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Pöytäkirja 28/2016
Aika:

8. syyskuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström (poistui kohdassa 369, saapui kohdassa 370)
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

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

363
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.
364
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
365
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaltonen ja Kulha.
366
Ilmoitusasiat
5.–25.9.
7.9.
8.9.

9.9.
12.9.
13.9.

Grönholm vuosilomalla
TYYlikäs avaus
Lumme ministeri Rehulan maakuntakierroksen keskustelutilaisuudessa
Tiainen Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio -työryhmän kokouksessa
Aaltonen, Lähdemaa, Vättö, Lahoniitty ja Kajander tapaamassa venäjänkielen
ainejärjestö Slavaa
Elenius Bryggman-säätiön luentotilaisuudessa
Kajander tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
Kulha SYL:n, SAMOKin ja OLL:n kuntavaalipäivässä
Lumme laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Lumme ja Kulha Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Naarminen ja Kulha tapaamassa yliopiston esteettömyyssuunnittelijaa
Naarminen ja Kajander tapaamassa opintopsykologeja
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367
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Järjestöasiat
368
Uusien järjestöjen hyväksyminen 2/2016
L1

TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta:
”2 § Järjestöaseman perusteet
Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on
TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää järjestöaseman
myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.
Yhdistyksen jäsenistä vähintään kymmenen tulee olla TYYn jäseniä, jotta
järjestöasema voidaan myöntää. Tämä ei koske yhdistyksiä, joilla ei ole
henkilöjäseniä. Erityistapauksessa TYYn hallitus voi painavasta syystä myöntää
järjestöaseman myös yhdistykselle, jossa ei ole kymmentä TYYn jäsentä.
Järjestön toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää
heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään.
Järjestön tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja TYYn
yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet.
Järjestön
on
oltava
rekisteröitymässä.

merkittynä

yhdistysrekisteriin

tai

parhaillaan

3 § Järjestöaseman myöntäminen
Järjestöaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset käsitellään kaksi
kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen syyskuun loppua. Hakemukset
tulee toimittaa TYYhyn viimeistään joulukuun 15. päivään mennessä ja elokuun
loppuun mennessä.
Järjestöasemaa haetaan TYYstä saatavalla lomakkeella. Hakemuksesta tulee
käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä,
nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen jäsenmäärä ja TYYn jäsenten
osuus jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen
hyväksytyt säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.
Jos yhdistyksen rekisteröinti on kesken, tulee sen järjestöaseman hakemisen
yhteydessä esittää tosite rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta viranomaisille."
Hakuaika TYYn järjestöksi päättyi 31.8.2016. Hakemuksia tuli neljä kappaletta.
Järjestöasemaa hakevat Academic Badminton Club of Turku ry, EGEA Turku ry,
Sempun pallo ry ja Turkulainen humanistispeksi ry.
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Ohjesäännön mukaisesti järjestöasemaa hakeneet toimijat ovat joko jo
rekisteröityneitä yhdistyksiä tai toimittaneet tiedot rekisteröitymisen vireilläolosta.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää järjestöaseman sitä hakeneille yhdistyksille.
Vättö esitteli asian. Sempun pallolta oli tiedusteltu ajankohtaisempaa jäsenmäärää,
jonka he ilmoittivat sähköpostilla ennen kokousta.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää järjestöaseman sitä hakeneille yhdistyksille.

Koulutuspoliittiset asiat
369
Opiskelijajäsenten valinta Turun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin
L2

Turun yliopiston kirjaston neuvottelukunnat toimivat kirjaston ja yliopistoyhteisön
yhteistyöeliminä. Neuvottelukuntien alkava toimikausi päättyy 31.7.2019.
Ylioppilaskunnan hallitus avasi haun Turun yliopiston kirjaston kolmeen
neuvottelukuntaan 2.8.2016 ja pidensi hakuaikaa 25.8. Pidennetty hakuaika päättyi
4.9.2016. Kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteiseen neuvottelukuntaan valitaan
kaksi opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Humanistisen tiedekunnan
neuvottelukuntaan valitaan yksi opiskelijajäsen ja hänen varajäsenensä.
Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteiseen
neuvottelukuntaan valitaan yksi opiskelijajäsen ja hänen varajäsenensä.
Hakuaikana kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteiseen neuvottelukuntaan tuli
neljä hakemusta, humanistisen tiedekunnan neuvottelukuntaan tuli kaksi
hakemusta ja matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan
yhteiseen neuvottelukuntaan tuli yksi hakemus.

Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä Turun yliopiston
kirjaston neuvottelukuntiin.
Dahlström jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Lähdemaa esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita opiskelijajäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen
Turun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin 31.7.2019 päättyvälle kaudelle
seuraavat henkilöt (suluissa varajäsenet):
Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen
neuvottelukunta
 Mikael Dahlström (Anton von Schrowe)
 Juha Nurminen (Sinikka Piispanen)
Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta
 Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)
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Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan
yhteinen neuvottelukunta
 Niko Miekka (31.12.2016 asti hallituksen jäsen Teppo Vättö)
370
Turun yliopiston eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun avaaminen
L3

Turun yliopiston eettinen toimikunta edistää ja valvoo tutkimuseettistä toimintaa
yliopistolla ja tekee ennakkoarviointeja tutkimusten eettisyydestä. Toimikunnassa
toimii yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsentä haetaan eettiseen toimikuntaan
toimikaudelle 1.10.2016–30.9.2019.

Esitys:

Hallitus päättää avata eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti. Haku aika on 13.9.–25.9.2016.
Dahlström palasi paikalle.
Lähdemaa esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti. Haku aika on 13.9.–25.9.2016.

Siipiasiat
371
Kansainvälisyyssiiven varsinaisten jäsenten täydentäminen
L4

Hallitus avasi kokouksessaan 25/2016 täydennyshaun kansainvälisyysiipeen. Haun
aikana saapui 6 hakemusta, joista yksi saapui myöhässä.

Esitys:

Hallitus päättää kansainvälisyyssiiven täydentämisestä.
Dahlström esitteli asian. Valitaan viisi määräajassa hakenutta.

Päätös:

Hallitus päätti täydentää kansainvälisyyssiipeä seuraavilla henkilöillä:
Maria Karttunen,
Heidi Malin,
Nora Mäntyharju,
Silja Saarela ja
Laura Väyrynen.

Viestintäasiat
372
Uusi graafinen ohjeisto
L5

Graafisen ohjeiston uudistamisen suunnittelu aloitettiin keväällä 2016.
Asiantuntijoille ja hallitukselle järjestettiin työpaja, jossa tarkasteltiin muun muassa
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ajatuksia graafisesta uudistuksesta ja TYYn visuaalisuudesta. Varsinaista graafista
uudistusta valmisteltiin viestintäsektorin ja pääsektorin yhteistyönä. Uudistus
toteutettiin yhteistyössä Turun AMK:n Taideakatemian neljännen vuoden
mainonnan suunnittelun opiskelijan Niki Petterssonin kanssa. Pettersson toteutti
uuden logon sekä valitsi fontit ja värimaailman. Tämän jälkeen viestintäsektori eli
hallituksen jäsenet Miika Tiainen ja Tuomas Dahlström sekä tiedottaja Frida Pessi
viimeistelivät ilmeen elementit TYYn uudeksi graafiseksi ohjeistoksi. Uusi ilme on
tarkoitus lanseerata alumnitapaamisessa 16.9.
Uuden ilmeen tarkoituksena on mahdollistaa TYYlle selkeä visuaalinen ilme, jota on
helppo käyttää ja muokata nykyaikaisten tarpeiden (printti, sosiaalinen media, muu
digitaalinen materiaali) mukaan.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä uuden graafisen ohjeiston.
Dahlström esitteli asian. Ohjeistoon tehtiin pieniä muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta. Uuden graafisen ohjeiston julkaisutilaisuus on TYYn uuden
toimiston tupaantuliaisissa.
Keskusteltiin tekstien luettavuudesta ja saavutettavuudesta.
Tiainen esitti ja Kulha kannatti, että ohjeistoon lisätään sopivaan kohtaan virke:
”Värien ja kirjasinkokojen käytössä tulee kiinnittää huomiota luettavuuteen ja
saavutettavuuteen (ks. yhdenvertaisuusohjelma).”
Esitys lisättiin pohjaesitykseen.
Aaltonen huomautti, että graafisen ohjeiston uudistamisprosessi aloitettiin jo
vuonna 2015, ei vuonna 2016.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä uuden graafisen ohjeiston esitetyin muutoksin.

373
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
374
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Laura Aaltonen

Katariina Kulha

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Järjestöasemaa hakeneet yhdistykset
Koonti hakijoista Turun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin
(nähtävillä pääsihteerillä)
Hakukuulutus Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan
Kv-siiven täydennyshaku (nähtävillä pääsihteerillä)
Graafinen ohjeisto

