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Pöytäkirja 8/2018
Aika:

29. maaliskuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

110
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
111
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Harjuniemi ja Paasivirta olivat
ilmoittaneet esteestä.
112
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saarinen ja Simonen.
113
Ilmoitusasiat
13.3.
14.3.
22.3.
23.3.
24.3.
27.3.
28.–29.3.

Peltonen YTHS:n Turku-Rauma -johtokunnan kokouksessa
Paasivirta ja Peltonen Vastuullisuus sosiaalisessa mediassa -seminaarissa
Peltonen Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän
kokouksessa
Taloustoimikunta, Elenius Harjuniemi ja Snygg tapaamassa Unican
toimitusjohtaja Hovia
Lahoniitty TES-vapaalla
Simonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla
Harjuniemi tapaamassa ÅAS:n ja TUO:n hallituksen puheenjohtajia
Simonen Reilun kaupan kannatustyöryhmän kokouksessa
Palanterä PJ-neuvostossa
Peltonen TES-vapaalla
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3.4.

4.4.
5.–6.4.
6.4.
9.4.
10.4.
11.4.

Hallitus ja työntekijöitä tapaamassa TYS:n johtoryhmää ja hallituksen
puheenjohtajistoa
Nurmi ja Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän
kokouksessa
Unige Oy:n yhtiökokous
Paasivirta SYLin viestinnän sektoritapaamisessa Helsingissä
Nurmi ja Simonen SYL:n kehitysyhteistyösektoritapaamisessa
Elenius, Grönholm ja Saarni tapaamassa opintoasiainväkeä syksyn 2018
yliopistoilmoittautumisesta
Palanterä ja Saarinen KoPo-kahveilla
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoritapaamisessa
Harjuniemi Yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuksessa Espoossa
Peltonen yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa
Peltonen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa

114
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin
käsitellä
kiireellisenä
asia
ylioppilaslehdelle”, josta tulee asiakohta 116.

”Lisätalousarvio

Turun

Edustajistoasiat
115
Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä
Liite 1

Poliittisen linjapaperin luonnos edustajiston lähetekeskusteluun
TYYn keskeisimmät poliittiset linjat määritellään poliittisessa linjapaperissa.
Edustajisto päivittää linjapaperin kerran toimikaudessaan. Edellisen kerran
linjapaperi on päivitetty vuonna 2016. Poliittisesta linjapaperista on
tarkoitus käydä lähetekeskustelu ennen sen hyväksymistä toukokuun 2018
kokouksessa.

Puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä
lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.
Saarinen esitti, että riville 115 lisätään lause: ”Todistusvalintakiintiöt tulee
pitää mahdollisimman alhaisina alakohtaiset erityispiirteet huomioiden tai
niistä tulee luopua kokonaan.”
Puheenjohtaja esitti, että lisäyksestä poistetaan kohta ”alakohtaiset
erityispiirteet huomioiden”. Saarinen otti esityksen pohjaan.
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Saarisen
muutettu
esitys
”Todistusvalintakiintiöt
tulee
pitää
mahdollisimman alhaisina tai niistä tulee luopua kokonaan.” hyväksyttiin
yksimielisesti.
Saarinen esitti, että otsikon ”1.1 Koulutusjärjestelmä” alle lisätään uusi
kappale: ”Lounais-Suomeen perustetun verkostoyliopisto FITechin
vaikutuksia yliopiston toimintaan tulee seurata ja opetuksen tulee olla
laadukasta. Verkostomuotoisen opetuksen ei tule vaarantaa Turun yliopiston
perusrahoitusta ja asemaa korkeakoulukentässä. FITech-verkostoyliopiston
opiskelijoille tulee turvata Turussa samat lähipalvelut kuin Turun yliopiston
opiskelijoille.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi tekemään liitteeseen
teknisiä muutoksia.
Päätös:

Hallitus päätti valtuuttaa Harjuniemen tekemään liitteeseen teknisiä
muutoksia ja yhtenäistämään käytettyjä muotoiluja sekä esittää
edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn
poliittisesta linjapaperista.

116
Lisätalousarvio Turun ylioppilaslehdelle
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että
ylioppilaslehdelle 10 000 euron lisätalousarvion.

se

hyväksyy

Turun

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian. Edustajisto päätti valita kokouksessaan 28.3. Turun
ylioppilaslehden selvitystyön tekijän. Päätöksen myötä selvitystyön
kustannukset nousivat 10 000 eurolla.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy Turun ylioppilaslehdelle
10 000 euron lisätalousarvion.

Hallinnolliset asiat
117
Peltosen sijaisen haun avaaminen
Liite 2

Hakukuulutus: asiantuntija
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen on jäämässä
henkilökohtaiselle vapaalle vajaaksi vuodeksi toukokuun lopulta alkaen.
Ehdotuksena on, että hallitus rekrytoi hänelle sijaisen, jonka työtehtävät
olisivat vastaavat kuin Peltosella. Sijainen aloittaisi toukokuun
loppupuolella siten, että hän ehtisi olla töissä noin viikon verran Peltosen
perehdytettävänä.

Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää avata haun asiantuntijan toimeen ajalle 29.3.–16.4. klo 23.59
liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun asiantuntijan toimeen ajalle 29.3.–16.4. klo 23.59
liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
118
Nimeämispyyntö Turun yliopiston "Generalisti osaa" -uravalmennushankkeen
työryhmään
Turun yliopiston työelämäpalveluissa Rekryssä on käynnistynyt
kolmivuotinen "Generalistit osaa (GO)" uravalmennuksen kehittämishanke.
Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti generalistialoilta (esim.
humanistiselta, yhteiskunta-, kauppatieteelliseltä tai luonnontieteelliseltä
alalta) valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden urataitoja ja laadullista
työllistymistä sekä lisätä tietoa Varsinais-Suomen
työllisyysmahdollisuuksista. GO-hankkeessa on tarkoitus kehittää
yliopistolle uudenlainen uravalmennusmalli, joka sisältää
generalistiopiskelijoiden ryhmätapaamisia uravalmentajien kanssa sekä
vertaisoppimisen mahdollistavia verkkotyöskentelymateriaaleja.
Kehittämishanke pyytää nimeämään ylioppilaskunnan edustajan
työryhmään.
Hallituksen jäsen Saarinen esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan "Generalisti osaa" uravalmennushankkeen työryhmään.
Keskustelu:

Saarinen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä hallituksen työelämävastaavan Sini Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi ”Generalisti osaa” -uravalmennushankkeen
työryhmään.

119
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
120
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Paavo Palanterä
hallituksen varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

Emmi Simonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Poliittisen linjapaperin luonnos edustajiston lähetekeskusteluun
Hakukuulutus: asiantuntija

