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Pöytäkirja 38/2015
Aika:

3. joulukuuta 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:

Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija (kello 10.33 asti)
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija (kello 10.17 - 10.30)

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

572
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.
573
Päätösvaltaisuus
Huovinen oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
574
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Liljenbäck.
575
Ilmoitusasiat
2.12.
3.12.

Elenius,
Kajander
ja
Lumme
hallinnon
tulevaisuustyöpajassa
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
Nurmi Rajat ylittävä yhteistyö-seminaarissa

keskittämisen
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4.12.
6.12.
7.12.
8.12.

Koulutus TYYn järjestöjen taloudenhoitajille
Vastavalittu hallitus vierailemassa TUOn jouluglögeillä
Nurmi Liikkuvuuspalaverissa Kansainvälisissä palveluissa
Takatalo tapaamassa Keskustan valtuustoryhmää
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
JS Suomi -markkinointiyrityksen edustajat vierailulla
Uusi hallitus ÅAS:n glögeillä
Uusi ylioppilastalo -työryhmän kokous
Elenius yliopiston turvallisuuden työryhmän kokouksessa
Kajander hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmän kokouksessa
Koulutus TYYn järjestöjen uusille puheenjohtajille

576
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
577
Elokuvatoimikunnan nimittäminen vuodelle 2016
TYYn elokuvatoimikunta muodostaa elokuvakerho Kinokoplan hallituksen.
Elokuvatoimikunta koostuu 6-8 jäsenestä ja puheenjohtajasta. Hakuaika vuoden
2016 elokuvatoimikuntaan oli 5.-22.11.2015. Elokuvatoimikuntaan tuli yhdeksän
hakemusta.
Kaikki yhdeksän hakijaa olivat hyviä ja päteviä tehtävään. Kinokoplan vuoden 2016
hallitus voidaan muodostaa kaikista hakijoista niin, että elokuvatoimikunta
järjestäytyy itsenäisesti valiten puheenjohtajan keskuudestaan muiden kahdeksan
hakijan tullessa valituiksi hallituksen jäseniksi.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää elokuvatoimikunnan vuodelle 2016.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää elokuvatoimikuntaan vuodelle 2016 seuraavat henkilöt:
Ilkka Hemmilä
Tiia-Maria Kankaanpää
Emmi Kykkänen
Markus Mickels
Jenna Rauhala
Crista Sinisalo
Heidi Wirkkala
Emma Vuorinen
Eerika Väisänen
Kajander saapui kohtaa 577 käsiteltäessä.

Koulutuspoliittiset asiat
578
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Koulutuksen toimialan prosessitiimien opiskelijaedustajat (Opintojen alkuvaihe ja opintojen
ohjaus ja Harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tukeminen)
Yliopisto
on
pyytänyt
ylioppilaskuntaa
nimeämään
opiskelijaedustajat
opintohallinnon prosesseja suunnitteleviin kahteen tiimiin, joiden vastuulla on
opintojen alkuvaihe ja opintojen ohjaus sekä harjoittelu ja muu työelämään
siirtymisen tukeminen. Näiden osalta tiimit pyrkivät kevään aikana määrittämään
yliopistollisia yhdenmukaisia toimintatapoja. Työ liittyy meneillään olevaan
koulutuksen toimialan (opintohallinto) keskittämiseen. Opintohallinnon muidenkin
prosessien osalta on muodostettu tiimeja, mutta niiden osalta on sovittu, että
ylioppilaskuntaa kuullaan muuten kuin varsinaisen edustajan kautta.
Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Opintojen alkuvaihe ja
opintojen ohjaus -tiimiin sekä valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Harjoittelu
ja muu työelämään siirtymisen tukeminen -tiimiin.
Kajander esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Opintojen alkuvaihe ja
opintojen ohjaus -tiimiin sekä valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Harjoittelu
ja muu työelämään siirtymisen tukeminen -tiimiin niin, että ensimmäiseen tiimiin
jäseneksi valitaan Jesse Huovinen ja varajäseneksi Joni Kajander, toiseen tiimiin
jäseneksi Julia Litokorpi ja varajäseneksi Joni Kajander.

579
Ylioppilaskunnan kannanotto koulutusleikkauksien perumiseksi
(Liite kokoukseen)
Hallitus palautti asian valmisteluun kokouksessaan 37/15.
Koulutusleikkaukset ovat saaneet paljon huomiota julkisuudessa ja yliopistolaiset
ovat nousseet näkyvästi vastustamaan leikkauksia.
Ylioppilaskunta näkee leikkaukset hyvin haitallisina suomalaiselle koulutukselle ja
haluaa tuoda näkemyksensä esiin myös tämän hetken julkisessa keskustelussa.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kannanoton koulutusleikkausten perumiseksi.
Kajander esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti ottaa kantaa koulutusleikkauksien perumiseksi.
Kajander poistui kohdan 579 käsittelyn jälkeen.

Sosiaalipoliittiset asiat
580
Haun avaaminen opintotukilautakuntaan
Opintohallinto on pyytänyt ylioppilaskunnalta esityksen opintotukilautakunnan
jäseniksi 1.2.2016 alkavalle 2-vuotiskaudelle. Opintotukilautakunta kokoontuu
lukuvuoden aikana keskimäärin viisi kertaa.
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Opintotukiasetuksen
260/94
mukaisesti
opintotukilautakuntaan
kuuluu
puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jolle
kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja
mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään asianomaisen korkeakoulun
opettajista ja muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä
korkeakoulun
opiskelijoista.
Korkeakoulu
määrää
yhden
jäsenistä
varapuheenjohtajaksi.
Turun yliopiston palvelujohtajan vahvistaman opintotukilautakunnan ohjesäännön
mukaan yliopistossa on opintotukilautakunta, jossa on puheenjohtaja ja viisi muuta
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ylioppilaskuntaa on pyydetty tekemään esitys kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi ja
kolmeksi
heidän
henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen
sekä
esitys
varapuheenjohtajaksi. Ylioppilaskuntaa pyydetään ottamaan huomioon, että
yliopiston tasa-arvotyön toimintasuunnitelman mukaan jäseniä nimittäessä on
huolehdittava siitä, että velvoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta täyttyy.
TYYn hallitus avaa haun opintotukilautakunnan jäsenten paikoista. Hakemukset
tulee toimittaa 31.12.2015 klo 24:00 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.
Valintatoimikunta käsittelee hakemukset ja esittää jäseniä valittavaksi edustajiston
tammikuun
kokouksessa.
Tiedot
valituista
jäsenistä
toimitetaan
opintotukilautakunnan sihteerille.
Esitys:

Hallitus avaa haun opintotukilautakunnan jäsenistä.
Naarminen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun opintotukilautakunnan jäseniksi liitteen mukaan
hakuajalle 4.-31.12.2015.
Naarminen poistui kohdan 580 käsittelyn jälkeen.

Yhdenvertaisuusasiat
581
TYYn saavutettavuustyöryhmän valitseminen vuodeksi 2016
Haku saavutettavuustyöryhmään oli auki 5.-29.11. Määräaikaan mennessä saapui 6
hakemusta, joista kolme on käytettävissä puheenjohtajaksi.
Työryhmään valitaan puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä.
Esitys:

Hallitus päättää valita saavutettavuustyöryhmän vuodelle 2016.
Seppä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita saavutettavuustyöryhmän vuodelle 2016 seuraavasti:
Puheenjohtaja:
Anette Säkö
Jäsenet:
Sade Kondelin
Arttu Minkkinen
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Gayathri Murukesan
Elena Rintamäki
Jukka Väisänen
Siipiasiat
582
Haun jatkaminen TYYn siipiin
Haku kolmen siiven varsinaisiksi jäseniksi oli auki 5.-29.11. Määräaikaan mennessä
saapui 13 hakemusta, joista 7 on käytettävissä kv-siipeen, 2 kehy-siipeen ja 5
ympäristösiipeen. Täydennyshaussa etsitään erityisesti kehy-siivelle puheenjohtajaa
ja jäseniä, mutta myös muihin siipiin voidaan vielä vastaanottaa hakemuksia.
Esitys:

Hallitus päättää jatkaa hakua TYYn kolmeen siipeen 13.12. asti aiemman
hakukuulutuksen mukaan.
Lumme esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita siipien puheenjohtajiksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt (alla) ja
avata täydennyshaun kaikkien siipien jäseniksi.
Siipiin valitut:
KV-siipi:
Puheenjohtaja:
Jäsenet:

Kehy-siipi:
Puheenjohtaja:
Jäsenet:
Ympäristösiipi:
Puheenjohtaja:
Jäsenet:

Traditioasiat
583
Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvio

Tuuli Vanhanen
Jasmine Jansson
Anni Kinnunen
Valma Kuuslampi
Mila Laitinen
Jussi Raitanen
Pekka Toivonen
Heidi Saarinen
Elina Hämäläinen
Jasmine Jansson
Riina Pursiainen
Karoliina Lehtola
Oona Jalonen
Jani Kajala
Henna Kruuti
Elina Lemponen
Ilari Suomalainen
Elli Suonpää
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L1

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue järjestetään yhteistyössä Turun muiden ylioppilasja opiskelijakuntien kanssa. Kulkueen kustannukset muodostuvat busseista,
lupamaksuista sekä soihtutarvikkeista ja ne jaetaan kuntien kesken STYLA-kaavan
mukaan.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion liitteen
mukaisesti.
Lumme esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion liitteen
mukaisesti.

584
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
585
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Elli Lehikoinen
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Lauri Liljenbäck
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LIITTEET
L1
Lisätty liite

Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvio
Hakukuulutus opintotukilautakuntaan

