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Pöytäkirja 2/2020
Aika:

17. tammikuuta 2020 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sofia Engblom, puheenjohtaja
Aliisa Wahlsten, varapuheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Samuli Tähtinen
Mari van den Berg

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

14
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
15
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
16
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin van den Berg ja Kovaļonoks.
17
Ilmoitusasiat
3.–4.1.
13.1.
14.1.
21.1.
22.1.
23.1.

27.1.

Kovaļonoks ja Nurmi saapuneiden vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa
Nurmi kansanvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Kajander tapaamassa yliopiston Moodlen pääkäyttäjää
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Siipien koulutusiltapäivä
Kajander SYL:n puolesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)
koordinoimassa avoimen oppimisen työryhmässä Helsingissä
Kajander
Kansallisen
koulutuksen
arviointikeskuksen
(Karvi)
korkeakoulutuksen
koulutusala-arviointien
julkistamistilaisuudessa
Helsingissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmän erityiskokouksessa (S-OHO), jossa
käsitellään lukioyhteistyötä
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18
Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja esitti, että esityslistalta poistetaan kohta 41 ”Turun Seudun OP
yhteistyösopimus” ja että asiaa ei käsitellä tässä kokouksessa. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
Edustajistoasiat
19
Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § toisen momentin 16. kohdan mukaan
edustajiston tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen
alaisten toimielimien kokouksiin.
Kaudella
2018–2019
kulukorvaukset
maksettiin
seuraavasti:
”[M]atkakorvaukset edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja
varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen
kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena
edustajiston iltakouluihin, kokouksiin sekä muihin virallisiin edustajiston
valitsemien
toimielimien
tilaisuuksiin
Suomessa
pysyvältä
opiskelupaikkakunnalta
tai
opintojen
niin
pakottaessa
muulta
paikkakunnalta Turkuun. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti edustajiston
koulutuksiin, iltakouluihin ja kokouksiin.
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista
edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista
edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.

20
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2020
Liite 1

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2020
Hallitus ja henkilöstö valmistelevat toimiston päivittäisen työn tueksi
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi projektien
vastuunjako ja alustava aikataulutus. Lisäksi siinä avataan keinoja
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi.
Toteuttamissuunnitelma toimitetaan edustajistolle tiedoksi.
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Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden
2020 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden
2020 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.

Hallinnolliset asiat
21
Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti: Sini Saarinen
Hallituksen 2019 puheenjohtaja Saarisella on ollut käytössään
ylioppilaskunnan luottokortti. Hänen toimikautensa päätyttyä kortti tulee
peruuttaa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää peruuttaa Sini Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin
sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti peruuttaa Sini Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin
sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.

22
Hallituksen puheenjohtajan tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti
Uusi hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblom tarvitsee tilinkäyttöoikeuden
ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee myös
käyttöönsä luottokortin.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää myöntää hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomille
(xxxxxx-yyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716
9020 0256 10 sekä päättää hankkia Engblomille ylioppilaskunnan luottokortin
välittömästi.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomille (xxxxxxyyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256
10 sekä hankkia Engblomille ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
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23
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen
Liite 2

Vuosijuhlamuistio 2020
Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä edustetaan
vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan. Vuosijuhliin
osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja edustamisessa pyritään
tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja juhlivien yhteistyökumppanien
välillä.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen mukaan.

24
Ylioppilaskunnan edustaja Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään
Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan arvio yliopiston kiinteistöjen
ja
toimintojen
nykyisestä
hiilijalanjäljestä,
sekä
suunnitelma
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja mahdollisista kompensaatioista.
Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä on nimennyt
projektiryhmän määrittämään yliopiston hiilijalanjälkeä. Syksyllä 2019
projektiryhmässä ylioppilaskuntaa edusti hallituksen jäsen Nyyssönen.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus myöntää eron ryhmästä Jeremi Nyyssöselle ja valitsee
ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään
työryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti edustajaksi van den Bergiä.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron ryhmästä Jeremi Nyyssöselle ja valita Mari van
den Bergin ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston hiilijalanjälkeä
määrittävään työryhmään.

25
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Reilun kaupan kannatusryhmään
Turun yliopisto on vuonna 2018 saanut Reilun kaupan korkeakoulun
arvonimen. Reilun kaupan korkeakoululla tulee olla Reilun kaupan
kannatusryhmä. Kannatusryhmässä on edustus TYYn hallituksesta sekä TYYn
vapaaehtoisten joukosta.
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Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Sofia
Engblomille ja nimetä TYYn hallituksen edustajan Reilun kaupan
kannatusryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti edustajaksi Kovaļonoksia.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Sofia
Engblomille ja nimetä Kristaps Kovaļonoksin TYYn hallituksen edustajaksi
Reilun kaupan kannatusryhmään.

26
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun yliopiston kierrätysryhmään
Ylioppilaskunnalla on edustus yliopiston kierrätysryhmässä. Vuonna 2019
edustajana toimi Sofia Engblom.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää myöntää eron kierrätysryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä
TYYn hallituksen edustajan yliopiston kierrätysryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti edustajaksi van den Bergiä.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron kierrätysryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä
Mari van den Bergin TYYn hallituksen edustajaksi yliopiston
kierrätysryhmään.

27
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen
Turun Eurooppa-foorumi on vuosittain järjestettävä kansalaisfoorumi, jonka
järjestämisessä TYY on ollut mukana vuodesta 2018 lähtien.
Ylioppilaskunnalla on edustus Turun Eurooppa-foorumin hallituksessa,
vuonna 2019 edustajana toimi Otto Elomäki.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti edustajaksi van den Bergiä.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä Mari van den Bergin
ylioppilaskunnan edustajaksi Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
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Koulutuspoliittiset asiat
28
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston johtoryhmään
Yliopiston johtoryhmään kuuluu rehtorit, keskushallinnon johtajat, dekaanit,
tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja. Ylioppilaskuntaa on
johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Yliopiston johtoryhmästä on aiemmin käytetty nimeä laajennettu
johtoryhmä.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Sini Saariselle ja
nimetä hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomin ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Sini Saariselle ja
nimetä hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomin ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston johtoryhmään.

29
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutusneuvostoon ja sen jaostoihin
Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa
ylioppilaskunnalla on yksi varsinainen edustaja ja hänen varaedustajansa.
Koulutusneuvoston ja sen alla toimivien jaostojen kausi on rehtorien kausi.
Koulutusneuvoston ja jaostojen aiempaa kautta jatkettiin vielä syksyn ajan.
Nyt alkaa uusi kausi koulutusneuvostossa ja jaostoissa.
Varsinaisena edustajana neuvostossa on toiminut ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen
asiantuntija
ja
varajäsenenä
on
toiminut
ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava. Esitetään, että
valitaan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander koulutusneuvoston
varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen jäsen Camilla Saarinen
koulutusneuvoston varajäseneksi.
Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva opiskelijoiden
hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston puheenjohtajana on toiminut
useamman kauden TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi jaostossa on
toiminut jäsenenä toinen TYYn nimeämä edustaja. Esitetään jaoston
puheenjohtajaksi TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Ville Ritolaa ja jaoston
jäseneksi hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenia.
Uutena jaostona koulutusneuvoston alaisuudessa aloittaa jatkuvan
oppimisen jaosto. Se keskittyy syksyllä 2019 laaditun jatkuvan oppimisen
ohjelman toteutuksen valmisteluun ja seurantaan. Jaostoon on pyydetty
edustus ylioppilaskunnalta. Esitetään jaoston varsinaiseksi jäseneksi
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hallituksen jäsen Camilla Saarista ja varajäseneksi koulutuspoliittista
asiantuntijaa Joni Kajanderia.
Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto on Koulutusneuvoston
alainen jaosto, jonka tehtävänä on kansainvälisten tutkinto-ohjelmien
pitkäjänteinen kehittäminen ja seuranta. Jaosto aloitti työnsä syksyllä 2019 ja
sen kokoonpanossa on mukana edustajat kaikista tiedekunnista ja
ylioppilaskunnasta. Syksyllä 2019 jaostossa toimi kansainvälisten asioiden
asiantuntija Satu Nurmi ja varajäsenenä hallituksen jäsen Risto Jokinen.
Esitetään jaoston varsinaiseksi jäseneksi TYYn kansainvälisten asioiden
asiantuntijaa, Satu Nurmea ja varajäseneksi hallituksen jäsentä Kristaps
Kovaļonoksia.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja sen
alaisiin jaostoihin seuraavasti:
-

Nimetä koulutusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi koulutuspoliittisen
asiantuntijan Joni Kajanderin ja varajäseneksi hallituksen jäsen Camilla
Saarisen.

-

Nimetä
hyvinvointijaostoon
puheenjohtajaksi
sosiaalipoliittisen
asiantuntijan Ville Ritolan ja varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon.

-

Nimetä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostoon varsinaiseksi
jäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja varajäseneksi
Kristaps Kovaļonoksin.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
Puheenjohtaja esitti muutosesityksenä, että hallitus päättää myös jatkuvan
oppimisen jaoston edustajat ja että Ritolaa esitetään hyvinvointijaoston
jäseneksi, minkä lisäksi tehdään esitys hyvinvointijaostolle Ritolan
valitsemiseksi jaoston puheenjohtajaksi. Muutosesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.

Päätös:

Hallitus päätti ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja sen alaisiin
jaostoihin seuraavasti:
-

Nimetä koulutusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi koulutuspoliittisen
asiantuntijan Joni Kajanderin ja varajäseneksi hallituksen jäsen Camilla
Saarisen.

-

Nimetä sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan ja hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin yliopiston hyvinvointijaostoon varinaisiksi jäseniksi, ja lisäksi
esittää Ville Ritolaa jaoston puheenjohtajaksi.
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-

Nimetä jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi hallituksen
jäsen Camilla Saarisen ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajanderin.

-

Nimetä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostoon varsinaiseksi
jäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja varajäseneksi
Kristaps Kovaļonoksin.

30
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on
yliopiston johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus. Nimetään
Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman
ohjausryhmän ylioppilaskunnan edustaja. Samalla myönnetään ero Risto
Jokiselle.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa
-ohjelman ohjausryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti edustajaksi Saarista.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä Camilla Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.

31
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään
Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. Ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä on toiminut hallituksen
koulutuspoliittinen
vastaava
ja
varajäsenenä
koulutuspoliittinen
asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen
asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen
asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
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32
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopistopedagogiikan ohjausryhmään
Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä seuraa ja ohjaa kasvatustieteiden
tiedekunnan yliopistopedagogiikan yksikön toimintaa. Ohjausryhmän
varsinaisena jäsenenä on toiminut hallituksen koulutuspoliittinen vastaava ja
varajäsenenä koulutuspoliittinen asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä Camilla Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään.
Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä Camilla Saarisen
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään.
Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.

33
Ylioppilaskunnan
ohjausryhmään
Liite 3

edustajan

nimeäminen

yliopiston

Peppi-opintotietojärjestelmän

Peppi-opiskelijatietojärjestelmän ohjausryhmä
Yliopisto uusii vaiheittain oman opintotietojärjestelmänsä ja siirtyy Peppitietojärjestelmään. Ensimmäisenä käyttöön tuli viime kesällä opinto-opas ja
opetuksen suunniteluun liittyviä osia. Seuraavaksi valmistaudutaan opintoja opiskelijatietoja sisältävän perusrekisterin uudistamiseen. Yliopiston
Peppi-tiimi on toivonut tämän osalta hankkeen ohjausryhmään sekä
opettajien että opiskelijoiden edustajia.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan
edustajaksi yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän ohjausryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
Puheenjohtaja esitti muutosesityksenä Saarisen tilalle van den Bergiä.
Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä hallituksen jäsen Mari van den Bergin
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän
ohjausryhmään.

34
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen ohjausryhmään
Liite 4

Kestävän kehityksen ohjausryhmä
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Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman
2021-2030 läpileikkaava teema.
Kestävän kehityksen ohjausryhmän tehtävänä on kehittää yliopiston
kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa opetuksessa, tutkimuksessa ja
yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, seurata ja arvioida yliopiston
kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), edistää yliopiston
kestävän kehityksen yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti,
edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista yliopiston omissa
käytännön toimissa, ml. sitoutuminen hiilineutraalisuuteen vuoden 2025
loppuun mennessä, vahvistaa Turun yliopiston roolia ja tunnettavuutta
kestävän kehityksen edelläkävijänä. Ohjausryhmän toimikausi alkaa heti ja
päättyy 31.12.2021.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenen
yliopiston Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Wahlsten esitti varsinaiseksi jäseneksi van den
Bergiä ja varajäseneksi Saarista.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Mari van den Bergin ja
hänen varajäsenekseen Camilla Saarisen yliopiston Kestävän kehityksen
ohjausryhmään.

Siipiasiat
35
Ympäristösiiven puheenjohtajan valinta
Liite 5

Ympäristösiiven kokouksen 1/2020 pöytäkirja
Hallitus päätti kokouksessaan 26/2019 ympäristösiiven 2020 jäsenet.
Puheenjohtajaa ei valittu, sillä tehtävään ei ollut hakijoita. Puheenjohtaja
valitaan siiven järjestäytymiskokouksen yhteydessä.
Siipi on kokoustanut 13.1.2020 ja päättänyt esittää puheenjohtajaa.

Hallituksen jäsen van den Berg esittää:
Hallitus päättää valita ympäristösiiven puheenjohtajan ympäristösiiven
esityksestä.
Keskustelu:

Van den Berg esitteli asian. Siipi esittää puheenjohtajakseen Venla Ristolaa.

Päätös:

Hallitus päätti valita ympäristösiiven puheenjohtajaksi Venla Ristolan.
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Sosiaalipoliittiset asiat
36
TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan valinta Turun yliopiston tasaarvotoimikuntaan
Turun yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä
yliopistossa. Tasa-arvotoimikunnan toimikausi on 1.1.2020–31.12.2021.
TYYllä on tasa-arvotoimikunnassa varsinainen jäsen, varajäsen sekä edustaja
ja varaedustaja, joilla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksiin.
Toimikunnan varsinaisena jäsenenä toimi
varajäsenenään Marko Mäkinen.

Elisa Pirinen

ja

hänen

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun
yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2019 hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin ja varalle sosiaalipoliittisen asiantuntija Ville Ritolan.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Todettiin, että esityksessä on virheellinen
vuosiluku.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun
yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin ja varalle sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan.

37
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
YTHS:n Turun terveystyöryhmä koostuu YTHS:n, Turun yliopiston, Åbo
Akademin, ylioppilaskuntien ja muiden sidosryhmien edustajista.
Terveystyöryhmä käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi YTHS:n Turun terveystyöryhmään vuodelle 2020 hallituksen
jäsen Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
jatkaa työryhmän jäsenenä.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi YTHS:n Turun terveystyöryhmään vuodelle 2020 hallituksen
jäsen Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
jatkaa työryhmän jäsenenä.
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38
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Turun toimeentuloturvaverkostoon
Turun toimeentuloturvaverkosto koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja
opiskelijakuntien, TYS:n sekä muiden sidosryhmien edustajisto. Verkosto
käsittelee ja välittää tietoa opiskelijoiden toimeentuloon liittyvistä
kysymyksistä.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2019 toimeentulosta vastaava
hallituksen jäsen Otto Elomäki sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija. TYYn
sosiaalipoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen toimeentuloturvaverkoston
osalta. Samalla myönnetään ero Otto Elomäelle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi toimeentuloturvaverkostoon vuodelle 2020 hallituksen jäsen
Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa
verkoston jäsenenä.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi toimeentuloturvaverkostoon vuodelle 2020 hallituksen jäsen
Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa
verkoston jäsenenä.

39
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Opiskelijakaupunki Turku: Sujuva arki työryhmään
Työryhmä koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien, TYS:n
sekä muiden sidosryhmien edustajista. Työryhmä käsittelee opiskelijoiden
hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen liittyviä teemoja. Työryhmä toimi aiemmin
nimellä Opiskelijakaupunki Turku - Arjen palvelut -työryhmä.
TYYn edustajina ovat toimineet vuonna 2019 sosiaalipoliittinen vastaava
hallituksen jäsen Otto Elomäki sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija. TYYn
sosiaalipoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen. Samalla myönnetään ero
Otto Elomäelle.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa
työryhmän jäsenenä.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan
edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa
Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa
työryhmän jäsenenä.

Yritysyhteistyöasiat
40
Pienimuotoisten markkinointisopimusten hyväksyttäminen ilman hallituksen kokousta
Jokainen TYYn laatima yhteistyösopimus vaatii hallituksen kokouksen
hyväksyntää (ylioppilaskunnan säännöt, 48 §). Tämä on sisältänyt myös viime
vuosina vakiintuneen mainostilan myynnin TYYn eri medioissa. Osa näistä
sopimuksista voi olla hyvin pienimuotoisia ja niiden tuomat velvoitteet
TYYlle ovat tiedossa jo etukäteen yritysyhteistyövastaavan laatimissa
esitteissä, kuten TYYn mediakortissa.
Raskas päätösmenettely hankaloittaa pienimuotoisista mediakampanjoista
sopimista. Prosessin pituus voi myös olla joissakin tilanteissa sopimuksen
syntymistä estävä tekijä. Tämän välttämiseksi vuoden 2019 TYYn hallitus teki
saman sisältöisen päätöksen kokouksessaan 2/2019.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Hallituksen jäsen Salonen esittää:
Hallitus päättää, että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä
hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja
velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.
Keskustelu:

Salonen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti, että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä
hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja
velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.

41
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
42
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.32.
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