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Pöytäkirja 3/2018
Aika:

25. tammikuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija, poistui kohdassa
55
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

42
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
43
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
44
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saarinen ja Ryhtä.
45
Ilmoitusasiat
15.1.
16.1.
17.1.
19.1
22.1.
23.1.

Hallitus Raumalla kouluttamassa paikallisia järjestötoimijoita
Saarinen Helsingissä Kalevi Sorsa -säätiön Lukukausimaksujen
opintoetuuksien poliittinen talous -luennolla
Saarinen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi Kieli ja
viestintäopintojen keskuksen kanssa tapaamisessa
Pyöräilyn edistämisohjelmasta lausuttu
Hallitus
ja
henkilökunta
äänestämässä
presidentinvaalin
ennakkoäänestyksessä yhdessä rehtorin kanssa
Paasivirta Turun keskustavisio 2050 keskustelutilaisuudessa
Saarinen, Paasivirta ja Kajander Palvelut opiskelijoille -työpajassa
Harjuniemi tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n hallitusten puheenjohtajia
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24.1.

25.1.

26.–29.1.
29.1.
30.1.
31.1.

1.2.

2.2.
5.2.
6.2.
7.2.

Hallitus ja henkilökunta TYYn suuressa järjestökoulutuspäivässä
Snygg vierailemassa Unicalla
Saarinen Opetussuunnitelmatiimin kokouksessa
Nurmi, Paasivirta ja Simonen TYYn kevään siipistartissa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Kajander yliopiston yhteisten palveluiden (YPA) ohjausryhmässä
TYYn vierailu yliopiston viestinnässä
Hallitus ja henkilökunta tapaamassa yliopiston Hyvinvointipalveluita
Humanitas ry tutustumassa toimistoon
Nurmi, Saarinen ja Simonen vastaanottamassa Albanialaisia vieraita TYYn
toimistolla
Snygg vierailemassa Marilynissa
Elenius lomalla
Peltonen ja Kajander yliopiston OpintoVartun valmisteluryhmässä
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Harjuniemi Yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kajander/Saarinen
koulutusneuvoston
(ent.
opintoasiainneuvosto)
kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
R40K-ohjausryhmän tapaaminen toimistolla
Kajander opintohallinnon ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa
Snygg vierailemassa Turun Sanomilla
Paasivirta tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Kajander poissa
Saarnilla lomapäivä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Hallitus Turku Science Parkin vieraana

Snygg ilmoitti, että TuKY:n vaakunaa asennetaan paraikaa Turku-salin seinälle.
46
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
47
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
Liite 1

Vuosijuhlamuistio
Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan
vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin
osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään
tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien
välillä.
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Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä muutetun liitteen
mukaan.

48
Turun ylioppilaslehden painosopimus
Liite 2

Tylkkärin Painosopimus 2018 (ei julkaista)
Turun ylioppilaslehden painosopimus solmittiin määräajaksi vuodelle 2017
samalla kun painotaloa vaihdettiin. Sopimukseen ollaan oltu tyytyväisiä,
joten se voitaisiin hyväksyä samoilla ehdoilla toistaiseksi voimassa olevana.
Sopimuskausi olisi ehdotuksen mukaan kalenterivuosi kerrallaan.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § 1 momentin 1 kohdan mukaan hallituksen
tehtävänä on mm. tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset.

Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Turun ylioppilaslehden painosopimuksen Botnia
Print Oy:n kanssa.
Keskustelu:

Elenius esitteli asian. Sopimuksen voimassaoloaikaan tehtiin muutoksia
aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä Turun ylioppilaslehden painosopimuksen Botnia
Print Oy:n kanssa.

49
Varaedustajan nimeäminen Maakunnan yhteistyöryhmään
Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt TYYtä nimeämään varajäsenenen
maakunnan yhteistyöryhmään (MYR). Maakunnan yhteistyöryhmä päättää
maakunnan kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen
jakaantumisesta.
MYR
käsittelee
myös
maakunnan
keskeiset
kehittämiskysymykset. MYR:ään kuuluu 41 edustajaa eri alueellisista
organisaatioista ja asiantuntijatahoista. Opiskelijajärjestöillä on ryhmässä
yhteinen edustaja ja hänellä varaedustaja.
Kaksivuotiskaudella 2016–2017 varsinaisena jäsenenä on ollut Janika
Takatalo TYYstä ja hänen varajäsenenään Jyri Niemi TUOsta. Kaudelle 2018–
2019 varsinaiseksi jäseneksi on nimetty Alex Nurmi TUOsta. Ryhmän
päätöksentekoelimiin sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annettua

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018
Pöytäkirja 25.1.2018
Sivu 4/8

lakia
(406/1988
4
§).
Opiskelijaedustaja
kuitenkin
kuuluu
asiantuntijajäseniin, jotka eivät osallistu mahdollisiin äänestyksiin. Aiempina
vuosina on kuitenkin pyritty siihen, että opiskelijajäsen ja -varajäsen
edustaisivat eri sukupuolia.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää Maakunnan yhteistyöryhmän
nimeämisestä kaudelle 2018–2019.

opiskelijavarajäsenen

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä Emmi Simosen Maakunnan yhteistyöryhmän
opiskelijavarajäseneksi kaudelle 2018–2019.

50
TYYn lausunto Turun pyöräilyn kehittämisohjelmasta 2018
Liite 3

TYYn lausunto Turun pyöräilyn kehittämisohjelmasta 2018
Turun kaupunki avasi mahdollisuuden lausua pyöräilyn kehittämisohjelman
luonnoksesta 16.1.2018 asti. Pyöräilyn kehittämisohjelma sisältää
toimenpiteitä ja tavoitteita pyöräilyn lisäämiseksi Turussa. Viimeksi vastaava
ohjelma julkaistiin 2010.

Hallituksen jäsen Paasivirta esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi lausunnon Turun kaupungin pyöräilyn
kehittämisohjelmasta.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti merkitä tiedoksi lausunnon Turun kaupungin pyöräilyn
kehittämisohjelmasta.

Järjestöasiat
51
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 4

Järjestöluettelo 1/2018
Yhdistykset toimittivat järjestöilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen.
Ilmoituksen eräpäiväksi ilmoitettiin 15.12.2017 klo 23.59.
Järjestöilmoituksen jätti tähän määräaikaan mennessä 117 yhdistystä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
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Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta sekä
vahvistaa järjestöluettelon 1/2018.
Keskustelu:

Vahvistetaan liitteen mukaisesti. Niille järjestöille, jotka eivät ole tehneet
järjestöilmoitusta järjestetään mahdollisuus tulla kuulluksi asian suhteen
viikon sisällä. Valtuutetaan järjestö- ja hallintoasiantuntija poistamaan
kyseiset järjestöt luettelosta.

Päätös:

Hallitus päätti jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa sekä vahvistaa
järjestöluettelon 1/2018 niiden järjestöjen osalta, jotka olivat tehneet
järjestöilmoituksen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestö- ja
hallintoasiantuntijan poistamaan seitsemän päivän kuulemisajan jälkeen
järjestöluettelosta ne järjestöt, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta.

52
Toiminta-avustuksen ennakot
Liite 5

Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet järjestöt
TYY voi myöntää järjestöilleen toiminta-avustuksen ennakkoa. Ennakkoa
haetaan ilmoittamalla siitä järjestöilmoituslomakkeessa. Toimintaavustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 34 järjestöä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 10 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti maksaa toiminta-avustusennakot sitä ajoissa hakeneille
järjestöille.

Kansainväliset asiat
53
TYYn edustaja englanninkielisten maisteriohjelmien arviointiryhmään
Turun yliopiston englanninkielisistä maisteriohjelmista tehdään kevään
aikana arviointi. TYYtä on pyydetty esittämään oma edustaja
arviointiryhmään.
Hallituksen jäsen Simonen esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan englanninkielisten maisteriohjelmien
arviointiryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018
Pöytäkirja 25.1.2018
Sivu 6/8

Päätös:

Hallitus päätti valita TYYn edustajaksi kansainvälisten asioiden asiantuntija
Satu Nurmen ja hänelle varajäseneksi hallituksen koulutuspoliittisen
vastaavan
Sini
Saarisen
englanninkielisisten
maisteriohjelmien
arviointiryhmään.

Koulutuspoliittiset asiat
54
Ylioppilaskunnan lausunto ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta
Liite 6

Ylioppilaskunnan lausunto ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta
Yliopisto on pyytänyt kommentteja tiedekunnilta, ylioppilaskunnalta ja
normaalikoulun
lukiolta
Helsingin
yliopistossa
valmistellusta
pisteytystyökalusta. Pisteytysmalli on laadittu tukemaan opetus- ja
kulttuuriministeriön tavoitetta lisätä todistusvalintaa korkeakoulujen
opiskelijavalinnassa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta
liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

Kajander esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti lausua yliopistolle ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta
muutetun liitteen mukaisesti.

55
Universitas Turku -ohjausryhmän opiskelijajäsenten valitseminen
Universitas Turku on Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan
yhteistyössä toteuttama hanke. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa
opiskelijoita ja erityisesti TYYn järjestöjä omaehtoiseen akateemisen ja
opiskelua tukevan toiminnan tuottamiseen. Hankkeessa järjestöille jaetaan
vuosittain avustuksia tällaisen toiminnan järjestämiseen.
Hankkeen ohjausryhmässä on toiminut TYYn kahden edustajan lisäksi kaksi
opiskelijaedustajaa. Nykyiset edustajat Ilona Häsänen ja Katariina Kulha ovat
toimineet pitkään ja ansiokkaasti ohjausryhmässä. He ovat kuitenkin
ilmaisseet toiveen, että heidän tilalleen voisi valita uudet opiskelijajäsenet.
Ohjausryhmä kokoontuu vain muutaman kerran vuodessa ja kokousten
tuottama työmäärä on opiskelijajäsenille pieni. Lisäksi ohjausryhmän työ
kohdistuu hyvin rajattuun kokonaisuuteen, avustusten haun järjestelyt ja
avustusten myöntäminen. Näistä syiden perusteella koulutuspolitiinen
asiantuntija ja järjestö- ja hallintoasiantuntija esittävät, että
opiskelijaedustajat valitaan kutsusta. Kutsumenettelyssä painotetaan
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aiempaa
järjestöja
opintoedunvalvonnasta.

avustuskokemusta

sekä

kokemusta

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita uudet opiskelijajäsenet Universitas Turku ohjausryhmään.
Keskustelu:

Kajander esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita Anni Myllärin ja Matias Virran uusiksi opiskelijajäseniksi
Universitas Turku -ohjausryhmään.

Kajander poistui paikalta ajassa 10.11.
Viestintäasiat
56
Valitaan TYYn järjestö jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia
Liite 7

Hakemukset A5-pöytämainosten jakajiksi
TYY haki järjestöä jakamaan TYYn pöytämainoksia Unican toimipisteisiin ja
julisteita kampusalueelle vuodeksi 2018. Haku avattiin 11.1.2018 ja se päättyi
21.1.2018 kello 23:59. Hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 9 kappaletta.
Kriteereinä valinnassa otetaan huomioon tehtävästä saatavan palkkion
tarpeellisuus järjestön varainhankinnalle ja järjestön mahdollisuudet
suoriutua jakelusta tunnollisesti. Edellytyksenä on myös että yhdistyksellä on
Y-tunnus ja että se on ennakkoperintärekisterissä. Palkkio jakelun
hoitamisesta on 400 euroa.

Tiedottaja esittää:
Hallitus päättää valita järjestön jakamaan TYYn A5 pöytämainoksia ja
julisteita vuodeksi 2018.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
Päätettiin valita TYK ry.
Kaikki hakijat todettiin kykeneväisiksi tehtäviin, mutta TYK ry:llä oli parhaat
resurssit tehtävän onnistuneeseen hoitamiseen.
TYK ry:n hakemuksen mukaan heidän varainhankinnan tarpeensa kosketti
suurta osaa järjestön jäsenistöstä, minkä lisäksi mainosten ja julisteiden
jakamisesta saatavat varat kuluisivat perustoiminnan ylläpitämiseen ja
uuden yllättävän ja välttämättömän kulun kattamiseen.
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Päätös:

Hallitus päätti valita TYK ry:n jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia ja julisteita
vuodeksi 2018.

57
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
58
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

Iina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja
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