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Esityslista 3/2019
Aika:

16. tammikuuta 2019 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Anja Karppinen, yhteisöasiantuntija
Juha Laurila, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

24
Kokouksen avaus
25
Päätösvaltaisuus
Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun
kokous on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."
Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §
26
Pöytäkirjantarkastaminen
Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja,
kokouksen sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."
Kokouksessaan 1/2019 hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla
jokaisessa kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §
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27
Ilmoitusasiat
3.–4.1.
14.1.
14.1.
16.1.
17.–18.1.
18.1.
21.1.
22.–27.1.
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
24.1.
24.–25.1.
28.1.
29.1.

Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Kajander, Nurmi ja Ritola tapaamassa hyvinvointipalveluja OpintoVartusta
Elomäki, Nyyssönen ja Saarinen Ryhmä 40 000 tapaamisessa
Hallitus ja työntekijöitä kevään suunnittelumökkeilyssä
Elomäki Eurooppa-foorumi Turussa ry:n hallituksen kokouksessa
Hallitus ja työntekijöitä tapaamassa yliopiston rekrytointipalveluita
Elenius liukumavapaalla
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien kehittämistyöryhmässä
Järjestöjen suuri koulutuspäivä
Elomäki Turun Eurooppa-foorumin viestintäryhmän kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander kouluttautumassa Tampereella
Rehtorinlounas
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä

28
Esityslistan hyväksyminen
Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle
merkittyjä asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin
hallituksen tulee hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella
edustajistolle toimintatapa."
Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §
Edustajistoasiat
29
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2019
Hallitus ja henkilöstö valmistelevat toimiston päivittäisen työn tueksi
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi projektien
vastuunjako ja alustava aikataulutus. Lisäksi siinä avataan keinoja
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi.
Dokumentissa kuvataan myös vastuualueiden omia, toimintasuunnitelman
ulkopuolisten
projektien
suunnitelmia.
Toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma tuotetaan toimiston ja hallituksen yhteisessä
suunnittelumökkeilyssä 17.–18.1.2019 ja toimitetaan edustajistolle tiedoksi
ennen kokousta.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden
2019 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
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Hallinnolliset asiat
30
Pienimuotoisten markkinointisopimusten hyväksyminen ilman hallituksen kokousta
Liite 1

Vuoden 2018 TYYn mediakortti
Jokainen TYYn laatima yhteistyösopimus on ainakin periaatteessa vaatinut
hallituksen kokouksen hyväksyntää (ylioppilaskunnan säännöt, 48 §). Tämä
on sisältänyt myös viime vuosina vakiintuneen mainostilan myynnin TYYn
eri medioissa. Osa näistä sopimuksista voi olla hyvin pienimuotoisia ja niiden
tuomat velvoitteet TYYlle ovat tiedossa jo etukäteen yritysyhteistyövastaavan
laatimissa esitteissä, kuten liitteessä 1.
Tällainen medianäkyvyyden myynti on vakiintumassa TYYn toiminnassa
yhdeksi yritysyhteistyön tulonlähteistä, joka ei ole yhtä herkkä
sopimuskausien päättymisille. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
2019–2021 mainitsee sopimuskausien päättymisen riskinä yritysyhteistyön
tulokehitykselle. Raskas päätösmenettely hankaloittaa pienimuotoisista
mediakampanjoista sopimista. Prosessin pituus voi myös olla joissakin
tilanteissa sopimuksen syntymistä estävä tekijä.

Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Hallituksen jäsen Keränen esittää:
Hallitus päättää, että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä
hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, mikäli sopimuksen sisältö ja
velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.
31
Saunan liiketoimintakauppa
Liite 2

Arvio saunan liiketoiminnan arvosta
Niin kutsuttu TYYn sauna on Universtas Oy:n hallinnoima, vaikka
vuokraustoiminta toimiikin TYYn kautta. Universtaan muun liiketoiminnan
kasvun vuoksi sauna ei oikein sovi enää sen portfolioon. Lisäksi TYYssä on
ollut tarkoituksena kiinteyttää palveluita selkeämmäksi kokonaisuudeksi ja
sauna sopisi muiden vuokrattavien tilojen rinnalle samaan pakettiin.
Sauna tuottaa jonkin verran voittoa, joten sitä ei voida siirtää
ylioppilaskunnalle suoraan, vaan TYYn pitää ostaa sen liiketoiminta käypään
arvoon. Arvon määrittämiseksi on saatu ulkopuolinen lausunto.
Odotettavissa on, että sauna tuottaa maltillisesti, joten kaupan kustannukset
pystytään kattamaan tulevien vuosien tuotoilla.
Saunan vuokrasopimus ja siivoussopimukset ovat Universtaan nimissä, joten
liiketoimintakaupan yhteydessä TYYn pitää solmia uudet sopimukset.
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Saunan hoitajan kanssa on sovittava työsuhteen jatkosta liikkeenluovutuksen
yhteydessä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä TYYn saunan liiketoiminnan ja irtaimiston
ostamisen Universtas Oy:ltä ulkopuolisen arvion mukaiseen hintaan ja
valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan uudet sopimukset vuokranantajan ja
siivousliikkeen kanssa siten, että jos sopimusehtoihin ei tehdä merkittäviä
muutoksia, niitä ei tarvitse hyväksyttää hallituksen kokouksessa.
32
Yhteisöasiantuntijan työajan lisääminen
Yhteisöasiantuntijana kesällä 2018 aloittanut Anja Karppinen on
työskennellyt noin 80 prosentin työajalla. Tästä 50 prosenttiyksikköä on
FITech-projektin käytössä ja vain 30 prosenttiyksikköä TYYn
tapahtumatuotannossa. Syksyn 2018 perusteella työaika ei riitä kunnolla
tapahtumien järjestämiseen. Osa työtehtävistä on ollut Opiskelijakaupunki
Turku -verkoston tapahtumia, jolloin myös henkilöstökuluihin on saatu
verkoston rahoitusta.
Muutoksen taloudellinen vaikutus on kokonaisuuden kannalta vain joitain
tuhansia euroja, mutta työajan lisääminen helpottaa huomattavasti
tapahtumien laadukasta järjestämistä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää kasvattaa Karppisen työaikaa tapahtumatuottajatehtävien
osalta 50 prosenttiin kokoaikaisesta työsuhteesta 1.2.2019 alkaen.
33
Hallituksen puheenjohtajan tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti
Uusi hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen tarvitsee tilinkäyttöoikeuden
ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös
käyttöönsä luottokortin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää myöntää hallituksen puheenjohtaja Sini Saariselle (xxxxxxyyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256
10 sekä päättää hankkia Saariselle ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
34
Järjestö- ja hallintoasiantuntijan luottokortti
Uusi järjestö- ja hallintoasiantuntija Aino Pohjanvirta tarvitsee käyttöönsä
luottokortin hankintojen tekemiseksi ylioppilaskunnan vuokratiloihin.
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hankkia järjestö- ja hallintoasiantuntija Aino Pohjanvirralle
(xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan luottokortin 1.2.2019 alkaen.
Koulutuspoliittiset asiat
35
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laajennettuun johtoryhmään
Yliopiston laajennettuun johtoryhmään kuuluu rehtoristo, keskushallinnon
johtajat, dekaanit, tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja.
Ylioppilaskuntaa on johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Inari
Harjuniemelle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Sini Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.
36
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen
opintoasiainneuvosto) ja sen jaostoihin

yliopiston

koulutusneuvostoon

(ent.

Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa on yksi
varsinainen edustaja ja hänen varaedustajansa.
Koulutusneuvoston varajäsenenä on toiminut ylioppilaskunnan hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava. Esitetään, että myönnetään ero Sini Saariselle
ja valitaan hallituksen jäsen Johanna Pohjonen koulutusneuvoston
varajäseneksi. Varsinaisena edustajana neuvostossa toimii ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva opiskelijoiden
hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston puheenjohtaja on toiminut TYYn
sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi jaostossa on toiminut jäsenenä toinen
TYYn nimeämä edustaja. Esitetään, että hallituksen jäsen Otto Elomäkeä
jaoston jäseneksi.
Digijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva jaosto. Digijaoston
tehtävänä on edistää ja systematisoida opetuksen tarkoituksenmukaista,
pedagogiikan ehdoilla tapahtuvaa digitalisaatiota. Systematisoinnilla
tarkoitetaan myös käytettävien välineiden ja tekniikoiden yhtenäistämistä
yliopistotasolla, jolloin myös tekninen tuki voidaan varmistaa. Esitetään
jaoston jäseneksi hallituksen jäsen Johanna Pohjosta ja hänen
varajäsenekseen hallituksen jäsen Risto Jokisen.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sini Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen
Johanna
Pohjosen
varajäseneksi
yliopiston
koulutusneuvostoon.
Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa neuvoston varsinaisena jäsenenä.
Hallitus päättää myöntää eron Iina Ryhdälle ja nimetä hallituksen jäsenen
Otto Elomäen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija jatkaa jaoston puheenjohtajana.
Hallitus päättää myöntää eron Sini Saariselle ja hänen varajäsenelleen Paavo
Palanterälle ja nimetä hallituksen jäsen Johanna Pohjosen ylioppilaskunnan
edustajaksi koulutusneuvoston digijaostoon ja hänen varajäsenekseen
hallituksen jäsen Risto Jokisen.
37
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on
yliopiston johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus. Esitetään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjausryhmän jäseneksi hallituksen jäsen Risto Jokista. Samalla myönnetään
ero Paavo Palanterälle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Paavo Palanterälle ja nimetä hallituksen jäsen
Risto Jokisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen
johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
38
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. TYYn koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen
laatutyön ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Sini Saariselle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sini Saariselle ja nimetä ylioppilaskunnan
hallituksen jäsen Risto Jokisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston
laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa
ohjausryhmän varajäsenenä.
39
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopistopedagogiikan ohjausryhmään
Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä seuraa ja ohjaa kasvatustieteiden
tiedekunnan
yliopistopedagogiikan
yksikön
toimintaa.
TYYn
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koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen yliopistopedagogiikan
ohjausryhmän osalta. Samalla myönnetään ero Paavo Palanterälle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Paavo Palanterälle ja nimetä hallituksen jäsen
Risto Jokisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopistopedagogiikan
ohjausryhmään. Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander.
40
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan tiimeihin
Koulutuksen toimiala on muodostanut hallinnon sisäistä toimintaa ja sen
kehittämistä varten tiimejä eri teemoista. Tiimit käsittelevät teema-aluettaan
koskevia opintohallinnon käytäntöjä ja prosesseja. Koulutuksen toimiala on
toivonut osaan tiimeistä edustusta ylioppilaskunnasta. Tällaisia tiimejä ovat
sisäisen ohjeistuksen tiimi, opetuksen ja koulutuksen kehittäminen -tiimi,
opiskelijakeskus-tiimi, opiskelijapalautetiimi ja harjoittelu ja muu
työelämään siirtymisen tuki -tiimi. Koulutuspoliittinen asiantuntija on
sisäisen ohjeistuksen tiimin jäsen.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Sini Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen
Johanna Pohjosen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen
toimialan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen -tiimiin.
Hallitus päättää myöntää eron Olli-Pekka Paasivirralle
ylioppilaskunnan
edustajan
yliopiston
koulutuksen
opiskelijakeskus-tiimiin.

ja nimetä
toimialan

Hallitus päättää myöntää eron Paavo Palanterälle ja nimetä hallituksen jäsen
Risto Jokisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen
opiskelijapalautetiimiin.
Hallitus päättää myöntää eron Laura-Maria Poikelalle ja nimetä hallituksen
jäsen Johanna Pohjosen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen
toimialan harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tuki -tiimiin.
41
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Universitas Turku -ohjausryhmään
Universitas Turku on Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan
yhteistyössä toteuttama hanke. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa
opiskelijoita ja erityisesti TYYn järjestöjä omaehtoiseen opiskelua ja
akateemisuutta tukevan toiminnan tuottamiseen. Hankkeessa järjestöille
jaetaan vuosittain avustuksia tällaisen toiminnan järjestämiseen.
Universitas Turku -hankkeen ohjaussäännön mukaisesti hanketta hallinnoi
ohjausryhmä, joka päättää hankerahan haun avaamisesta, hakuajasta sekä
avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta.
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Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää, ja neljä Turun
yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. Ylioppilaskunnan
nimeämistä edustajista yksi on ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen
asiantuntija ja yksi ylioppilaskunnan hallituksen edustaja.
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat vaihtuneet.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Risto Jokisen
Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään.
42
Ylioppilaskunnan
ohjausryhmään

edustajan

nimeäminen

yliopiston

opintotietojärjestelmä

Pepin

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 nimetä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Johanna
Pohjosen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston opintotietojärjestelmä
Pepin ohjausryhmään.
43
Lääketieteellisen
nimeäminen
Liite 3

tiedekunnan

hallinnon

opiskelijaedustajien

varakoordinaattorin

Forum Medicumin esitys opiskelijaedustajien varakoordinaattoriksi
Ylioppilaskunta pyysi loppuvuodesta 2018 tiedekuntia edustavilta aine- ja
tiedekuntajärjestöiltä esityksiä vuoden 2019 tiedekuntakohtaisiksi hallinnon
opiskelijaedustajien koordinaattoreiksi. Lääketieteellisen tiedekunnan
varakoordinaattoria lukuun ottamatta koordinaattorien nimeäminen tehtiin
hallituksen kokouksessa 26/2018. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoita
edustava Forum Medicum pyysi lisäaikaa esityksen tekemiseen ja asian
käsittely siirtyi alkaneen vuoden puolelle.
Forum Medicum esittää varakoordinaattoriksi Katariina Kökköä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä lääketieteellisen tiedekunnan
opiskelijaedustajien varakoordinaattoriksi Katariina Kökön.

hallinnon
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44
TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan valinta Turun yliopiston tasaarvotoimikuntaan
Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä
yliopistossa. Tasa-arvotoimikunnan toimikausi on 1.1.2017–31.12.2019.
TYYllä on tasa-arvotoimikunnassa varsinainen jäsen, varajäsen sekä edustaja
ja varaedustaja, joilla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksiin.
TYYn läsnäolo-oikeutettu edustaja on vuonna 2018 ollut hallituksen jäsen
Olli-Pekka Paasivirta ja hänen varajäsenenään sosiaalipoliittinen asiantuntija
Petra Peltonen.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Olli-Pekka Paasivirralle ja nimetä TYYn
läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
vuodelle
2019
hallituksen
jäsen
Sofia
Engblomin.
Hallitus päättää myöntää eron varajäsen Petra Peltoselle ja nimetä
sosiaalipoliittisen asiantuntija Ville Ritolan TYYn läsnäolo-oikeutetun
edustajan
varajäseneksi
tasa-arvotoimikuntaan.
Toimikunnan varsinaisena jäsenenä jatkaa Laura Millasnoore ja hänen
varajäsenenään Behnoush Foroutan.
45
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
YTHS:n Turun terveystyöryhmä koostuu YTHS:n, Turun yliopiston, Åbo
Akademin, ylioppilaskuntien ja muiden sidosryhmien edustajista.
Terveystyöryhmä käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden terveyteen ja
hyvinvointiin
liittyvistä
ajankohtaisista
asioista.
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat vaihtuneet.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Iina Ryhdälle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi YTHS:n Turun terveystyöryhmään vuodelle 2019 hallituksen
jäsen Otto Elomäen. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa
työryhmän jäsenenä.
46
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Turun toimeentuloturvaverkostoon
Turun toimeentuloturvaverkosto koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja
opiskelijakuntien, TYS:n sekä muiden sidosryhmien edustajisto. Verkosto
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käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden toimeentuloon liittyvistä
kysymyksistä.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2018 toimeentulosta vastaava
hallituksen jäsen Olli-Pekka Paasivirta sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija.
TYYn
sosiaalipoliittinen
sektori
järjestäytyy
uudelleen
toimeentuloturvaverkoston osalta. Samalla myönnetään ero Olli-Pekka
Paasivirralle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Olli-Pekka Paasivirralle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajaksi toimeentuloturvaverkostoon vuodelle 2019
hallituksen jäsen Otto Elomäen. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
jatkaa verkoston jäsenenä.
Siipiasiat
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Ympäristösiiven puheenjohtajan valinta
Liite 4

Ympäristösiiven esitys siiven puheenjohtajaksi
Hallitus päätti kokouksessaan 25/2018 ympäristösiiven 2019 jäsenet, ja että
''puheenjohtajia vaille jäävät siivet tekevät järjestäytyessään esitykset siiven
puheenjohtajasta. Siipien esitykset vastaanotettuaan hallitus päättää
kyseisten siipien puheenjohtajista kokouksessaan."
Siipi on kokoustanut 8.1.2019 ja päättänyt esittää puheenjohtajaa.

Ympäristösiipi esittää:
Hallitus päättää valita ympäristösiiven puheenjohtajaksi Oona Rouvisen
ympäristösiiven esityksestä.
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Kansainvälisyysiiven puheenjohtajan valinta
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Kansainvälisyyssiiven esitys siiven puheenjohtajaksi
Hallitus päätti kokouksessaan 25/2018 kansainvälisyyssiiven 2019 jäsenet, ja
että ''puheenjohtajia vaille jäävät siivet tekevät järjestäytyessään esitykset
siiven puheenjohtajasta. Siipien esitykset vastaanotettuaan hallitus päättää
kyseisten siipien puheenjohtajista kokouksessaan."
Siipi on kokoustanut 11.1.2019 ja päättänyt esittää puheenjohtajaa.

Kansainvälisyyssiipi esittää:
Hallitus päättää valita kansainvälisyyssiiven puheenjohtajaksi Roosa
Hietalahden kansainvälisyyssiiven esityksestä.
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Viestintäasiat
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Haun avaaminen A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi
Liite 6

Hakukuulutus: A5-poytäständien jakajat 2019
TYYllä on n. 100 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä
eri puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja
kampusalueella. Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn
järjestöä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta
on 400 euroa/vuosi.

Tiedottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun
A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.
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Muut mahdolliset asiat
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Kokouksen päättäminen
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