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Esityslista 9/2021
Aika:

26. maaliskuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

Turku-sali, 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

126
Kokouksen avaus
127
Päätösvaltaisuus
128
Pöytäkirjantarkastaminen
129
Ilmoitusasiat
15.3.
16.3.

23.3.

24.3.

25.3.

Hallitus ja asiantuntijat rehtorinlounaalla
Forsman,
Kajander,
Nieminen
ja
Saarinen
EC2U-foorumin
suunnittelupalaverissa
Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa hallituksen kokouksessa
Forsman ja Nieminen ylioppilaskuntien vapputapaamisessa
Forsman ja Nieminen tapahtumajärjestäjien infoiltapäivässä
Kajander Peppi-opintotietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Kajander EC2U-yliopistoallianssin johtoryhmän kokouksessa
Kajander tapaamassa Corkin yliopiston edustajia yliopiston tulevan
auditoinnin vertaisoppimiskohteesta
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
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26.3.
29.3.
31.3.
1.–9.4.

Rautionaho Apurahatoimikunnan kokouksessa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
TYYn tapaaminen yliopiston IT-palveluiden kanssa
Kajander, Nurmi ja Ritola tapaavat OpintoVartu-yhteyshenkiöitä
Henkilökunnan puolipäiväinen virkistyspäivä
Nurmi lomalla

130
Esityslistan hyväksyminen

Järjestöasiat
131
Projekti- ja erillisavustusten käyttö poikkeusaikana
Projekti- ja erillisavustusten lunastusaste on ollut tyypillisinä vuosina
keskimäärin 50-70 %. Koronan aiheuttama poikkeustila on vaikeuttanut
erityisesti tapahtumien järjestämistä, minkä vuoksi on todennäköistä, että
keväällä myönnettyjen projekti- ja erillisavustusten lunastusaste tulee
olemaan vielä tätäkin pienempi. Poikkeustila aiheutti myös sen, että kevään
ensimmäisessä 28.2. päättyneessä haussa saapui vain kaksi hakemusta.
Projektiavustuksia on tähän mennessä myönnetty 700 € ja erillisavustuksia 0
€.
Pitkittynyt koronatilanne on johtanut opiskelijoiden keskuudessa
yksinäisyyden tunteen lisääntymiseen ja yhteisöllisyyden vähentämiseen.
Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointiin,
jaksamiseen ja suoritus-/selviytymiskykyyn elämän eri sektoreilla. Arvion
mukaan myöntämättä jääviä projekti- ja erillisavustuksia voitaisiin käyttää
niin, että erityisesti yksinäisyyttä vähentävät tai yhteisöllisyyttä lisäävät
toimenpiteet saisivat erityistä painoarvoa ja projektien, toimien tai
hankkeiden hakemuksissa voitaisiin tarvittaessa poiketa ohjesäännöstä
järjestöistä ja avustuksista toiminnan toistuvuuden ja tarjoilujen suhteen.
Hallituksen jäsen Tähtinen esittää:
Hallitus päättää, että projektiavustuksia voidaan poikkeuksellisesti myöntää
vuoden 2021 aikana päättyvissä hauissa ohjesäännöstä poiketen
tapahtumien ruoka- ja juomatarjoiluihin sekä toimintaan, joka ei ole
kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa.
132
Järjestöluettelon päivittäminen
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 4/2021
järjestöluettelon päivittämisestä. Lisäksi päätettiin poistaa kuulemisajan
jälkeen ne järjestöt, jotka eivät olleet tehneet järjestöilmoitusta kokoukseen
mennessä. Nämä järjestöt olivat Chinese Students and Scholars Association
in Turku, Kammio, KKOY, KY-Gourmet, KY-Visio, Porin akateeminen
tanssimusiikin arvostusseura sekä Rausku.
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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 sunnuntaihin 28.2. asti. Kuulemisajan
puitteissa selvitystä ei ollut toimittanut Kammio ry.
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää selvityksen tehneiden järjestöjen järjestöasemasta.

Koulutuspoliittiset asiat
133
Vuoden opettaja ja opintojakso 2021 -haun avaaminen
Liite 1
Liite 2

Vuoden opettaja ja opintojakso 2021 -hakukuulutus
Vuoden opettaja ja opintojakso -haun esittelyteksti koulutusneuvoston
maaliskuun kokouksessa
TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa Vuoden opettajan ja
opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä
kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso
julkistetaan lukuvuoden avajaisissa.
Tänä vuonna hakukuulutus
ansioitunutta opetusta.

painottaa

erityisesti

poikkeusoloissa

Yliopiston koulutusneuvosto käsitteli hakukuulutuksen kokouksessaan 12.3.
Koulutusneuvoston käsittelyn jälkeen ylioppilaskunnan hallitus käsittelee
vuorostaan hakukuulutuksen ja päättää avata haun maaliskuussa.
Haun päätyttyä TYYn hallitus tekee esityksen valittavista yliopiston
koulutusneuvostolle. Koulutusneuvosto käsittelee esityksen kokouksessaan.
Lopullisen päätöksen allekirjoittavat yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston käsittelyn jälkeen.
Liitteet ovat valmistelleet koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander ja
yliopiston opetuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, jotka toimivat
myös valintaesityksen valmistelijoina.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen Vuoden
opettaja ja opintojakso 2021 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen
asiantuntijan avaamaan haun maaliskuun aikana.

Siipiasiat
134
Haun avaaminen TYYn siipiin syksylle 2021 ja lukuvuodelle 2021–2022
Liite 3

Hakukuulutus: Siivet
TYYn neljään siipeen haetaan jäseniä syksylle 2021 ja lukuvuodelle 2021–
2022. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Haku aukeaa 6.4. ja päättyy 19.4. klo
23.59. Hakea voi TYYn verkkosivuilla olevalla lomakkeella.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallitus päättää jäsenten
valitsemisesta ylioppilaskunnan siipiin.

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin syksylle 2021 ja lukuvuodelle 2021–
2022 liitteen mukaisesti ajalle 6.–19.4. klo 23.59.
135
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Liite 4

Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Siipitoimintaa varten on luotu ohjeistus, jota hallitus voi päivittää
tarvittaessa.

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää päivittää Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen.

Yritysyhteistyöasiat
136
Yritysyhteistyösopimus Unica Oy:n kanssa
Liite 5

Yhteistyösopimus: Unica Oy (ei julkaista)
TYYn ja Unican yhteistyösopimuksen rutiininomainen jatkaminen. Sisältö on
pitkälti vanhan mukainen.
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Hallituksen jäsen Rautionaho esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Unican yhteistyösopimuksen vuosille 2021–2023.
137
Muut mahdolliset asiat
138
Kokouksen päättäminen
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