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Pöytäkirja 22/2019
Aika:

25. lokakuuta 2019 klo 11.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja, este
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja, kokouksen
puheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki, este
Risto Jokinen
Ville Keränen, este
Johanna Pohjonen

Läsnä muut:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

299
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.04.
300
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Saarinen, Elomäki ja Keränen
olivat ilmoittaneet esteestä.
301
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Engblom ja Pohjonen.
302
Ilmoitusasiat
16.10.
17.10.
21.10.
23.10.
25.10.
28.10.
29.10.

Kajander yliopiston kärkihankkeiden yhteisseminaarissa
Elomäki, Pohjonen, Ritola ja Kajander tapaamisessa hyvinvointipalveluiden
kanssa
Ritola kriisi- ja henkisen tuen ohjeistusta valmistelevassa tapaamisessa
Hallitus ja asiantuntijat yhteistapaamisessa koulutuksen toimialan kanssa
Ritola CampusSportin ohjausryhmän kokouksessa
Engblom Reilun kaupan korkeakoulun kannatusryhmän kokouksessa
Ritola Esteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän kokouksessa
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin työryhmässä
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31.10.

Pohjanvirta ja Lahoniitty Turun kaupungin tapahtumajärjestäjien
infoiltapäivässä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä

303
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
304
TYYn lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista
Liite 1

TYYn lausunto OLLn liittokokousmateriaaleista
Opiskelijoiden liikuntaliitto on pyytänyt ylioppilaskuntia lausumaan
liittokokousmateriaaleista. Lausunto tulee lähettää 27.10.2019 mennessä.
Liittokokous järjestetään 20.–21.11.2019.
Liittokokousmateriaalit: https://oll.fi/liittokokous/

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista muutetun liitteen
mukaisesti.

305
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousdelegaation täydentäminen
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n liittokokous järjestetään 15.–16.
marraskuuta 2019 Lahdessa. Kullakin liiton jäsenenä olevalla
ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta
opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan.
Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko
delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien
määrä on 15.
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan nimittää 15 varsinaista edustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat sekä yhden tarkkailijan. Samalla
edustajisto päätti, että "[m]ikäli edustajiston valitsemissa
liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta,
ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia."
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Rebecca Suomen varajäsen Henni Hiltunen on ilmoittanut, ettei hän pääse
liittokokoukseen. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi varajäsenen. Hiltusen
tilalle ehdotetaan Rasmus Nurmista.
Lisäksi Otto Elomäen ja Aleksi Aallon henkilökohtaiset varajäsenet
ehdotetaan vaihdettavan päittäin. Elomäen varajäseneksi Juho Kuokkanen ja
Aallon varajäseneksi Tuomas Pigg.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää nimittää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen
15.–16.11.2019 Rebecca Suomen varajäseneksi Henni Hiltusen tilalle Rasmus
Nurmisen. Lisäksi hallitus päättää vaihtaa Otto Elomäen ja Aleksi Aallon
henkilökohtaiset varajäsenet päittäin niin, että Elomäen varajäseneksi tulee
Juho Kuokkanen ja Aallon varajäseneksi Tuomas Pigg.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen
15.–16.11.2019 Rebecca Suomen varajäseneksi Henni Hiltusen tilalle Rasmus
Nurmisen. Lisäksi hallitus päätti vaihtaa Otto Elomäen ja Aleksi Aallon
henkilökohtaiset varajäsenet päittäin niin, että Elomäen varajäseneksi tulee
Juho Kuokkanen ja Aallon varajäseneksi Tuomas Pigg.

Koulutuspoliittiset asiat
306
Opiskelijaedustajien hakijatilanne ja mahdolliset jatkotoimet
Liite 2

Katsaus hakijatilanteesta
Opiskelijaedustajien haku oli auki 17.9.–16.10.2019. Haku oli onnistunut ja
hakijoita saatiin pääosin riittävästi. Ainoastaan kahteen toimielimeen ei
tullut tarpeeksi hakijoita: humanistisen tiedekunnan johtokuntaan ja
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan. Näidenkin toimielinten osalta
hakijoita on riittävästi varsinaisten jäsenten paikkojen täyttämiseen.
Ylioppilaskunnan ohjesääntö opiskelijaedustajien valinnasta toteaa
hakuajan pidentämisestä:
”Jos [toimielimeen] ei määräajassa hae riittävää määrää ehdokkaita tai
ylioppilaskunnan hallitus katsoo muuten ylioppilaskunnan edun vaativan
hakuajan jatkamista, voi ylioppilaskunnan hallitus jatkaa hakuaikaa
tarpeelliseksi katsomansa ajan. Aikaisemmat hakijat huomioidaan ilman
uutta hakemusta.”
Ylioppilaskunnan hallitus voi kirjauksen pohjalta halutessaan pidentää
hakuaikaa kyseisten toimielinten osalta ja tarvittaessa muidenkin.
Tarkoituksena on käydä keskustelu hakijatilanteesta ja arvioida mahdollinen
tarve jatkotoimille.
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Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon
opiskelijaedustajien valinnasta: luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen hakijatilanteeseen ja päättää
mahdollisista jatkotoimista.
Keskustelu:

Kajander esitteli asian ja muutti esitystään siten, että humanististen,
oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien johtokuntien
hakuaikaa pidennettäisiin.

Päätös:

Hallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen hakijatilanteeseen ja pidentää
hakuaikaa 4.11. asti seuraavien toimielimien osalta:
-

Perustelut:

humanistisen tiedekunnan johtokunta
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunta

Humanistisen tiedekunnan ja oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntien
hakua jatkettiin, sillä hakuaikana ei saapunut riittävää määrää hakemuksia.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan osalta hallitus näki
ylioppilaskunnan edun vaativan haun jatkamista, sillä yksi tiedekunnan
kolmesta laitoksesta oli jäämässä kokonaan ilman opiskelijaedustusta
hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Traditioasiat
307
Vuosijuhlilla avustavan järjestön valinta
TYY haki järjestöä avustamaan vuosijuhlien järjestelyissä ajalla 27.9.–
16.10.2019. Hakuaikana tuli kaksi hakemusta.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää valita järjestön avustamaan vuosijuhlien järjestelyissä.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti
järjestelyissä.

valita

HybridiSpeksi

ry:n

avustamaan

vuosijuhlien
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308
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
309
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jeremi Nyyssönen
hallituksen varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Pohjonen
pöytäkirjantarkastaja
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