Yhdistymisen vuosipäivä
Liite 3

Yhdistymisen vuosipäivän budjetti 2020
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Turun kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan
yhdistymisestä
yhteiseksi
Turun
yliopiston
ylioppilaskunnaksi tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Yhdistymisen
vuosipäivää vietetään sääntöjen mukaan 18.2. Ylioppilaskunnan sääntöjen
mukaan: "Ylioppilaskunnan juhlien järjestämisestä päättää hallitus."

Ylioppilaskunnan säännöt 88§
Hallituksen jäsen Salonen esittää:
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Hallitus päättää yhdistymisen vuosipäivän juhlallisuuksien järjestämisestä ja
hyväksyy tapahtuman budjetin.
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Muut mahdolliset asiat
55
Kokouksen päättäminen
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