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Esityslista 8/2021
Aika:

12. maaliskuuta 2021 klo 10.00

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

110
Kokouksen avaus
111
Päätösvaltaisuus
112
Pöytäkirjantarkastaminen
113
Ilmoitusasiat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 26.2. kieltänyt Varsinais-Suomessa
kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Hallituksen jäsenet kokouksen
puheenjohtajaa lukuun ottamatta osallistuvat hallituksen kokouksiin etäyhteydellä
kokoontumisrajoitusten voimassaolon ajan.
1.3.
2.3.
3.3.

Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän työpajassa
Rautionaho laatutyön ohjausryhmässä
Lundmark ja Ritola soponeuvoston tapaamisessa
Rautionaho tapaamassa Rekryä
Lahoniitty tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
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4.3.

8.3.

9.3.

11.3.

11.–12.3.
17.3.

Peltonen ja Wahlsten TYYn alumnien etätapaamisessa
Lundmark ja Ritola mukana Opiskelijakaupunki Turku Arjen palvelut työryhmässä
Hallitus OLL-kummitapaamisessa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n ohjausryhmän tapaamisessa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Rautionaho, Saarinen ja Kajander Rekryn tapaamisessa
Nieminen Hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Nieminen Reilun korkeakoulun kannatustyöryhmän kokouksessa
Wahlsten Future Forum -tilaisuudessa kommentoimassa Vanhankaupungin
suunnitelmaa
Kajander, Rautionaho ja Saarinen SYL:n koposektorin tapaamisessa
Lundmark Asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa
Nieminen ja Forsman ylioppilaskuntien yhteisessä vapputapaamisessa
Lahoniitty
tapaamassa
teknillisen
tiedekunnan
opiskelijoita
tiedekuntajärjestön perustamisesta
Lundmark tapaamisessa Campussportin kanssa
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaoston kokouksessa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n kuntavaalitapaamisessa
Peltonen ja Wahlsten SYL:n johdonseminaarissa
Saarinen ja Wahlsten R40K:n ohjausryhmän tapaamisessa

114
Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat
115
Toimintakertomus vuodelta 2020
Liite 1

Toimintakertomus 2020
Vuoden
2020
toiminnasta
on
laadittu
toimintakertomus.
Toimintasuunnitelman projekteille ja jatkuvalle toiminnalle on omat
osionsa. Myös talouden, hallinnon ja muun muassa hallituksen ja
toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomus
sisältää myös kuvailua siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut TYYn
toimintaan.
Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai
poikkeuksellisiin asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana
tapahtunutta ei ole kuvattu.
TYYn sääntöjen 48.1 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm.
"antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä
aikana sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta".
Edustajiston tehtävä puolestaan on 8.1 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee
hallituksen antaman kertomuksen ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten
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toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden
aiheuttamista toimenpiteistä"
Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen
vuodelta 2020.
116
Tilinpäätös vuodelta 2020
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020
Vuodelta 2020 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 3 394 euron suuruista
ylijäämää.
TYYn sääntöjen 48.1 §:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm.
"hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen
linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös". Edustajiston tehtävänä puolestaan on
8.1 §:n 11 kohdan mukaan "päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten
toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille".

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn
tilinpäätöksen vuodelta 2020.
117
Vastuuvapaudesta vuoden 2020 toimijoille päättäminen
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020
Ylioppilaskunnan sääntöjen 9.3 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä
viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen
toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen
yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 11 kohta ja 9.3 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan
taloudesta vastaaville henkilöille.
118
Keskusvaalilautakunnan nimittäminen

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021
Esityslista 12.3.2021
Sivu 4/6

Edustajisto kaudelle 2022–2023 valitaan marraskuussa 2021 pidettävissä
vaaleissa. TYYn sääntöjen 5 §:n mukaan edustajisto valitsee viimeistään
vaalivuoden
maaliskuussa
vaalin
toimittamista
varten
keskusvaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja viisi muuta jäsentä. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Valintamenettelystä säädetään samassa pykälässä. Sekä
puheenjohtajan että jäsenten valinta edellyttää kahden kolmasosan
kannatusta.
Edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoavat ehdotuksen
keskusvaalilautakunnan kokoonpanoksi, jossa on pyritty huomioimaan
tieteenalojen edustavuus, kokemus TYYstä ja TYYn edustajistovaaleista sekä
sukupuolten tasainen edustavuus.
Vaalijärjestys, 5 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan
keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.

Hallinnolliset asiat
119
Oikaisuvaatimuksen käsittely, asia 59/2021
Liite 3

Oikaisuvaatimus (ei julkaista)
Hallitus päätti asiassa 59/2021 olla myöntämättä vapautusta jäsenmaksusta
sitä hakeneelle henkilölle toimitetun selvityksen perusteella.
Yliopistolain 86 § mukaan "Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään."
Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain 7 a luvussa.
Henkilö, jota päätös 59/2021 koskee, on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen.

Ylioppilaskunnan säännöt 80 §
Yliopistolaki 46.7 §, 86 §
Hallintolaki 7 a luku
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää käsitellä oikaisuvaatimuksen.

Järjestöasiat
120
Projekti- ja erillisavustukset 1/2021
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Liite 4

Projekti- ja erillisavustukset 1/2021 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja
erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2021 budjetoitu 4000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 28.2.2021 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 1200 €.

2

kappaletta.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2021 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
121
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille hankkeen ohjausryhmään
Turun yliopiston työelämäpalvelut ja Åbo Akademin Arbetsforum toteuttavat
aikavälillä 1.3.2021–31.8.2023 yritysyhteistyöhön ja opiskelijoiden
yrittäjämäisen ajattelun kehittymiseen keskittyvän hankkeen. Hankkeen
osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Yliopistojen
työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmään hallituksen jäsen
Jenna Rautionahon ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajanderin.

Sosiaalipoliittiset asiat
122
Lausunto opiskelijoiden päihdeohjelmasta
Liite 5
Liite 6

Opiskelijoiden päihdeohjelma 2021 lausuntokierrokselle
TYYn lausunto yliopiston esityksestä opiskelijoiden päihdeohjelmaksi
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntia
päihdeohjelmasta 24.3 mennessä.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:

lausumaan

opiskelijoiden
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Hallitus päättää lausua opiskelijoiden päihdeohjelmasta liitteen mukaisesti.

Viestintäasiat
123
Sopimus verkkosivujen toteutuksesta
Liite 7

Verkkosivujen toimitussopimus: Drontti Oy (ei julkaista)
Hallitus päätti kokouksessaan 6/2021 valita verkkosivujen toimittajaksi
Drontti Oy:n ja valtuutti viestintäasiantuntija Frida Pessin ja järjestö- ja
hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn valmistelemaan sopimuksen
toimittajan kanssa.
Pessi ja Lahoniitty ovat valmistelleet yhdessä Drontin kanssa sopimuksen,
joka on liitteenä.

Viestintäasiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä verkkosivujen toimitussopimuksen Drontti Oy:n
kanssa.

124
Muut mahdolliset asiat
125
Kokouksen päättäminen
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