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Pöytäkirja 20/2016
Aika:

2. kesäkuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

277
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.19.
278
Päätösvaltaisuus
Tiainen ja Aaltonen olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
279
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Kulha.

kaksi

280
Ilmoitusasiat
30.5.
31.5.
1.6.

2.6.
3.6.

TYYn hallitus ja osa asiantuntijoista tapaamassa koulutuksen toimialaa
Kulha, Tiainen ja Naarminen perheellisten opiskelijoiden tapaamisessa
Elenius TYS:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa
Elenius ja Lumme keskustelemassa TYS:n arkkitehti Markkulan kanssa uuden
toimiston sisustuksesta
Kulha TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukunnassa
Kulha ja Naarminen esittelemässä TYYn toimintaa esteettömyyssuunnittelijan
kansainvälisille vieraille
Nurmi kielityöryhmän kokouksessa
Kulha Varsinais-Suomen liiton vaikuttajakoulussa
Dahlström DigiUTU-työryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon keskittämisen ohjausryhmässä
Lumme ja Vättö kouluttamassa Profea Oy:n myyjiä

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2016
Pöytäkirja 2.6.2016
Sivu 2/5

6.6.

Kulha tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Lähdemaa ja Kajander opintoasiainneuvostossa
Työntekijöiden järjestö YTN ja työnantajien järjestö PALTA ovat päässeet
sopimukseen TES-neuvottelukierroksella.

281
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin käsitellä kiireellisenä asiana TYYn yhteistyösopimus Frank Oy:n ja Jolla
Oy:n kanssa ja käsitellä asia kohdassa hallinnolliset asiat uutena kohtana 283.
Lisäksi päätettiin käsitellä kiireellisenä asiana edustajan nimeäminen muun
hallinnon kuin opintohallinnon keskittämisen kokonaisuudistusta valmistelevaan
työryhmään ja käsitellä asia kohdassa koulutuspoliittiset asiat uutena kohtana 285.
Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
Hallinnolliset asiat
282
Edustajan nimeäminen kieltenopetuksen järjestämistä ohjaavaan ohjausryhmään
L1

TYY on saanut pyynnön nimetä opiskelijaedustaja työryhmään, joka valmistelee
Turun yliopiston kieltenopetuksen keskittämistä Kielikeskukseen.

Esitys:

Hallitus päättää TYYn edustajan nimeämisestä ohjausryhmään.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä kieltenopetuksen järjestämistä ohjaavaan ohjausryhmään
varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja
varajäseneksi hallituksen jäsen Tuomas Dahlströmin.

283
TYYn yhteistyösopimus Frank Oy:n ja Jolla Oy:n kanssa
L2

Opiskelijan etupalvelu ja opiskelijakortit keskitetysti tilaava Frank aikoo lanseerata
sähköisen opiskelijakortin. Tämän vuoksi TYYn, Frankin ja opiskelijatietokanta
Jollan välinen yhteistyösopimus tulee päivittää. Samalla esitetään tehtäväksi tiettyjä
tarkennuksia sopimukseen.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Frank Oy:n ja Jolla Oy:n kanssa.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Frank Oy:n ja Jolla Oy:n kanssa.

Koulutuspoliittiset asiat
284
Esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2016
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L3, L4

TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja
opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä
kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden
kehittämiseen. Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso julkistetaan lukuvuoden
avajaisissa syksyllä.
TYYn hallitus tekee esityksen valittavista, minkä jälkeen asia menee yliopiston
opintoasiainneuvoston käsittelyyn. Lopullisen päätöksen allekirjoittavat yliopiston
rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen vuoden opettajaksi ja vuoden
opintojaksoksi 2016.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian. Esitys on luottamuksellinen, kunnes päätös julkaistaan
syksyllä 2016.
Keskusteltiin opiskelijoiden
valintakriteereistä yleisesti.

Päätös:

285
TYYn

tekemien

esitysten

painoarvosta

valinnassa

ja

Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen esityksen vuoden opettajaksi ja vuoden
opintojaksoksi 2016.

edustajan nimeäminen muun hallinnon kuin opintohallinnon
kokonaisuudistusta valmistelevaan ohjausryhmään

keskittämisen

Esitys:

Hallitus päättää nimetä TYYn edustajan nimeäminen muun hallinnon kuin
opintohallinnon keskittämisen kokonaisuudistusta valmistelevaan ohjausryhmään.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä TYYn varsinaiseksi edustajaksi pääsihteeri Rauli Eleniuksen
ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin muun hallinnon
kuin
opintohallinnon
keskittämisen
kokonaisuudistusta
valmistelevaan
ohjausryhmään.

Siipiasiat
286
Kehitysyhteistyösiiven täydentäminen
L5

Kehitysyhteistyösiiven täydennyshaku oli auki 11.–25.5.2016. Hakuaikana saapui
viisi hakemusta. Hakukuulutuksen mukaan siipeen valitaan 1-4 uutta jäsentä
syyslukukaudeksi 2016.
Kehitysyhteistyösiiven jäsen
kehitysyhteistyösiivestä.

Esitys:

Johan

Wahlsten

on

lisäksi

pyytänyt

eroa

Hallitus päättää myöntää Johan Wahlstenille eron kehitysyhteistyösiivestä ja
päättää siiven täydentämisestä.
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Keskustelu:

Kulha esitteli asian. Wahlstenin eroamisen jälkeen siipeen voidaan valita 1-4 uutta
jäsentä täydennyshaussa. Kulha esitti, että päätökseen kirjataan, että nyt järjestetyn
haun perusteella voidaan täydentää siipeä vielä syksyllä. Perusteluna oli, että
vähintään yhden siiven jäsenen odotetaan vielä pyytävän eroa syyslukukauden
aikana.
Pääsihteeri kommentoi, että hallitus voi halutessaan valita täydennyshaussa myös
ylimääräisen 11. jäsenen kehitysyhteistyösiipeen, koska siipien toimintaa ohjataan
hallituksen päätöksellä.
Päätettiin täydentää siipeä syksyllä nyt järjestetyn täydennyshaun perusteella
tarpeen vaatiessa.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää Johan Wahlstenille eron kehitysyhteistyösiivestä ja nimetä
siiven varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
Riina Bathia
Kira Heikelä
Maiju Paakkunainen
Sanni Niemelä
Lisäksi hallitus päätti, että nyt järjestetyn haun perusteella voidaan täydentää siipeä
tarpeen vaatiessa syksyllä 2016.

287
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
288
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.39.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Katariina Kulha

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaikkiin tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen järjestäminen
Yhteistyösopimus Frank Oy:n ja Jolla Oy:n kanssa (luottamuksellinen)
Kehitysyhteistyösiiven täydennyshaku, koonti hakijoista (luottamuksellinen)
TYYn esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2016 (ei julkinen)
Koonti esityksistä vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2016 (ei julkinen)

