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Aika:
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Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Aliisa Wahlsten, puheenjohtaja
Samuli Tähtinen, varapuheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Noel Niskanen, 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
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Kajander opintohallinnon ohjausryhmän Peppi-tietojärjestelmän prosessien
suunnittelutyöpajassa
26
Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat
27
TYYn juhlavuositoimikunnan valinta
Liite 1

Hallituksen
esitys
kokouksessa)

juhlavuositoimikuntaan

valittavista

(nähtävillä

Turun yliopiston ylioppilaskunta juhlii vuonna 2022 satavuotisjuhlaansa.
Juhlavuoden suunnittelua ja toteutumista tukemaan perustetaan
juhlavuositoimikunta, jonka tehtävänä on päättää juhlavuoden sisällöstä ja
tavoitteista TYYn toimiston esittelystä. Lisäksi juhlavuositoimikunta asettaa
raamit juhlavuoden taloudelle. Vuonna 2021 juhlavuositoimikunta tukee
toimiston suunnittelutyötä, vuonna 2022 se tukee juhlavuoden toteuttamista
ja vuoden 2023 alussa seuraa juhlavuoden raportointia.
Toimikunta muodostuu seuraavista tahoista: TYYn toimiston paikat (5 kpl),
edustajiston puheenjohtaja (mandaattipaikka), kuntalaispaikat (2 kpl) ja
alumnipaikat (3 kpl).
TYY on hakenut avoimella haulla henkilöitä juhlavuositoimikuntaan
kuntalaispaikoille ja alumnipaikoille. Kuntalaispaikoille valittavien
henkilöiden on oltava TYYn jäseniä valintahetkellä. Alumnipaikoille
valittavilla henkilöillä tulee olla jonkinlaista kokemusta TYYn toiminnasta.
TYYn hallitus laatii toimikuntaan valittavista henkilöistä esityksen TYYn
edustajistolle.
Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee juhlavuositoimikunnan
hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallinnolliset asiat
28
Pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen enimmäissummasta päättäminen
TYYn sääntöjen 48 § 1 momentin 17 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin
kuuluu ”päättää vuosittain pienimuotoisten, kertaluontoisten menojen
enimmäissummasta”. Toimintatapa joustavoittaa toimintaa TYYn toimistolla
ja vähentää hallituksen kokouksessa käsiteltäviä pienimuotoisia asioita.
Suuremmat, talousarvioonkin mahtuvat erät voidaan tarvittaessa hyväksyä
kokouksessa.
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Ylioppilaskunnan säännöt, 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää, että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi
hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy
talousarvion rajoissa.
29
Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti: Sofia Engblom
Hallituksen 2020 puheenjohtaja Engblomilla on ollut tilinkäyttöoikeudet
TYYn pankkitiliin sekä käytössään ylioppilaskunnan luottokortti. Hänen
toimikautensa päätyttyä tilinkäyttöoikeudet ja kortti tulee peruuttaa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää peruuttaa Sofia Engblomin tilinkäyttöoikeudet TYYn
pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
30
Hallituksen puheenjohtajan tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti
Uusi hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten tarvitsee tilinkäyttöoikeuden
ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös
käyttöönsä luottokortin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää myöntää hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenille
(xxxxxx-yyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716
9020 0256 10 sekä päättää hankkia Wahlstenille ylioppilaskunnan
luottokortin välittömästi.
31
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
Liite 2

Vuosijuhlamuistio 2021
Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan
vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin
osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään
tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien
välillä.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.
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Järjestöasiat
32
Avustustoimikunnan täydennyshaku
Liite 3

Koonti hakijoista avustustoimikuntaan (ei julkaista)
Edustajisto päätti marraskuun 2020 kokouksessaan (päätöskohta 130/2020),
että se ”[…] valtuuttaa hallituksen täydentämään [avustus]toimikuntaa
neljällä (4) jäsenellä sekä valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan
toimikunnalle puheenjohtajan."
Hallitus
päätti
kokouksessaan
29/2020
avata
avustustoimikuntaan ajalle 14.12.2020–7.1.2021 klo 23.59.

täydennyshaun

Hakuaikana saapui 1 hakemus.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää avustustoimikunnan täydentämisestä.

Kansainväliset asiat
33
TYYn varajäsenen nimeäminen vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikuntaan
Turun yliopisto perii lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- ja
ETA-maiden kansalaisia, heihin rinnastettavia tai heidän perheenjäseniään.
Yliopistolta edellytetään apurahaohjelmaa näitä opiskelijoita varten.
Apurahatoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys apurahan saajiksi
koulutuksesta vastaavan vararehtorin päätettäväksi. Toimikunta osallistuu
myös apurahaprosessin kehittämiseen. Apurahatoimikunnan toimikausi on
31.12.2022 asti. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi on toiminut
apurahatoimikunnan varsinaisena jäsenenä ja vuonna 2020 varajäsenenä
toimi hallituksen jäsen Kristaps Kovalonoks.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä varajäsenen
kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmelle vieraskielisten tutkintoohjelmien apurahatoimikuntaan.
34
Edustajan valitseminen
valmisteluryhmään

Turun

yliopiston

kansainvälisen

toiminnan

linjausten

Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmä
aloitti toimintansa 2020. Ryhmän tehtävänä on valmistella muun muassa
Turun yliopiston strategian 2021–2030 ja sen toimenpideohjelmien pohjalta
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yliopiston kansainvälisen toiminnan linjaukset, jotka kattavat tutkimuksen,
koulutuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä henkilöstön ja
opiskelijoiden osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Vuonna 2020
valmisteluryhmässä ylioppilaskunnan edustajina toimivat kansainvälisten
asioiden asiantuntija Satu Nurmi ja hallituksen jäsen Kristaps Kovalonoks.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan
linjausten valmisteluryhmään.
35
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen
Turun Eurooppa-foorumi on vuosittain järjestettävä kansalaisfoorumi, jonka
järjestämisessä TYY on ollut mukana vuodesta 2018 lähtien.
Ylioppilaskunnalla on edustus Turun Eurooppa-foorumin hallituksessa,
vuonna 2020 edustajana toimi Mari van den Berg.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.

Koulutuspoliittiset asiat
36
Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien valinta
Liite 4

Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on
tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten
(lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja
opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat
oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana
toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.
Tutkintolautakunnan toimikausi
kuitenkin vain kaksi vuotta.

on

neljä

vuotta,

opiskelijajäsenten

Ylioppilaskuntaa on pyydetty valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle 1.1.2021–
31.12.2022.
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Hallitus avasi haun tutkintolautakuntaan kokouksessaan 27/20. Haun aikana
saapui kaksi hakemusta, jonka jälkeen hakua jatkettiin kokouksessa 29/20.
Hakuaikana saapui kaksi hakemusta lisää. Haun päättymisen jälkeen
valintatoimikunta käsitteli hakemuksia kokouksessaan 11.1. ja esittää, että
hallitus valitsee seuraavat henkilöt Turun yliopiston tutkintolautakuntaan:
Varsinaiset jäsenet
Paula Pättikangas
Lauri Heinonen

(varajäsenet)
(Jenni Mäkisalo)
(-)

Perusteluissaan valintatoimikunta kiinnitti huomiota erityisesti hakijoiden
osoittamaan motivaatioon toimia tutkintolautakunnassa. Varsinaisiksi
jäseniksi esitettyjen osalta valintatoimikunta painotti aiempaa kokemusta
tutkintolautakunnan toiminnasta ja kokonaisuudessa pyrittiin huomioimaan
tiedekuntajakauma ja sukupuolten tasainen jakautuminen. Useampi
hakijoista oli käytettävissä vain varsinaiseksi jäseneksi, joten toinen
varajäsenen paikka olisi valintatoimikunnan esityksessä jäämässä vapaaksi.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus
päättää
valita
tutkintolautakunnan
opiskelijaedustajat
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2021–31.12.2022.
37
Tiedekuntakohtaisten hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorien valinta vuodelle
2021
Liite 5
Liite 6

Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2021
Esityspyyntö halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2021
Koulutuspoliittinen asiantuntija lähetti yliopiston tiedekuntia ja Turun
kauppakorkeakoulua edustaville järjestöille esityspyynnön hallinnon
opiskelijaedustajien
koordinaattoreiksi
vuodelle
2021
(liitteenä).
Esityspyynnössä on myös kuvaus koordinaattoreiden tehtävistä.
Osalta tiedekuntia edustavista järjestöistä ei ole vielä saatu esityksiä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita tiedekuntia edustavien järjestöjen esityksistä
tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle
2021.
38
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen ohjausryhmään
Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman
2021–2030 läpileikkaava teema. Kestävän kehityksen ohjausryhmän
tehtävänä on kehittää yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa
opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa,
seurata ja arvioida yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n
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kestävän kehityksen tavoitteisiin, edistää yliopiston kestävän kehityksen
yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää kestävän
kehityksen periaatteiden toteuttamista yliopiston omissa käytännön toimissa
ja vahvistaa Turun yliopiston roolia ja tunnettavuutta kestävän kehityksen
edelläkävijänä. Ohjausryhmällä on kolme alaryhmää, joissa TYYllä on myös
edustus.
Vuonna 2020 Kestävän kehityksen ohjausryhmässä ylioppilaskuntaa edusti
hallituksen jäsen Mari van den Berg ja hänen varajäsenenään toimi Camilla
Saarinen. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2021.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Mari van den Bergille ja Camilla Saariselle ja
nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenen yliopiston Kestävän
kehityksen ohjausryhmään.
39
Ylioppilaskunnan edustaja Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään
Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan arvio yliopiston kiinteistöjen
ja
toimintojen
nykyisestä
hiilijalanjäljestä,
sekä
suunnitelma
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja mahdollisista kompensaatioista.
Hiilijalanjälkeä määrittävä työryhmä on Turun yliopiston kestävän
kehityksen ohjausryhmän alainen työryhmä. Vuonna 2020 ylioppilaskuntaa
edusti hallituksen jäsen Mari van den Berg. Ryhmän toimikausi päättyy
31.12.2021.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus myöntää eron ryhmästä Mari van den Bergille ja valitsee TYYn
hallituksen edustajan Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään
työryhmään.
40
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään
Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmä on kestävän kehityksen
ohjausryhmän alainen työryhmä. Vuonna 2020 ylioppilaskuntaa edustivat
Camilla Saarinen ja hänen varajäsenenään Mari van den Berg. Ryhmän
toimikausi päättyy 31.12.2021.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Camilla Saariselle ja Mari van den Bergille ja
nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenen yliopiston Kestävän
kehityksen koulutuksen työryhmään.
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41
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään
Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmä on Kestävän kehityksen
ohjausryhmän alainen työryhmä. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja
koordinoida kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoida
niiden toimeenpanoa. Työryhmän toimikausi on alkanut syksyllä 2020 ja se
päättyy 31.12.2021.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan yliopiston Kestävät kampusarjen toiminnot
työryhmään.
42
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Reilun kaupan kannatusryhmään
Turun yliopisto on vuonna 2018 saanut Reilun kaupan korkeakoulun
arvonimen. Reilun kaupan korkeakoululla tulee olla Reilun kaupan
kannatusryhmä. Kannatusryhmässä on edustus TYYn hallituksesta sekä TYYn
vapaaehtoisten joukosta.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Kristaps
Kovalonoksille ja nimetä TYYn hallituksen edustajan Reilun kaupan
kannatusryhmään.
43
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston johtoryhmään
Yliopiston johtoryhmään kuuluu rehtorit, keskushallinnon johtajat, dekaanit,
tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja. Ylioppilaskuntaa on
johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Yliopiston johtoryhmästä on aiemmin käytetty nimeä laajennettu
johtoryhmä.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron johtoryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä
hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenin ylioppilaskunnan edustajaksi
yliopiston johtoryhmään.
44
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutusneuvostoon ja sen jaostoihin
Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa
ylioppilaskunnalla on yksi varsinainen edustaja ja hänen varaedustajansa.
Koulutusneuvoston ja sen alla toimivien jaostojen kausi on rehtorien kausi.
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Varsinaisena edustajana neuvostossa on toiminut ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen
asiantuntija
ja
varajäsenenä
on
toiminut
ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.
Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva opiskelijoiden
hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston puheenjohtajana on toiminut
useamman kauden TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi jaostossa on
toiminut jäsenenä toinen TYYn nimeämä edustaja.
Koulutusneuvoston alaisuudessa toimii myös jatkuvan oppimisen jaosto. Se
keskittyy syksyllä 2019 laaditun jatkuvan oppimisen ohjelman toteutuksen
valmisteluun
ja
seurantaan.
Jaostoon
on
pyydetty
edustus
ylioppilaskunnalta.
Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto on Koulutusneuvoston
alainen jaosto, jonka tehtävänä on kansainvälisten tutkinto-ohjelmien
pitkäjänteinen kehittäminen ja seuranta. Jaosto aloitti työnsä syksyllä 2019 ja
sen kokoonpanossa on mukana edustajat kaikista tiedekunnista ja
ylioppilaskunnasta. Vuonna 2020 jaostossa toimi kansainvälisten asioiden
asiantuntija Satu Nurmi ja varajäsenenä hallituksen jäsen Kristaps
Kovaļonoks.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja sen
alaisiin jaostoihin seuraavasti:
-

Myöntää eron Camilla Saariselle ja valita varsinaisena jäsenenä jatkavan
koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin varajäseneksi
ylioppilaskunnan edustajan koulutusneuvostoon.

-

Myöntää eron Aliisa Wahlstenille hyvinvointijaostosta ja valita Suvituuli
Lundmarkin ylioppilaskunnan edustajaksi jaostoon. Sosiaalipoliittinen
asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.

-

Myöntää eron Kristaps Kovaļonoksille kansainvälisten tutkintoohjelmien kehittämisjaostosta ja valita varajäseneksi hallituksen jäsen
Anna Ryzhovan. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi jatkaa
varsinaisena jäsenenä.

-

Myöntää eron Camilla Saariselle ja valita ylioppilaskunnan edustajan
jatkuvan oppimisen jaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander jatkaa varajäsenenä.

45
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään
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Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on
yliopiston johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus, jonka
ohjausryhmässä ylioppilaskunnalla on edustus.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa
-ohjelman ohjausryhmään.
46
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. Ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä on toiminut hallituksen
koulutuspoliittinen
vastaava
ja
varajäsenenä
koulutuspoliittinen
asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen
asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
47
Ylioppilaskunnan
ohjausryhmään

edustajan

nimeäminen

yliopiston

Peppi-opintotietojärjestelmän

Yliopisto uusii vaiheittain oman opintotietojärjestelmänsä ja siirtyy Peppitietojärjestelmään. Ensimmäisenä käyttöön tuli viime kesällä opinto-opas ja
opetuksen suunniteluun liittyviä osia. Seuraavaksi valmistaudutaan opintoja opiskelijatietoja sisältävän perusrekisterin uudistamiseen. Yliopiston
Peppi-tiimi on toivonut tämän osalta hankkeen ohjausryhmään sekä
opettajien että opiskelijoiden edustajia.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää
ylioppilaskunnan
ohjausryhmään.

myöntää eron Mari van den Bergille ja valita
edustajan yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän

Sosiaalipoliittiset asiat
48
TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan nimeäminen Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä
yliopistossa. Tasa-arvotoimikunnan toimikausi on 1.1.2020–31.12.2021.
TYYllä on tasa-arvotoimikunnassa varsinainen jäsen, varajäsen sekä edustaja
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ja varaedustaja, joilla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksiin. Kauden
ensimmäisenä toimivuotena edustajana toimi hallituksen jäsen Aliisa
Wahlsten ja varalla sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimeää hallituksen jäsen
Suvituuli Lundmarkin TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun
yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2021. Toimikunnan varsinaisena
opiskelijajäsenenä jatkaa Elisa Pirinen ja hänen varajäsenenään Marko
Mäkinen.
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Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Opiskelijakaupunki Turku: Sujuva arki työryhmään
Työryhmä koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien, TYS:n
sekä muiden sidosryhmien edustajista. Työryhmä käsittelee opiskelijoiden
hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen liittyviä teemoja. Työryhmä toimi aiemmin
nimellä Opiskelijakaupunki Turku - Arjen palvelut -työryhmä.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2021 hallituksen jäsen Suvituuli
Lundmarkin. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän
jäsenenä.
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Muut mahdolliset asiat
51
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Hallituksen esitys vuosijuhlatoimikuntaan valittavista
kokouksessa)
Vuosijuhlamuistio 2021
Koonti hakijoista avustustoimikuntaan (ei julkaista)
Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2021
Esityspyyntö halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2021

(nähtävillä

