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Esityslista 8/2022
Aika:

16. maaliskuuta 2022 klo 12.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Camilla Saarinen, puheenjohtaja
Akseli Tiitta, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veera Pajunen
Juho Pitkäranta
Arvi Tolvanen
Siiri Turunen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Aliisa Wahlsten, edustajiston puheenjohtaja
Sofia Saarinen, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

105
Kokouksen avaus
106
Päätösvaltaisuus
107
Pöytäkirjantarkastaminen
108
Ilmoitusasiat
22.2.
8.3.
9.3.
11.3.

Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Glorious TYY100 -järjestöristeily
Pitkäranta ja Virtanen tapasivat Huussi ry:n kanssa
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109
Esityslistan hyväksyminen
HALLINNOLLISET ASIAT
110
Viestintäasiantuntijan valitseminen
Liite 1

Viestintäasiantuntijan hakukuulutus
Hallitus avasi kokouksessaan 5/2022 haun viestintäasiantuntijaksi. Haku
oli auki 18.2.–4.3. klo 12.00 ja hakuaikana tehtävään tuli 14 hakemusta,
joista yksi vedettiin myöhemmin pois. Valintaryhmä, johon kuuluivat
hallituksen puheenjohtaja Saarinen, hallituksen jäsen Turunen ja
pääsihteeri Peltonen, haastattelivat neljä hakijaa 10.-14.3. Lisäksi
haastatteluun kutsuttuja pyydettiin tekemään ennakkotehtävä ennen
haastatteluja ja osana haastatteluita teetettiin sosiaalisen median
sisällöntuotantoa käsittelevä tehtävä.
Viestintäasiantuntija vastaa TYYn viestinnästä, eli koordinoi TYYn wwwsivujen, sosiaalisen median kanavien, uutiskirjeiden ja printtimateriaalien
sisällöntuotantoa, vastaa mediaviestinnästä ja visuaalisesta ilmeestä sekä
kehittää TYYn viestintää yhdessä työntekijöiden ja hallituksen kanssa.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 41 § mukaan tämän tyyppiseen
tehtävään valinnan tekee hallitus.

Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 41 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita viestintäasiantuntijan ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.
JÄRJESTÖASIAT
111
Järjestöasemasta luopuneiden järjestöjen poistaminen järjestöluettelosta
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 4/2022
järjestöluettelon päivittämisestä. Lisäksi päätettiin poistaa kuulemisajan
jälkeen ne järjestöt, jotka eivät olleet tehneet järjestöilmoitusta
kokoukseen mennessä. Nämä järjestöt olivat Fc KY-Sport ry, Korkkivika ry,
Kulma ry, PoriSpeksi ry sekä Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry.
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Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 6 §:n mukaan ”Yhdistyksiltä, jotka
eivät ole jättäneet järjestöilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan
mennessä, voidaan tällöin, hallituksen järjestettyä yhdistyksille tilaisuuden
tulla kuulluksi asian suhteen, evätä niiden järjestöasema.”
Järjestöille annettiin kuulemisaikaa 28.2. asti. Kuulemisajan puitteissa
selvitystä ei ollut toimittanut Korkkivika ry, PoriSpeksi ry sekä Turun
vihreät nuoret ja opiskelijat ry.
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää selvityksen tehneiden järjestöjen järjestöasemasta.
KANSAINVÄLISET ASIAT
112
Ylioppilaskunnan
muuttamisesta
Liite 2

lausunto

TYYn
lausunto
muuttamisesta

hallituksen
sisäministeriön

esityksestä
ehdotukseen

ulkomaalaislain
ulkomaalaislain

Sisäministeriössä on valmisteilla luonnos hallituksen esitykseksi
ulkomaalaislain muutoksista, joilla laajennettaisiin pitkäaikaisen eli niin
sanotun D-viisumin käyttöä uusiin kohderyhmiin. Pitkäaikaisen viisumin
avulla
nopeutettaisiin
oleskeluluvan
saaneiden
maahantuloa.
Ulkomaalaislakiin ehdotettujen muutosten myötä pitkäaikainen viisumi
voitaisiin myöntää opiskelijoille, tutkijoille, sertifioitujen työnantajien
työntekijöille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen
perheenjäsenille.
Turun Yliopisto pyysi ylioppilaskunnalta lausuntoa hallituksen esitykseen
ulkomaalaislain muuttamisesta viimeistään 23.02.2022.
Kansainvälinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle ulkomaalaislain muutoksesta liitteen
mukaisesti.
113
Muut mahdolliset asiat
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Kokouksen päättäminen
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