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Pöytäkirja 26/2019
Aika:

5. joulukuuta 2019 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Jami Salonen
Aliisa Wahlsten

350
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.
351
Päätösvaltaisuus
Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun
kokous on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."
Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
352
Pöytäkirjantarkastaminen
Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja,
kokouksen sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."
Kokouksessaan 1/2019 hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla
jokaisessa kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elomäki ja Engblom.
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353
Ilmoitusasiat
3.12.
4.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
17.12.

Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Engblom ja van den Berg Pointer ry:n joulugaalassa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Siipien koulutus
Järjestöfoorumi
Ritola YHTS:n valtuuskunnan kokouksessa
Nyyssönen tekniikan rakennetyöryhmän iltakoulussa
Hallitus ja asiantuntijat Riitta Pyykön läksiäisissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
TYYn jouluglögit sidosryhmille
TYYn tomiston vuoden päättäjäiset
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin työryhmässä
Saarinen yliopiston strategian ohjausryhmän kokouksessa

354
Esityslistan hyväksyminen
Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle
merkittyjä asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin
hallituksen tulee hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella
edustajistolle toimintatapa."
Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §
Hallitus päätti yksimielisesti ottaa kiireellisenä käsittelyyn Vuoden opettaja ja
opintojakso 2020 –haun avaamisen. Esityslistalle lisättiin kohta
Koulutuspoliittiset asiat 360 Vuoden opettaja ja opintojakso 2020 -haun
avaamisesta päättäminen. Asiakohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin kohdan 360
jälkeen.
Esityslista hyväksyttiin edellä kuvatulla muutoksella.

Hallinnolliset asiat
355
Elokuvatoimikunnan valitseminen vuodelle 2020
Liite 1
Liite 2

Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2020 (ei julkaista)
Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2020 (nähtävillä
kokouksessa)
TYYn hallitus avasi haun vuoden 2019 elokuvatoimikuntaan 7.11. Haku
päättyi 29.11., johon mennessä hakemuksia saapui 16 kappaletta.
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Elokuvatoimikunta käsittelee hakemukset kokouksessaan ja tekee
hallitukselle esityksen valittavista henkilöistä. Elokuvatoimikunta valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan.
TYYn elokuvatoiminnan ohjesääntö, luku 2.1 ”Hallitus nimittää
ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13
ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan esityksestä. Eronneen
tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee tarvittaessa uuden jäsenen
toimikunnan
kauden
loppuun
elokuvatoimikunnan
esityksestä.
Elokuvatoimikuntaan valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet
kiinnostuksensa audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen ja elokuvakerho
Kinokoplan toimintaan.”
Elokuvatoiminnan ohjesääntö, luvut 1.3 ja 2.1
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää: Hallitus päättää valita elokuvatoimikunnan vuodelle
2020.
Keskustelu:
Saarinen esitti, että hallitus valitsee elokuvatoimikuntaan vuodelle 2020
elokuvatoimikunnan esityksestä seuraavat henkilöt:
Mimosa Jaskari
Petteri Kalin
Konsta Kauranen
Ville Kukkonen
Sanni Kumpu
Fredrika Lahdenranta
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Nora Khelif
Maisa Larkiola
Sandra Marjamäki
Oskari Pekonen
Tiina Peltonen.
Päätös:
Hallitus päätti valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2020 seuraavat henkilöt:
Mimosa Jaskari
Petteri Kalin
Konsta Kauranen
Ville Kukkonen
Sanni Kumpu
Fredrika Lahdenranta
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Nora Khelif
Maisa Larkiola
Sandra Marjamäki
Oskari Pekonen
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Tiina Peltonen.

Järjestöasiat
356
Järjestöfoorumin tarjoilut
TYYn järjestökoulutukset on vuoden 2019 syksystä alkaen siirretty osaksi neljä
kertaa vuodessa järjestettäviä järjestöfoorumeita. Uusille järjestötoimijoille
tarkoitettu
ensimmäinen
järjestöfoorumi
järjestetään
10.12.
Järjestöfoorumiin odotetaan n. 250 osallistujaa, joille tarjoillaan kahvi ja tee
sekä pientä syötävää.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää: Hallitus päättää varata 1 500 € sektorivaroista 10.12.
pidettävän järjestöfoorumin tarjoiluihin.
Keskustelu:
Jokinen esitteli asian.
Päätös:
Hallitus päätti varata 1 500
järjestöfoorumin tarjoiluihin.

€

sektorivaroista

10.12.

pidettävän

Kansainväliset asiat
357
Welcome Partyn lipunmyyjän valitseminen
Liite 3

Welcome Party lipunmyyjähakijat (nähtävillä kokouksessa)
Welcome Partyn lipunmyyjäksi haettiin järjestöä ajalla 21.11.–2.12.2019.
Hakuaikana tuli kolme hakemusta.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää: Hallitus päättää valita järjestön hoitamaan
Welcome Partyn lipunmyyntiä.
Keskustelu:
Engblom esitti, että lipunmyyjäksi valintaan Turun Auskultantit ry.
Perusteluna se, että valittava järjestö täytti kaikki kriteerit, heillä oli hyvä
hakemus, eikä heitä ole valittu vielä vuoden aikana vastaavaan tehtävään.
Päätös:
Hallitus päätti valita Turun Auskultantit ry:n hoitamaan Welcome Partyn
lipunmyyntiä.

Kehitysyhteistyöasiat
358
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TYYn kumppani tulevaan hanketukihakuun
Liite 4
Liite 5

Esitys kumppaniksi
Perustiedot kumppanista ja hankkeesta
TYYllä ei ole ollut tänä vuonna kehitysyhteistyöhanketta, koska 2018 haetulle
ylioppilaskuntien yhteiselle Guatemala-hankkeelle ei saatu rahoitusta. TYY
avasi kumppanihaun 19.9.–7.10. väliselle ajalle, jonka aikana saatiin 8
hakemusta eri kumppaneilta. TYYn kehitysyhteistyösektori haastatteli 2
hakijaa 12. ja 19. marraskuuta. Haastattelujen jälkeen 2. joulukuuta pidettiin
valintakokous, jossa päätettiin TYYn hallitukselle esitettävä kumppani.
Kumppanin kanssa on tarkoitus hakea ulkoministeriön rahoitusta kevään
hanketukihaussa.

Hallituksen jäsen Engblom esittää: Hallitus päättää valita hankekumppanin kevään
hanketukihakuun.
Keskustelu:
Engblom esitti, että hallitus valitsee hankekumppaniksi Käymäläseura
Huussi ry:n kevään hanketukihakuun.
Päätös:
Hallitus päätti valita hankekumppaniksi Käymäläseura Huussi ry:n kevään
hanketukihakuun.

Koulutuspoliittiset asiat
359
Eettisen toimikunnan opiskelijaedustajat ja toimikunnan muuttunut kokoonpano
Liite 6
Liite 7

Eettisen toimikunnan nimi- ja rakennemuutos, rehtorin päätös 3.6.2019
Ihmistieteiden eettisen toimikunnan nimittäminen, rehtorin päätös
29.8.2019
Turun yliopiston eettisessä toimikunnassa on ollut aikaisemmilla kausilla
opiskelijajäsen. Toimikunnan kausi oli päättynyt ja ylioppilaskunta avasi
haun toimikuntaan tietämänsä kokoonpanon pohjalta ajalle 17.9.–
16.10.2019. Haun aikana saapui seitsemän henkilön hakemukset.
Haun aikana ylioppilaskunta sai tietoonsa, että yliopisto oli kesällä
muuttanut eettisen toimikunnan rakennetta ja poistanut opiskelijaedustajan.
Ylioppilaskunta ei ole saanut tietoa muutoksesta eettisen toimikunnan
rakenteeseen tai kokoonpanoon yliopistolta, eikä muutoksesta kysytty
ylioppilaskunnalta. Tilanteen johdosta ylioppilaskunta on hakenut
opiskelijaedustajia tehtävään, jota ei enää ole. Koulutuspoliittinen
asiantuntija ehdottaa, että hakijoille kerrotaan tilanteesta ja ylioppilaskunta
keskustelee asiasta yliopiston kanssa.

Turun yliopiston johtosääntö 558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 28 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää: Hallitus päättää eettistä toimikuntaa ja
opiskelijaedustajien hakua koskevista toimista.
Keskustelu:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Kajander täydensi päätösesitystään
seuraavasti: ”Hallitus päättää valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan
kertomaan hakijoille eettisen toimikunnan kokoonpanon muutoksesta ja
opiskelijaedustajan paikan poistumisesta. Samalla hallitus päättää valtuuttaa
koulutuspoliittisen asiantuntijan ja pääsihteerin käymään asiasta
keskustelun yliopiston kanssa vastaavan tilanteen välttämiseksi
tulevaisuudessa.”
Päätös:
Hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan kertomaan
hakijoille
eettisen
toimikunnan
kokoonpanon
muutoksesta
ja
opiskelijaedustajan paikan poistumisesta. Samalla hallitus päätti valtuuttaa
koulutuspoliittisen asiantuntijan ja pääsihteerin käymään asiasta
keskustelun yliopiston kanssa vastaavan tilanteen välttämiseksi
tulevaisuudessa.
360
Vuoden opettaja ja opintojakso 2020 -haun avaamisesta päättäminen
Vuoden opettaja ja opintojakso –palkinnot jakaa vuosittain yliopisto yhdessä
ylioppilaskunnan
kanssa.
Asian
käsittely
tapahtuu
yliopiston
koulutusneuvostossa sekä ylioppilaskunnan hallituksessa. Lopullisen
päätöksen allekirjoittavat yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja. Aikaisempina vuosina haku on järjestetty maalistoukokuussa,
mutta tänä
vuonna
koulutusneuvosto
keskusteli
mahdollisuudesta jatkuvaan hakuun. Jatkuvassa haussa esityksiä palkintojen
saajista voisi antaa pidemmän ajan, vaikka hausta viestiminen tehtäisiin
edelleen muutamana ajanjaksona kohdennetusti. Asiasta puhuttiin
koulutusneuvostossa syksyn alussa mahdollisuutena ja hyödyksi nähtiin
syksyllä tapahtuvan opetuksen parempi huomioiminen. Koulutusneuvosto
halusi viimeisessä kokouksessaan 28.11.2019 avata haun vielä tämän vuoden
puolella, vaikka asiaa ei oltu ehditty valmistelemaan heille.
Koulutusneuvosto totesi, että haun voi avata samoilla kriteereillä, joita
käytettiin kevään haussa. Aikatauluista johtuen koulutuspoliittinen
asiantuntija esittää, että hallitus valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan
valmistelemaan hakukuulutuksen ja lomakkeen sekä avaamaan haun
Vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2020.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää: Hallitus päättää käsitellä kiireellisenä Vuoden
opettaja ja opintojakso 2020 -haun avaamisen ja valtuuttaa koulutuspoliittisen
asiantuntijan avaamaan aiemmin käytetyillä kriteereillä haun, joka päättyy 8.5.2020.
Keskustelu:
Koulutuspoliittinen asiantuntija esitteli asian. Hakukuulutus on hyväksytty
hallituksen kokouksessa 7/2019.
Päätös:
Hallitus päätti käsitellä kiireellisenä Vuoden opettaja ja opintojakso 2020 haun avaamisen ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan
kokouksessa 7/2019 hyväksytyin kriteereillä haun, joka päättyy 8.5.2020.

Siipiasiat
361
Haku TYYn siipiin
Liite 8

Hakemukset TYYn siipiin (ei julkaista)
Hallitus avasi kokouksessaan 23/2019 haun TYYn neljään siipeen keväälle
2020 ja koko vuodelle 2020. Haku oli auki 7.–29.11.2019, jonka aikana saatiin
22 hakemusta. Hakijalla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen
siipeen sekä esittää toive, mihin siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla valituksi.
Kaikkia useaan siipeen hakeneita hakijoita esitetään heidän ensisijaisen
toiveen mukaiseen siipeen.

Hallituksen jäsen Engblom esittää: Hallitus päättää valita siipien varsinaiset jäsenet ja
puheenjohtajat.
Keskustelu:
Engblom esitteli asian.
Päätös:
Hallitus päätti valita siipien varsinaiset jäsenet ja puheenjohtajat seuraavasti:
Kansainvälisyyssiipi:
Shruti Jain, koko vuosi 2020
Pauliina Rinne, kevätlukukausi
Liisa Oranta, kevätlukukausi
Victor Kathan Sarker, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
Karo Kankus, koko vuosi 2020
Pauli Jyrkinewsky, koko vuosi 2020
Kehitysyhteistyösiipi:
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Henna Kurki, kevätlukukausi
Viola Luokkala, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
Heidi Määttä, kevätlukukausi
Eerika Nokkala, koko vuosi 2020
Mari Puurunen, koko vuosi 2020
Veera Semi, koko vuosi 2020
Yhdenvertaisuussiipi:
Jukka Väisänen, koko vuosi 2020
Roosa Hietalahti, koko vuosi 2020
Jenni Jäntti, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
Tiia-Maria Niskanen, kevätlukukausi
Heidi Kangas, koko vuosi 2020
Ympäristösiipi:
Mikaela Wirenius, koko vuosi 2020
Venla Ristola, koko vuosi 2020
Jasmin Luomavuori, koko vuosi 2020
Nella Tanninen, kevätlukukausi
Lisäksi todettiin, että ympäristösiipi järjestäytyy
tapaamisessaan ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

ensimmäisessä

Yritysyhteistyöasiat
362
Yhteistyösopimukset vuodelle 2020
Liite 9

Yhteistyösopimukset 2020 (ei julkaista)
Keskeisten yhteistyökumppaneiden yhteistyösopimukset tulee uusia.
Sopimusten kautta on pidennetty vuodella tai kahdella ja OP:lla sekä
LähiTapiolalla summia on korotettu.

Yritysyhteistyön linjat
Hallituksen jäsen Keränen esittää: Hallitus päättää hyväksyä sopimusten sisällöt ja
valtuuttaa järjestövastaavan neuvottelemaan sopimukset kumppaneiden
kanssa esityksen mukaisilla sisällöillä tai sopimusten alkuperäisillä hinnoilla.
Keskustelu:
Keränen esitteli asian. Saarinen esitti, että hallituksen jäsen Keränen
valtuutetaan
tekemään
tarvittavat
pienimuotoiset
muutokset
sopimuspohjaan.

Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimusten sisällöt, valtuutti hallituksen
jäsen Keräsen neuvottelemaan sopimukset kumppaneiden kanssa esitysten
mukaisilla sisällöillä tai sopimusten alkuperäisillä hinnoilla, sekä valtuutti
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hallituksen jäsen Keräsen tekemään tarvittavat pienimuotoiset muutokset
sopimuspohjiin.
363
X-Sec-yhteistyö
Liite 10

X-Sec sopimus (ei julkaista)
X-Sec turvallisuuspalveluiden kanssa tehty yhteistyö on virallistettu
yhteistyösopimukseksi. Sopimuksen sisältö pitää mukanaan yhteistyöhinnat
ja viestinnällistä yhteistyötä.

Hallituksen jäsen Keränen esittää: Hallitus päättää merkitä tiedoksi sopimuksen X-Secin
kanssa.
Keskustelu:
Keränen esitteli asian.
Päätös:
Hallitus päätti merkitä tiedoksi sopimuksen X-Secin kanssa.

364
Muut mahdolliset asiat
Hallituksen skoolasi ja kiitti toisiaan vuodesta 2019 hatut päässä.

365
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja
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