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Esityslista 41/2016
Aika:

15. joulukuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Turku-sali, 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
Noora Wilén, 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

549
Kokouksen avaus
550
Päätösvaltaisuus
551
Pöytäkirjantarkastaminen
552
Ilmoitusasiat
13.12.
14.12.
15.12.

Naarminen opintotukilautakunnassa
Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Nurmi Choose Your Future -yhteistyötapaamisessa
Naarminen YTHS Turku-Rauman johtokunnassa
Kulha Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun tapaamisessa
Kulha, Lumme ja Tiainen Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Nurmi HE4U2-hankkeen kokouksessa
Vanhojen ja uusien siipien jäsenten tutustumis- ja koulutusilta
Naarminen sosiaalipoliittisten asiantuntijoiden tapaamisessa Tampereella
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Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio -strategiatyöryhmän kokouksessa
Nurmi Maisteriohjelmien lukuvuosimaksut ja apurahat-työryhmän kokouksessa
Nurmi ja Dahlström lounaalla Kielikeskuksen kanssa
Kajander yliopiston erikoistumiskoulutusjaostossa
TYYn jouluglögit
17.12.–1.1.2017 TYYn kanslia suljettu
19.12.
Kajander yliopiston laatutyönohjausryhmässä
Vuoden 2017 hallitus rehtorinlounaalla
19.–20.12.
Elenius toimitusjohtaja Eklundin kanssa Helsingissä
20.12.
Dahlström ja Nurmi Working in Finland tapaamisessa Rekryn kanssa
Nurmi Koulutuksen kv-jaoston kokouksessa
21.12.
Kajander yliopiston opintohallinnon keskittämisen ohjausryhmässä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattorien kokouksessa
5.1.
Hallitus, Laine, Wilén ja Elenius tapaamassa kaupungin edustajia
16.12.

TYYn kannanotto: Akateeminen vapaus tarkoittaa myös oikeutta opiskella rauhassa
553
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
554
Tilinkäyttöoikeudet / Riina Lumme
Riina Lumme ei toimi enää 1.1.2017 alkaen hallituksen puheenjohtajana, joten
hänen tilikäyttöoikeutensa ylioppilaskunnan tilille FI48 5716 9020 0256 10 (TOP) ja
hänen debit-korttinsa tulee peruuttaa.
Esitys:

Hallitus päättää peruuttaa Riina Lumpeen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan
käyttötililtä sekä siihen liittyvän debit-kortin 1.1.2017 alkaen.

555
Tilinkäyttöoikeudet / Miika Tiainen
Uusi hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen tarvitsee 1.1.2017 alkaen
tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän
tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Miika
Tiaiselle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä
päättää hankkia Tiaiselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin
käyttöoikeuden 1.1.2017 alkaen.

556
Työterveyden toimintasuunnitelma
Liite 1

Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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Aikaisemmin työterveyden toimintasuunnitelmat on tehty useammaksi vuodeksi
kerrallaan, ja nyt voimassa oleva on vuosille 2012–2016. Jatkossa
toimintasuunnitelmat tehdään vuosittain. Työsuojelupäällikkö Elenius ja valtuutettu Nurmi ovat valmistelleet yhdessä työterveyden kanssa työterveyden
toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
Esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle
2017.

557
Turun ylioppilaslehden painosopimus
Liite 2

Botnian painosopimus (nähtävillä pääsihteerillä)
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Nella Keski-Oja on kilpailuttanut lehden
painosopimuksen. Kilpailutuksen tuloksena Keski-Oja ehdottaa, että hallitus sopii
painosopimuksen Botnia Printin kanssa. Botnia Print tekee nykyistä painotaloa Iprintiä tarkempaa painojälkeä ja pystyy toimittamaan lehdet Postin sijaan
kuljetusfirman kautta (Postin toimitus on todettu epäluotettavaksi). Lisäksi Botnia
Printin tarjous on hieman halvempi kuin edellinen I-printin kanssa solmittu
sopimus.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Turun ylioppilaslehden uuden painosopimuksen Botnia
Printin kanssa.

Koulutuspoliittiset asiat
558
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijaedustajien täydentäminen
Liite 3
Liite 4

Koonti kauppakorkeakoulun johtokuntaan hakeneista (nähtävillä pääsihteerillä)
Turun KYn lausunto kauppakorkeakoulun johtokuntaan hakeneista
Kauppakorkeakoulun johtokunnan varsinainen jäsen Jesse Huovinen ilmoitti
eroavansa johtokunnasta. Hänen varajäsenensä Riku Hietaranta on ilmaissut
halunsa nousta varsinaiseksi. TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun
varajäsenen täydentämiseksi 10.11. Haun aikana johtokunnan varajäsen Laura
Vähäsaari ilmoitti eroavansa. Kukaan ei hakenut alkuperäisenä hakuaikana ja
hakuaikaa pidennettiin 24.11. asti. Samalla avattiin haettavaksi myös toinen
varajäsenen paikka.
Hakuaikana 10.11.–4.12.2016 saapui neljä (4) hakemusta. Hakijoista pyydettiin
kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavalta opiskelijajärjestöltä (Turun KY)
lausunto.

Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Jesse Huoviselle ja Laura Vähäsaarelle
kauppakorkeakoulun johtokunnasta ja valita varsinaiseksi nousseelle Riku
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Hietarannalle varajäsenen sekä valita Ann-Sofie Leimulle varajäsenen 31.12.2017
päättyvälle kaudelle.
559
Opiskelijaedustajien valinta Turun yliopiston tutkintolautakuntaan
Liite 5
Liite 6

Koonti hakijoista tutkintolautakuntaan, tasa-arvotoimikuntaan, Braheakeskukseen ja opiskelijoiden immateriaalioikeustyöryhmään
Valintatoimikunnan
esitys
tutkintolautakuntaan
valittavista
(nähtävillä
kokouksessa)
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
henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta,
opiskelijajäsenten
kuitenkin
vain
kaksi
vuotta.
Hakuaikana 17.11.–11.12.2016 saapui kolme (3) hakemusta. Hakuajan päättymisen
jälkeen saapui vielä yksi hakemus. Ylioppilaskunnan valintatoimikunta käsittelee
hakemukset
ja
tekee
hallitukselle
esityksen
valittavista.

Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijaedustajat yliopiston tutkintolautakuntaan kaudelle
1.1.2017–31.12.2018.

560
Opiskelijaedustajien valinta Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan
Liite 5

Koonti hakijoista tutkintolautakuntaan, tasa-arvotoimikuntaan,
keskukseen ja opiskelijoiden immateriaalioikeustyöryhmään

Brahea-

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 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.
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Johtokuntaan haettiin yhtä varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä.
Varajäsenen paikka varmistuu vasta johtokunnan asettamispäätöksessä.
Hakuaikana 17.11.–11.12.2016 saapui kolme (3) hakemusta.
Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijaedustajan
johtokuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2019.

yliopiston

Brahea-keskuksen

561
Opiskelijaedustajien valinta opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään
Liite 5

Koonti hakijoista tutkintolautakuntaan, tasa-arvotoimikuntaan,
keskukseen ja opiskelijoiden immateriaalioikeustyöryhmään

Brahea-

Työryhmän tehtävänä tulee olemaan yliopiston yhteisten linjausten laatiminen
opiskelijan immateriaalioikeuksien selkiyttämiseksi. Työryhmä keskittyy erityisesti
sellaisiin opintosuorituksiin/kursseihin, joissa on yliopiston ulkopuolinen taho
mukana. Näissä tilanteissa keskeisimpiä kysymyksiä ovat oikeuksien siirrot,
mahdolliset kompensaatiot ja opiskelijan sitoutuminen sopimuksen ehtoihin
(esim. salassapito).
Työryhmä toimikausi on alkukevät 2017. Ylioppilaskunta haki työryhmään 2-3
opiskelijaedustajaa. Hakuaikana 1.12.–11.12.2016 saapui yksi (1) hakemus
työryhmään.
Esitys:

Hallitus
päättää
valita
opiskelijaedustajat
immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään.

yliopiston

opiskelijoiden

562
Hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorien valitseminen vuodelle 2017
Liite 7

Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2017
Koulutuspoliittinen asiantuntija on pyytänyt tiedekuntia ja kauppakorkeakoulua
edustavilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä esityksiä ensi vuoden hallinnon
opiskelijaedustajien eli hallopedien koordinaattoreiksi.

Esitys:

Hallitus päättää valita hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2017.

Sosiaalipoliittiset asiat
563
Opiskelijaedustajien sekä läsnäolo-oikeutetun TYYn edustajan valinta Turun yliopiston tasaarvotoimikuntaan
Liite 5

Koonti hakijoista tutkintolautakuntaan, tasa-arvotoimikuntaan,
keskukseen ja opiskelijoiden immateriaalioikeustyöryhmään

Brahea-
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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.
Hakuaikana 17.11.–11.12.2016 saapui yksi (1) hakemus toimikuntaan. Hakuajan
päättymisen jälkeen saapui vielä yksi hakemus.
Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijaedustajat Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
kaudelle 1.1.2017–31.12.2019 sekä päättää läsnäolo-oikeutetun TYYn edustajan
nimeämisestä lautakuntaa varten.

Traditioasiat
564
Juhlavuoden graafisesta ilmeestä päättäminen
Liite 8

95-juhlavuoden graafisen ilmeen vaihtoehdot
TYYn 95-juhlavuodelle on suunniteltu kolme erilaista vaihtoehtoa sen graafiseksi
ilmeeksi. TYYn graafisen ilmeen suunnitelija Niki Petterson on suunnitellut myös
juhlavuoden graafisen ilmeen vaihtoehdot.

Esitys:

Hallitus päättää TYYn juhlavuoden graafisesta ilmeestä.

565
Juhlavuoden aloitusjuhlien talouarvio
Liite 8

95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvio
TYYn 95-juhlavuosi käynnistyy 2. helmikuuta Börs Night Clubissa järjestettävissä
95-vuoden aloitusjuhlissa. Juhlissa esiintyy suuren nimen suomalaisartisti ja
lämppäri.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä 95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvion ja varata
siihen varat vuoden 2017 traditiobudjetista.

566
Muut mahdolliset asiat
567
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1

Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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Botnian painosopimus (nähtävillä pääsihteerillä)
Koonti kauppakorkeakoulun johtokuntaan hakeneista (nähtävillä pääsihteerillä)
Turun KYn lausunto kauppakorkeakoulun johtokuntaan hakeneista
Koonti hakijoista tutkintolautakuntaan, tasa-arvotoimikuntaan, Braheakeskukseen ja opiskelijoiden immateriaalioikeustyöryhmään (nähtävillä
pääsihteerillä)
Valintatoimikunnan esitys tutkintolautakuntaan valittavista (nähtävillä
kokouksessa)
Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2017
95-juhlavuoden graafisen ilmeen vaihtoehdot (nähtävillä kokouksessa)
95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvio

