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Esityslista 21/2015
Aika:

11. kesäkuuta 2015 klo 13.30

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

319
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.30.
320
Päätösvaltaisuus
Huovinen ja Seppä olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
321
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Lumme.

kaksi

322
Ilmoitusasiat
10.6.
11.6.
13.6.–19.7.
15.6.

Nurmi Kansainvälisten palvelujen Erasmus Staff -viikolla klo 9–11
Mononen, Takatalo ja Elenius Ryhmä 30 000 -kokouksessa
Elenius kesälomalla
Mononen ja Takatalo (sekä muu Ryhmä 30 000) tapaamassa Vihreiden ja
Kokoomuksen valtuustoryhmiä

323
Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että esityslistassa oli mainittu väärä kellonaika. Kellonaika korjataan
pöytäkirjaan. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Hallinnolliset asiat
324
Järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen haun avaaminen
L1

TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty on anonut opintovapaata
ajalle 1.9.2015–31.7.2016 ja hänelle tulee valita sijainen. Ylioppilaskunnan
henkilöstöohjesäännön kohdan 2.3 mukaan "Milloin kohdissa 2A) ja 2B) lueteltu
toimi tulee olemaan vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta vailla työntekijää,
on sitä hoitamaan määrättävä täksi ajaksi sijainen." Samassa kohdassa todetaan,
että "Avoinna olevat edustajiston tai hallituksen täytettävät toimet on julistettava
haettaviksi. Hakuaika on määrättävä vähintään kymmeneksi (10) vuorokaudeksi ja
enintään kolmeksikymmeneksi (30) vuorokaudeksi."
Sijaisen olisi hyvä aloittaa elokuun lopulla, jolloin rekrytointiaikataulun mukaisesti
on parasta pitää haku auki kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun 29 päivän ajan.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen toimeen
liitteen mukaisesti ajalle 26.6.–24.7.
Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutamia teknisiä
muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen toimeen
muutetun liitteen mukaisesti ajalle 26.6.–24.7.

325
Elokuvatoimikunnan hallituksen jäsenen nimeäminen
L2

Hallitus avasi haun elokuvatoimikunta Kinokoplan hallitukseen kokouksessaan
19/2015 28.5. Haku oli auki 8.6. klo 23.59 saakka, missä ajassa tuli neljä hakemusta.

Esitys:

Hallitus päättää nimetä elokuvatoimikunnan hallituksen jäsenen.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä Jenna Rauhalan elokuvatoimikunnan hallituksen jäseneksi.

Järjestöasiat
326
Toiminta-avustuspäätöksen (312) korjaaminen
L3

TYYn hallitus päätti jakaa toiminta-avustukset 2015 kokouksessaan 20/2015.
Jälkikäteen kävi ilmi, että lopullisessa avustustaulukossa oli eräiden yhdistysten
kohdalla laskuvirhe jäsenmääräkertoimessa. Virhe on nyt korjattu taulukkoon.

Esitys:

Hallitus päättää korjata päätöstään 312 ja jakaa toiminta-avustukset 2015 korjatun
taulukon mukaisesti.
Liljenbäck esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti korjata päätöstään 312 ja jakaa toiminta-avustukset 2015 korjatun
taulukon mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
327
Turvallisen opiskeluympäristön toimikunta
Yliopistolakia uudistettiin 1.1.2012 pykälillä, joiden tavoitteena on parantaa
opiskeluympäristön ja opiskelun jälkeisen työelämän turvallisuutta. Yliopistojen
tehtäväksi tuli tällöin myös hakijoiden ja opiskelijoiden soveltuvuuden arviointi
käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Soveltumattomuus voi olla esteenä
opiskelijaksi ottamiselle, ja se voi johtaa myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen.
Soveltuvuuden arvioinnissa kriteereinä ovat mm. opiskelijan terveydentila ja
toimintakyky.
Tehtävän hoitamisen tueksi on toimikunta, jossa on monipuolinen eri alojen
asiantuntijaedustus.
Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on antaa yksittäisissä tapauksissa suosituksia
päätöksenteon tueksi. Tiedekuntien tuleekin pyytää toimikunnan lausunto niissä
tilanteissa, joissa hakijan tai opiskelijan soveltumattomuutta joudutaan vakavasti
arvioimaan.
Siten varmistetaan kaikkien hakijoiden ja opiskelijoiden
yhdenvertainen
kohtelu.
Toimikunta
toimii
lisäksi
tehtäväalueen
asiantuntijaelimenä ja edistää lainsäädännön tavoitteiden toteutumista yliopistossa.
Päättyvällä kaudella ylioppilaskunnan edustajana on toiminut koulutuspoliittinen
asiantuntija ja hänen varajäsenenään sosiaalipoliittinen asiantuntija.
Esitys:

Hallitus päättää esittää koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia
varsinaiseksi jäseneksi ja sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista
varajäseneksi 1.8.2015 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia varsinaiseksi
jäseneksi ja sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista varajäseneksi
turvallisen opiskeluympäristön toimikuntaan 1.8.2015 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

328
Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunnan opiskelijajäsenten valitseminen
L4

Kielikeskuksen johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää ja arvioida laitoksen
toimintaa, hyväksyä laitoksen toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin linjaukset ja
ohjelmat sekä vuosisuunnitelmat, tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja
ehdotuksia sekä päättää resurssien käytön perusteista. Johtokunnassa on
opiskelijajäsenten lisäksi edustus kaikista tiedekunnista.
Kielikeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa tekemään esityksen kielikeskuksen
johtokunnan kahdeksi (2) jäseneksi ja kahdeksi (2) varajäseneksi 20.6.2015
mennessä. Johtokunnan jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.9.2015.
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TYYn hallitus päätti 17/2015 kokouksessaan julistaa auki haun kahdeksi Turun
yliopiston kielikeskuksen johtokunnan jäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen ajalle 13.5.−7.6.2015 klo 23.59. Hakuaikana johtokuntaan tuli neljä
hakemusta.
Esitys:

Hallitus päättää Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunnan opiskelijajäsenten
valinnasta.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita seuraavat henkilöt Turun yliopiston kielikeskuksen
johtokuntaan 1.9.2015 alkavalle kaksivuotiskaudelle (suluissa varajäsenet):
Tuomas Dahlström (Hanna Parviainen)
Joni Järvinen (Greta Rossi)

329
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -esityksen hyväksyminen
L5-6

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.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Vuoden opettajaksi ja
Vuoden opintojaksoksi.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Vuoden opettajaksi ja
Vuoden opintojaksoksi.

Traditioasiat
330
Campussitsien tapahtumatuottajan valinta
STYLA-kuntien yhteiset Campussitsit järjestetään tänä vuonna perjantaina 25.9., ja
toteuttamista varten päätettiin rekrytoida tapahtumatuottaja. Hakuajan (28.5.–7.6.)
puitteissa saapui yksi hakemus.
Esitys:

Hallitus päättää Campussitsien tapahtumatuottajan valinnasta.
Lumme esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita Maiju Mäkisen Campussitsien tapahtumatuottajaksi.

331
Muut mahdolliset asiat
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Ei muita käsiteltäviä asioita.
332
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.41.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Riina Lumme

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Hakukuulutus: Järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijainen
Elokuvatoimikuntaan hakeneet
Toiminta-avustukset 2015
Kielikeskuksen johtokuntaan hakeneet
Esitys
Vuoden
opettajaksi
ja
Vuoden
opintojaksoksi
(luottamuksellinen)
Kooste Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso ehdotuksista
(luottamuksellinen)

