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Pöytäkirja 28/2015
Aika:

24. syyskuuta 2015 klo 10.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Läsnä muut:

Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

419
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

10.15.

420
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
421
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Huovinen.

422
Ilmoitusasiat
22.9.

Hallitus ja Kajander Turun yliopiston yrittäjyysiltapäivässä
Litokorpi ja Nurmi Welcome to UTU info-ständillä Pharmacityssä

kaksi
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23.9.
24.9.

25.9.

28.-29.9.

Elenius yliopiston turvallisuuden työryhmän kokouksessa
Elenius ja Takatalo tapaamassa TYS:n johtoa säätiön 50vuotisjuhlavuoden suunnitelmista
Elenius STYLA-pääsihteeri/-toiminnanjohtajatapaamisessa
Litokorpi ja Nurmi Working in Finland-suunnittelukokouksessa
Rekryssä
Campussitsit
Kajander tapaamassa opintohallintopäällikkö Petri Sjöblomia
Kajander avoimen yliopiston organisoinnin ohjausryhmässä
Takatalo RSGT -ohjausryhmän kokouksessa
Takatalo, Mononen ja muut ryhmä 30 000 -toimijat tapaamassa
keskustan valtuustoryhmää
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstö SYL:n syysseminaarissa

423
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
424
Kokoussakon määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2015 kokoussakkomuistion, jonka
mukaan:
"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai
aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta
edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.
Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.
Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy,
kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu
hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta
pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä
sakkoa.
…
Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot
pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."
Hallituksen jäsen Riina Lumme myöhästyi hallituksen kokouksesta 10.9.2015.
Lumme ei ilmoittanut myöhästymisestä etukäteen eikä esittänyt jälkikäteen
hyväksyttävää syytä kokouksesta myöhästymiselle.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.
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Puheenjohtaja esitteli asian. Lumme jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi. Lumme oli ilmoittanut toivovansa kokoussakon lahjoituskohteeksi
SPR:n katastrofirahastoa.
Päätös:

Hallitus päätti määrätä Riina Lumpeelle 25:n euron suuruisen kokoussakon
myöhästymisestä hallituksen kokouksessa 10.9.2015
ja ohjata varat SPR:n
katastrofirahastoon.
Lumme palasi kohdassa 425.

425
Työsuojelusuunnitelma
L1

TYYn työsuojelusuunnitelmassa kuvataan organisaatiossa tehtävän työn
pääasialliset riskit ja niihin varautuminen. Työn luonteesta johtuen erityistä
huomiota kiinnitetään työaikasuojeluun ja työn kuormittavuuteen, ergonomiaan ja
työtilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
Työsuojelupäällikkönä toimiva pääsihteeri Elenius ja työntekijöiden valitsema
työsuojeluvaltuutettu
Nurmi
ovat
valmistelleet
päivityksen
työsuojelusuunnitelmaan. Työntekijät ovat käsitelleet suunnitelmaa, eikä
huomauttamista ole ollut.

Esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan työsuojelusuunnitelman.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan työsuojelusuunnitelman.

426
SYL:n syysseminaarin matkakulut
SYL järjestää syysseminaarin Riihimäellä 28.-29.9. ja korvaa syksyn
sektoritapaamiset tällä yhteisellä tapaamisella. Seminaarissa käsitellään
ajankohtaisia aiheita toimintasektoreittain sekä liittokokousasioita.
Seminaariin on järjestetty yhteiskuljetus TYYn ja ÅAS:n kesken. Ylioppilaskuntien
omavastuuosuus on 24 €/matkustaja. Osallistujia TYYstä on 13 henkeä, jolloin TYYn
osuus matkoista on arviolta 312 €. Tämän lisäksi päivärahoista muodostuu noin 350
€:n kustannus.
Esitys:

Hallitus päättää varata SYL:n syysseminaariin osallistumista varten 700 €
matkakulut-varoista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti varata SYL:n syysseminaariin osallistumista varten 700 €
matkakulut-varoista.

427
Opiskelijaedustajien nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan
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L2

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valitaan joulukuun valtuuskunnan
kokouksessa uusi valtuuskunta vuosiksi 2016 - 2017. Joulukuussa 2009
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään
30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,
Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät
kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden
edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16
ylioppilaskuntien esityksistä.
SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien
valinnasta. Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen
valtuuskunnan
kokousta
ylioppilaskuntia
tekemään
esitykset
valtuuskuntaedustajista. Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta edustajaa
ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan kokousta.
Jos jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä, katsotaan tämän
luopuneen oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa
ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt
ylioppilaskunta
saa
vähintään
yhden
edustajan
valtuuskuntaan.
Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia tekemään esityksen
kahdesta YTHS:n valtuuskunnan jäsenestä ensisijaisuusjärjestyksessä 30.11.2015
mennessä.

Esitys:

Hallitus päättää esittää valintatoimikunnalle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa
Minttu Naarmista YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja avata haun
toisen jäsenen paikasta liitteen mukaan.
Seppä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää valintatoimikunnalle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa
Minttu Naarmista YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja avata haun
toisen jäsenen paikasta liitteen mukaan.

428
Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan jäsenien haun avaaminen
L3

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 46-jäsenisen valtuuskunnan kolmivuotiskausi päättyy
31.12.2015. Turun Ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt TYYtä nimeämään kuusi jäsentä
valtuuskunnan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2016-2018.
Turun ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunta
valitsee kuusi jäsentä valtuuskuntaan. Turun yliopiston ylioppilaskunnan
valitsemista jäsenistä yhden on oltava Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston puheenjohtaja.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee valtuuskunnan jäsenet
lokakuun kokouksessaan.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan viiden
jäsenen paikasta liitteen mukaan.
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Seppä esitteli asian.
Päätös:

Hallitus päätti avata haun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan viiden
jäsenen paikasta liitteen mukaan.

429
Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen
L4

Turun ylioppilaskyläsäätiön 13-jäsenisen hallituksen kolmivuotiskausi päättyy
31.12.2015.
Turun Ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt TYYtä nimeämään kaksi jäsentä säätiön
hallituksen jäseniksi 10.11.2015 mennessä.

Esitys:

Hallitus päättää esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön
hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Rauli Eleniusta ja avata haun toisen
jäsenen paikasta liitteen mukaan.
Seppä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön
hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Rauli Eleniusta ja avata haun toisen
jäsenen paikasta liitteen mukaan.

Kehitysyhteistyöasiat
430
TYYn Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen hankekoordinaattorin haun avaaminen
L5

TYYn Meksikohankkeen koordinaattori on irtisanoutunut tehtävästään 15.9.2015.
Hankkeeseen tarvitaan uusi koordinaattori vuosille 2015–2016.

Esitys:

Hallitus päättää avata Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen hankekoordinaattorin
haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.
Litokorpi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen hankekoordinaattorin
haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
431
Opiskelijajäsenen nimittäminen opintohallinnon organisoinnin keskitetyn koulutuksen toimialan
toteuttamisen ohjausryhmään
Yliopisto on esittänyt opiskelijaedustajan nimityspyynnön yliopiston hallituksen
päätöksellä käynnistettyyn ohjausryhmään, joka ohjaa koulutuksen toimialan
keskittämisen toteuttamista.
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Esitys:

Hallitus päättää nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin
yliopiston opintohallinnon organisoinnin ohjausryhmään.
Huovinen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin yliopiston
opintohallinnon organisoinnin ohjausryhmään.

432
Opiskelijajäsenen nimittäminen tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen selvittämistyön
keskittämistä selvittävään ohjausryhmään
Yliopiston on esittänyt opiskelijaedustajan nimityspyynnön yliopiston hallituksen
päätöksellä käynnistettyyn työryhmään, joka selvittää saavutetaanko tutkintoihin
kuuluvan kielenopetuksen keskittämisellä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.
Työryhmän toimikausi on 1.10.2015–31.12.2015.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää koulutuspoliittisen
kieltenopetuksen selvittämistyön ohjausryhmään.

vastaavan

Jesse

Huovisen

vastaavan

Jesse

Huovisen

Huovinen esitteli asian.
Päätös:

Hallitus päätti nimittää koulutuspoliittisen
kieltenopetuksen selvittämistyön ohjausryhmään.

Kunnallispoliittiset asiat
433
TYYn lausunto Turun Yleiskaava 2029:n kehityskuvista ja vaikutusarvioinneista
L6

Turun kaupungin Yleiskaava 2029 laaditaan koko Turun alueelle kaupungin
rakennetta ja alueiden käyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana siten,
että keskustan alue laaditaan osayleiskaavan tarkkuudella. Yleiskaava on kunnan
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja osa kaupungin kehittämisstrategiaa.
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.
Yleiskaavoituksen lähtökohtana ja sitä palvelevana maankäytön strategiaa
kuvaavana perusselvityksenä on käytetty Turun kaupunkiseudulle vuonna 2012
laadittua ja hyväksyttyä kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alueen
vetovoimaisuutta edistävää rakennemalli 2035:ttä. Rakennemalli 35:n antamaa
viitekehystä ja yleiskaavan tavoitteistoa peilaamaan luotiin syksyn 2013 ja kevään
2014 aikana kolme erilaista kehityskuvaa siitä, miten Turku tulee kasvamaan
vuoteen 2029 mennessä. Kolme kehityskuvaa sijoittaa kaupunkialueelle tavoitellun
kasvun kolmella eri tapaa: Kasvu keskuksiin (malli 1), Kasvukäytävät (malli 2) ja
Hajautettu kasvu (malli 3). Kehityskuvat karttamateriaaleineen on esitetty
tarkemmin lausuntopyyntöaineistossa
(https://www.turku.fi/yleiskaava2029/vaikutustenarviointi).
Kehityskuvavaihtoehdon valinta on vaikuttavuudeltaan tärkein yleiskaavaprosessin
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vaihe. Turun kaupunginhallitus on lähettänyt lausuntopyynnön lauta- ja
johtokuntiinsa, naapurikuntiin, Varsinais-Suomen liittoon ja Varsinais-Suomen
ELY-keskukseen. Vastausaikaa on 30.9.2015 asti. Järjestöiltä ei ole pyydetty
lausuntoa tässä kohtaa, mutta kuntalaisilla ja organisaatioilla on oikeus osallistua
yleiskaavan laadintaan sen kaikissa vaiheissa.
Esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun Yleiskaava 2029:n
kehityskuvavaihtoehdoista ja lausuu asiasta kaupungille käymänsä keskustelun
pohjalta.
Takatalo esitteli asian. Mononen esitti muutosta esitykseen liittyen esityksessä
mainittuun toiseen kehityskuvaan Kasvukäytävät (malli 2). Mononen esitti
lausunnon johdonmukaistamista mallin 2 mainitsemisessa. Esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Hallitus päätti merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun Yleiskaava 2029:n
kehityskuvavaihtoehdoista ja lausuu asiasta kaupungille liitteen mukaan.

434
"Korkeakouluista kasvua Turun seudulle" -keskustelutilaisuuden kustannukset

Turkulaisten
korkeakouluopiskelijoiden
yhteinen
kunnallispoliittinen
vaikuttamiselin Ryhmä 30 000 järjestää 7.10. keskustelutilaisuuden teemalla
"Korkeakouluista kasvua Turun seudulle". Tilaisuuden tarkoituksena on nostaa
esille opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen haasteita Turun seudulla
eri näkökulmista ja etsiä yhdessä ratkaisuja tilanteeseen. Kaupungin,
korkeakoulujen ja opiskelijoiden yhteisenä intressinä on pitää korkeakoulujen
tuoma osaamispotentiaali seudulla talouskasvua luomassa.
Ready, Study, Go Turku -ohjausryhmä on myöntänyt opiskelijajärjestöille 300 euron
tuen tilaisuuden järjestämistä varten. Tilaisuuden talous- ja hallintopuoli kulkee
TYYn kautta. Myönnetty tuki käytetään kokonaisuudessaan tilaisuuden tarjoiluihin.
Esitys:

Hallitus päättää varata 300€ sektorivaroista keskustelutilaisuuden kustannuksia
varten ja laskuttaa tämän myöhemmin RSGT -toimintavaroista.
Takatalo esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti varata 300€ sektorivaroista keskustelutilaisuuden kustannuksia
varten ja laskuttaa tämän myöhemmin RSGT -toimintavaroista.

Kutsut
435
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubin XL-vuosijuhlat
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi viettää vuosijuhlaansa Turun VPKtalolla 30.10.2015 kello 17 alkaen (cocktailtilaisuus kello 17 ja iltajuhla kello 19
alkaen).
Juhlaan
on
ilmoittauduttava
20.10.
mennessä
osoitteessa
festikset@gmail.com. Illalliskortin hinta on jäsenille 85, muille 95 euroa. Kutsu on
kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.
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Päätös:

Hallitus päätti, että koko hallitus osallistuu Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen
klubin XL-vuosijuhlaan kustannusten jakautuessa niin, että Seppä lähetetään
juhlaan TYYn kustantamana ja muut omakustanteisesti.

436
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
437
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Jesse Huovinen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Työsuojelusuunnitelma
Hakukuulutus YTHS:n valtuuskunnan jäsenyys
Hakukuulutus, Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan viisi
jäsenyyttä
Hakukuulutus, Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenyys
Hakukuulutus, hankekoordinaattori Meksiko-hankkeesen
TYYn lausunto Turun Yleiskaava 2029:n kehityskuvista ja
vaikutusarvioinneista

