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Pöytäkirja 9/2018
Aika:

12. huhtikuuta 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:

Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri (poistui kohdassa 130)
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

121
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
122
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
123
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Paasivirta ja Ryhtä.
124
Ilmoitusasiat
7.4.
10.4.
11.4.

11.–17.4.
12.4.

Harjuniemi ja Saarinen Skandica ry:n vuosijuhlilla
Nurmi ja Pessi Suomipassi-tapaamisessa
Harjuniemi laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä Porissa kouluttamassa tuutoreita
Elenius, Havia ja Lahoniitty tapaamassa yliopiston uutta tietosuojavastaavaa
GDPR-asioista
Palanterä
Raumalla
käsityötä
opiskelevien
ja
henkilökunnan
palautetilaisuudessa sekä Opekas ry:n yhdistysiltamissa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Grönholm lomalla
Elenius Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
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13.4.

13.–27.4.
14.4.
16.4.
16.–17.4.
17.4.
18.4.
20.4.
24.4.
25.4.

Harjuniemi ja Saarinen FITech-verkostoyliopiston infotilaisuudessa
Harjuniemi Yliopiston kirjaston järjestämässä Tiede muuttuu keskustelutilaisuudessa
Harjuniemi, Paasivirta, Palanterä ja Saarinen Nuorten valtuutettujen illassa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Nurmi Apurahatoimikunnan kokouksessa
Harjuniemi ja Elenius TYYn entisten hallitusten puheenjohtajien
tapaamisessa
Nurmi, Simonen ja kehitysyhteistyösiiven edustajat Zimbabwen Aids orvot ry
-juhlaseminaarissa
Peltonen yliopiston tasa-arvoseminaarissa
Saarni vuosilomalla
Elenius, Harjuniemi ja Saarinen Kritiikki ry:n 60-vuotisjuhlassa
Palanterä Kompleksi ry:n 45-vuotisjuhlassa
Nurmi kv-liikkuvuusprosessitiimin kokouksessa
Rehtorinlounas
SYLin järjestö- ja kulttuurisektoritapaaminen Turussa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Isotalo, Palanterä ja Saarinen tapaamassa hallopedkoordinaattoreita
Peltonen esteettömyysverkoston kokouksessa
Palanterä ja Ryhtä Raumalla Opekas ry:n 122-vuotisjuhlassa
Nurmi ja Simonen kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreiden koulutuksessa
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa

125
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
126
Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen
TYYn sääntöjen 47 § mukaan hallitus sopii sisäisestä tehtävänjaostaan.
Hallitus on kokenut tarpeelliseksi tarkastella tehtävänjakoaan uudelleen ja on
keskustellut uudesta vastuujaosta.
Puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää järjestäytyä uudelleen seuraavasti:
Harjuniemi: puheenjohtaja
Palanterä: varapuheenjohtaja, tuutorointi, järjestöt ja koulutuspolitiikka
Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka ja yhdenvertaisuus
Ryhtä: sosiaalipolitiikka, liikunta ja opiskelijakulttuuri
Saarinen: koulutuspolitiikka, - työelämä
Simonen: kansainväliset asiat ja vapaaehtoiset, - kehy ja ympäristö
Snygg: yritysyhteistyö ja opiskelijakulttuuri
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Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti järjestäytyä uudelleen seuraavasti:
Harjuniemi: puheenjohtaja
Palanterä: varapuheenjohtaja, tuutorointi, järjestöt ja koulutuspolitiikka
Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka ja yhdenvertaisuus
Ryhtä: sosiaalipolitiikka, liikunta ja opiskelijakulttuuri
Saarinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Simonen: kansainväliset asiat ja vapaaehtoiset, kehitysyhteistyö ja ympäristö
Snygg: yritysyhteistyö ja opiskelijakulttuuri

127
Vapaaehtoiset maksut jäsenmaksun yhteydessä
TYYllä on voimassa oleva rahankeräyslupa kehitysyhteistyökohteita ja uuden
ylioppilastalon varainkeruuta varten. Helpoiten näihin kohteisiin saadaan
lahjoituksia, jos niitä kerätään vapaaehtoisina maksuina jäsenmaksun
maksamisen yhteydessä.
Lisäksi jäsenmaksun yhteydessä on ollut tapana antaa mahdollisuus lunastaa
lakkimerkki ja tilata Turun ylioppilaslehti kotiin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset
maksut seuraavasti:
Zimbabwen Aids Orvot ry
Suomen Somalia-verkosto
Lahjoitus Q-talolle
Lakkikokardi
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin

4,70 €
4,80 €
15,00 €
14,50 €
7,95 €

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset
maksut seuraavasti:
Zimbabwen Aids Orvot ry
Suomen Somalia-verkosto
Lahjoitus Q-talolle
Lakkikokardi
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin

4,70 €
4,80 €
15,00 €
14,50 €
7,95 €.

128
Sopimus Turun ylioppilaslehden formaattiselvityksen tekemisestä
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Liite 1

Sopimus Turun ylioppilaslehden formaattiselvityksen tekemisestä (ei
julkaista)
Edustajisto päätti maaliskuun kokouksessaan Turun ylioppilaslehden
formaattiselvityksen tekijästä. Huhtikuun kokouksessa 18.4. käsitellään
asiaan liittyvä lisätalousarvio.
Liitteenä on sopimusehdotus, jolla määritellään selvityksen tekemisen ehdot.
Sopimuksen sisältöä on valmisteltu yhdessä paitsi sopimuskumppanin, myös
ylioppilaslehden johtokunnan ja edustajiston puheenjohtajan kanssa.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä
formaattiselvityksestä.

sopimuksen

Turun

ylioppilaslehden

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia kohtiin 5 ja 13.

Päätös:

Hallitus
päätti
hyväksyä
formaattiselvityksestä.

sopimuksen

Turun

ylioppilaslehden

Kansainväliset asiat
129
TYYn lausunto suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä
Liite 2

TYYn lausunto suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin
kielellä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopiston lausuntoa aiheesta
suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestäminen englannin kielellä.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 21.12.2017 selvityshenkilöt
rehtori Harri Rinta-ahon ja dosentti Kati Mikkolan selvittämään
englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämistä. Selvityshenkilöiden
tehtävänä oli selvittää, miten englanninkielisen ylioppilastutkinnon
järjestäminen toteutetaan ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. Selvitys
luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.3.2018. Yliopiston lausunnon
valmistelemiseksi TYYtä on pyydetty toimittamaan kommentit viimeistään
20.4.2018.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua Suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä
englannin kielellä selvityksestä liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

Simonen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.
Keskusteltiin
kohtelun…”

muutoksesta,

joka

alkaa

”Oppilaiden

yhdenvertaisen
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Palanterä esitti, että aamunkoulun jälkeen lisätty kohta ”Oppilaiden
yhdenvertaisen kohtelun…” poistetaan. Esitystä ei kannatettu.
Päätös:

Hallitus päätti lausua Suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä
englannin kielellä selvityksestä muutetun liitteen mukaisesti.

Kehitysyhteistyöasiat
130
Vuoden 2018 0,7 % -kohteiden valinta
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä
Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
Koonti 0,7-hakijoista (nähtävillä kokouksessa)
Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % varojen käytöstä vuodelle 2018. Suunnitelma päivitettiin ajankohtaiseksi ja
kaksi kohdetta valittiin vuodelle 2018.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä suunnitelman 0,7 %
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteiden mukaisesti.
Keskustelu:

-varojen

käytöstä

-varojen

käytöstä

Simonen esitteli asian.

Pääsihteeri poistui klo 10.11.
Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä suunnitelman 0,7 %
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteiden mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
131
Ylioppilaskunnan lausunto lainsäädäntötarpeista
joustavuutta sekä jatkuvaa oppimista
Liite 6

koskien

opetuksen

avoimuutta,

Ylioppilaskunnan lausunto lainsäädäntötarpeista koskien opetuksen
avoimuutta, joustavuutta sekä jatkuvaa oppimista (nähtävillä kokouksessa)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valmistellut vuoden 2017 aikana
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030-vision. Vision tueksi on suunnitteilla
tiekartta, joka määrittää toimenpiteet, jolla vision tavoitteisiin päästään.
OKM ja Suomen yliopistojen rehtorinneuvosto Unifi ovat päättäneet kysyä
yliopistoilta minkälaisia toimenpiteitä yliopistot kaipaisivat liittyen
opetuksen avoimuuteen, joustavuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen. Turun
yliopisto on pyytänyt tiedekunnilta ja ylioppilaskunnalta lausuntoa
tarvittavista toimenpiteistä.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle opetuksen avoimuutta, joustavuutta ja
jatkuvaa oppimista koskevista lainsäädäntötarpeista.
Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti lausua yliopistolle opetuksen avoimuutta, joustavuutta ja
jatkuvaa oppimista koskevista lainsäädäntötarpeista.

Traditioasiat
132
TYYlikkään vapun budjetti
Liite 7

TYYlikkään vapun budjetti (nähtävillä kokouksessa)
TYYlikästä Vappua juhlitaan 30.4.–1.5. Vapun perinteisiä tapahtumia ovat
TYYn Vappuboolitus, vappukulkue, lakitustilaisuus Taidemuseonmäellä,
tilaisuus Liljanpatsaalla sekä vapunpäivän piknik.

Hallituksen jäsen Ryhtä esittää:
Hallitus päättää hyväksyä TYYlikkään vapun budjetin ja varata varat
traditiovaroista.
Keskustelu:

Ryhtä esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta ja hintojen tarkentumisen vuoksi.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä TYYlikkään vapun budjetin ja varata varat
traditiovaroista.

Viestintäasiat
133
Edustajiston streamauslaitteiden uusiminen ja asennus
Liite 8

TurkuAudion tarjous streamauslaitteista ja asennuksesta (ei julkaista)
Edustajiston streamauslaitteet vaativat uudistamista. Vuonna 2017 hallitus
päätti streamauslaitteiden uusimisesta ja siitä, että laitteiden asennuksesta
päätetään myöhemmin (35/2017). Laitteista osa tilattiin vuoden 2017 aikana,
mutta on ilmennyt tarvetta täydentää tilausta. Puuttuvista tavaroista ja
asennuksesta on saatu tarjouspyyntö TurkuAudiolta. TurkuAudio todettiin
vuonna 2017 saaduista tarjouspyynnöistä parhaaksi vaihtoehdoksi.
Momentista, jolta tarvittavat varat varataan, on keskusteltu edustajiston
ryhmäpuheenjohtajien palaverissa 9.4.
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Puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää varata 6 700 euroa streamauslaitteiden uusimiseen ja
asentamiseen järjestötoiminnan edustajistokuluista.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti varata 6 700 euroa streamauslaitteiden uusimiseen ja
asentamiseen järjestötoiminnan edustajistokuluista.

Yritysyhteistyöasiat
134
Alustava sopimus Fination Oy:n kanssa
Liite 9

Alustava sopimus Fination Oy:n ja TYYn välillä (ei julkaista)
Hallituksen jäsen Snygg on käynyt neuvotteluja Fination Oy:n kanssa
yhteistyön
aloittamisesta
liittyen
yliopisto-opiskelijoiden
henkilöstöpooliprojektiin. Projekti olisi tarkoitus käynnistää syksyllä 2018.
Liitteenä on kopio alustavasta sopimuksesta.

Hallituksen jäsen Snygg esittää:
Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Fination Oy:n kanssa.
Keskustelu:

Snygg esitteli asian. Liitteeseen tehtiin teknisiä muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen Fination Oy:n kanssa.

135
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
136
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Olli-Pekka Paasivirta
pöytäkirjantarkastaja

Iina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja
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