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Pöytäkirja 20/2015
Aika:

4. kesäkuuta 2015 klo 9.30

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:

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

306
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31.
307
Päätösvaltaisuus
Takatalo, Huovinen ja Seppä olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
308
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liljenbäck ja Litokorpi.

309
Ilmoitusasiat
2.6.
3.6.
4.6.
8.6.

Elenius tapaamassa STYLA-pääsihteereitä
Litokorpi ja Nurmi korkeakoulujen Polku-hanke tapaamisessa
Mononen opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa
Mononen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa
Tuition fee info tent
Nurmi, Litokorpi ja Mononen lounaalla kielikeskuksen johtajan kanssa
Lumme Turun yliopiston ympäristöoppaan asiantuntijaraadin kokouksessa

310
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Hallinnolliset asiat
311
Turun ylioppilaslehden mainosmyynnin sopimuksen päivittäminen
L1

Turun ylioppilaslehden mainosmyynnin laskutus on aiemmin hoidettu
ylioppilaskunnassa. Myynnin hoitavan Pirunnyrkki Oy:n kanssa on neuvoteltu, että
jatkossa kaikki myyntiin liittyvät työvaiheet siirtyvät mainosmyyjälle pienin
poikkeuksin. Neuvoteltu sopimus on liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Turun ylioppilaslehden mainosmyyntiä koskevan
sopimuksen.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti
sopimuksen.

hyväksyä

Turun

ylioppilaslehden

mainosmyyntiä

koskevan

Järjestöasiat
312
Toiminta-avustukset 2015 (päätöstä korjattu kokouksessa 21/2015)
L2

TYY jakaa vuosittain toiminta-avustuksia alayhdistyksilleen. Tänä vuonna
avustuksiin on käytettävissä 68 605 euroa. Avustustoimikunta on valmistellut
liitteen (toimitetaan aamukouluun) mukaisen toiminta-avustusten jaon ja esittää
hallitukselle, että se päättää avustusten myöntämisestä.

Esitys:

Hallitus päättää jakaa vuoden 2015 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.
Liljenbäck esitteli asian. Ennen avustuksen maksua Turun yliopiston vihreä
vasemmisto - Vivalle, tiedustellaan heiltä, onko yhdistys puoluepoliittisesti
sitoutunut ja toimiiko se läheisessä yhteistyössä jonkin rekisteröidyn puolueen
kanssa.

Päätös:

Hallitus päätti jakaa vuoden 2015 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
313
Opiskelijavarajäsenen valinta kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan
Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan haettiin varajäsentä 7.5. - 17.5.
Hakuaikana ei tullut yhtään hakemusta ja hakua jatkettiin 31.5. asti. Jatketun haun
aikana saapui yksi hakemus.
Esitys:

Hallitus päättää valita henkilökohtaisen
kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan.
Puheenjohtaja esitteli asian.

varajäsenen

Oskari

Arellille
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Päätös:

Hallitus päätti valita Linda Blomqvistin Oskari Arellin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan.

314
Edustajan nimeäminen DigiUTU-työryhmään
Maailma digitalisoituu kiihtyvää vauhtia, esim. tutkimuksessa avoin tiede ja open
access -julkaiseminen, big data, suurten tutkimusaineistojen tallentaminen, ja
yliopiston on pysyttävä tässä vauhdissa mukana. Yliopiston näkökulmasta
digitalisaatiossa voidaan hahmottaa kolme suurta kokonaisuutta: opetuksen ja
oppimisen digitalisoituminen, tutkimuksen digitalisoituminen sekä hallinnon
prosessien ja tehtävien digitalisoituminen. Yliopistolla pitää olla valmiudet vastata
digitalisaation myötä esiin nouseviin sekä kansainvälisiin että kansallisiin
kysymyksiin ja haasteisiin.
Yliopisto on päättänyt asettaa DigiUTU-työryhmän vastaamaan digitalisaation
haasteisiin. Työryhmän tehtävänä on valmistella yliopistolle digitalisaatiostrategia ja
sen toimeenpanoon liittyvät ohjelmat. TYYtä on pyydetty nimeämään opiskelijajäsen
työryhmään. Työryhmä aloittaa toimintansa elokuussa.
Esitys:

Hallitus päättää edustajan nimeämisestä DigiUTU-työryhmään.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä Jesse Huovisen TYYn edustajaksi DigiUTU-työryhmään ja
Lauri Liljenbäckin hänen varajäsenekseen.

Sosiaalipoliittiset asiat
315
Kannanotto koulutusleikkauksia vastaan
L3

Juha Sipilän hallitus on hallitusneuvottelujen jälkeen julkaistussa ohjelmassaan
päättänyt pienentää valtion menoja mittavilla sopeutustoimilla. Osana
valtiontalouden sopeutustoimia hallitus aikoo leikata koulutuksesta lähes 700
miljoonaa euroa tulevalla hallituskaudella. Opintotukeen esitetään 150 miljoonan
euron leikkauksia, opintotuen indeksiinsitomisen poistamista sekä tuen
muuttamista lainapainotteiseen suuntaan. Myös opiskelija-asuntojen rakentamisen
investointiavustusta esitetään poistettavaksi. EU/ETA-maiden ulkopuolisista maista
saapuville opiskelijoille esitetään lukukausimaksuja. Opiskeluterveydenhuollon
tulevaisuus jätetään ohjelmassa auki.
SYL ja SAMOK ovat ilmaisseet vahvan mielipiteensä koulutusleikkauksia kohtaan
kannanotossaan 27.5. Koulutusleikkaukset ovat herättäneet laajaa keskustelua myös
opiskelijoiden keskuudessa sekä mediassa.

Esitys:

Hallitus päättää ottaa kantaa hallitusohjelmassa esitettyjä koulutusleikkauksia
vastaan liitteen mukaisesti.
Puheenjohtaja esitteli asian.
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Päätettiin muuttaa viimeisen kappaleen lause ”Lainapainotteinen opintotuki
kannustaisi pelaamaan varman päälle…” muotoon ” Lainaan perustuva opintotuki
pakottaisi pelaamaan varman päälle…” Lisäksi liitteeseen tehtiin teknisiä muutoksia
aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.
Päätös:

Hallitus päätti ottaa kantaa hallitusohjelmassa esitettyjä koulutusleikkauksia
vastaan muutetun liitteen mukaisesti.

Viestintäasiat
316
Uuden opiskelijan oppaan painokulut
TYY tekee joka vuosi Uuden opiskelijan oppaan, joka lähetetään Turun yliopistoon
valituiksi tulleille uusille opiskelijoille. Uuden opiskelijan opas on opiskelijoille usein
ensimmäinen kontakti ylioppilaskuntaan, minkä lisäksi sillä on suuri merkitys
opiskelijan kiinnittymiseen yliopistoon.
40-sivuisen ja 4/4-värisen oppaan painomäärä on 2300 kpl, joka määräytyy Turun
yliopistolta saatuun lukuun. Opas painatetaan X-Copyssa hintaan 1705 € (sis. alv).
Hinta katetaan osittain mainosmyynnillä.
Esitys:

Hallitus päättää tilata 2300 kpl Uuden opiskelijan oppaita X-Copysta ja varata
tarkoitukseen 1750 € sektorivaroista.
Liljenbäck esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti tilata 2300 kpl Uuden opiskelijan oppaita X-Copysta ja varata
tarkoitukseen 1750 € sektorivaroista.

317
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
318
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.46.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Lauri Liljenbäck

Julia Litokorpi

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Turun
ylioppilaslehden
mainosmyyntiä
(luottamuksellinen)
Toiminta-avustukset 2015
Kannanotto koulutusleikkauksia vastaan

koskeva

sopimus

