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Pöytäkirja 33/2016
Aika:

13. lokakuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

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

427
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
428
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
429
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Lähdemaa.
430
Ilmoitusasiat
10.–11.10.
10.–16.10.
11.10.

13.10.
14.10.

16.10.
17.10.

Elenius ja Lumme SYL:n pj-ps-tapaamisessa
Kehitysyhteistyöviikko
Tiainen laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kulha TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa
Kajander yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmän
avauskokouksessa
Mehiläisen työterveyshoitaja käymässä toimistolla
Elenius Yliopiston yhteisten palveluiden keskittämisen ohjausryhmän
tutustumismatkalla Espoossa Microsoftilla ja Elisalla
Dahlström kv-opiskelijoiden kanssa Turun linnassa
Lumme Opiskeiljakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Elenius ja Lumme Retuperän VPK:n ja Polyteknikkojen kuoron konsertissa
Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000 -kokouksessa
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18.10.

Elenius tapaamassa TYS:n hallituksen opiskelijajäseniä
Elenius TYS:n hallituksen strategiapäivässä ja kokouksessa
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa

431
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin teknisin muutoksin.

Edustajistoasiat
432
Yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen
Edustajisto kävi maaliskuun kokouksessaan lähetekeskustelun uudesta
yhdenvertaisuusohjelmasta vanhan ohjelman pohjalta. Vanha ohjelma käytiin läpi
myös TYYn toimiston henkilöstön ja saavutettavuustyöryhmän kanssa. Edellä
mainittujen pohjalta kirjoitettiin luonnosversio, jota käsiteltiin avoimessa,
suomenkielisessä workshopissa syyskuussa. Workshopin jälkeen suomenkielinen
ohjelmaluonnos lähetettiin kommenttikierrokselle järjestöpuheenjohtajille, ja
englanninkielinen versio vielä erikseen kansainvälisille järjestöille.
Ohjelmaluonnoksesta kysyttiin erikseen myös filiaalijärjestöiltä, ja
yhdenvertaisuutta käsiteltiin perheellisten opiskelijoiden tapaamisessa. Kaikkien
saatujen kommenttien perusteella työstettiin ohjelmasta lopullinen versio.
Liite 1

Yhdenvertaisuusohjelma 2017–2020, esitys edustajistolle

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn
yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2017–2020.

Keskustelu:

Kulha esitteli asian.
Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.
Lumme esitti, että muutetaan kohdan 2.1.4 toimenpide muotoon: ”Pyritään
huomioimaan eri sukupuolet ylioppilaskunnan henkilövalinnoissa entistä
paremmin.”
Kerrattiin ylioppilaskunnan sääntöjä.
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn
yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2017–2020.

433
Kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen
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Edustajisto kävi syyskuun kokouksessaan lähetekeskustelun
kolmivuotissuunnitelman päivittämisestä. Luonnosversioon hallitus lisäsi
ehdotuksen lisättävästä sarakkeesta sekä nosti kehitysyhteistyön ja järjestöasiat
suunnitelmaan uusina riveinä. Luonnokseen on tehty muutokset keskustelun
perusteella.
Liite 2

TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2017–2019

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy kolmivuotissuunnitelman
vuosille 2017–2019.

Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy kolmivuotissuunnitelman
vuosille 2017–2019.

434
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta
TYYn toimintasuunnitelma muutettiin vuodeksi 2014 kuvaamaan jatkuvan
toiminnan sijasta muutamia vaikuttavia projektikokonaisuuksia. Nyt valmisteltu
luonnos sisältää entistä vähemmän ja suuremmiksi, poikkisektoraalisemmiksi
kokonaisuuksiksi hahmoteltuja projekteja, joiden sisältöön ja fokukseen
edustajisto saa tarjota ehdotuksia. Luonnoksessa projektit on kuvattu
otsikkotasolla, tarkemmat kuvaukset kirjoitetaan auki vasta lähetekeskustelun
jälkeen.
Liite 3

TYYn toimintasuunnitelma 2017 lähetekeskusteluun

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.

Keskustelu:

Lumme esitteli asian.
Pääsihteeri muistutti, että TYYn toimintasuunnitelma oli muutettu kuvaamaan
projektikokonaisuuksia jo vuonna 2008. Vuonna 2014 toimintasuunnitelmaa
muutettiin kuitenkin vielä entistäkin tiiviimmäksi.
Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.
Muutettiin 1. projektin kohta ”Ajanhallinnan ja stressinhallinnan tukeminen”
muotoon: ”Opiskelukyvyn tukeminen: Kehitetään opiskelukykyä tukevia
digitaalisia palveluja (esim. Opiskelijan Kompassi) yhdessä opintopsykologien
kanssa.”
Muutettiin 3. projektin otsikko muotoon ”Edunvalvonta ja palvelut tunnetuksi”.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.

435
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2016 Espoon Korpilammella.
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. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat
varsinaiselta edustajalta 125 € (vuonna 2015 105 €), varajäseneltä 150 € (140 €) ja
tarkkailijoilta 210 € (200 €). SYL:n ja OLL:n liittokokouskuluihin on varattu
talousarvion taustamateriaalissa 5500 euroa. OLL:n liittokokouksen kulut ja
liittokokousten matkakulut ja muut kulut olivat vuonna 2015 noin 1100 euroa.
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia
ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen
lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15)
liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset
tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää
liittokokousedustajia.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15)
liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset
tarkkailijat, sekä että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

Hallinnolliset asiat
436
Turku-salin vuokrasopimus
Turun ylioppilaskyläsäätiö on myynyt Ylioppilastalo A:n siipirakennuksen
ulkopuoliselle sijoittajalle. Assarin ullakolla on kuitenkin määräaikainen
vuokrasopimus siipirakennuksen toisen kerroksen ravintolasalista. Siitä, kuinka
pitkään vuokrasopimusta jatketaan, ei tässä vaiheessa ole tarkempaa arviota. Jos
vuokrasopimus irtisanotaan kummalta puolelta tahansa, Assarin ullakko tarvitsee
kiireisimpinä aikoina tilaa Turku-salista. Tästä syystä TYYn sijaan Universtas on
vuokrannut Turku-salin TYS:ltä. Tällä hetkellä Assarin ullakko ei tarvitse salia
omaan toimintaansa. TYYn on solmittava Universtaan kanssa vuokrasopimus
Turku-salista.
Liite 4

Turku-salin vuokrasopimus (nähtävillä pääsihteerillä)
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Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Turku-salin vuokrasopimuksen.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Turku-salin vuokrasopimuksen.

Koulutuspoliittiset asiat
437
Opiskelijaedustajan nimeäminen Turun yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
projektiryhmään
Turun yliopisto on perustanut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (YVV)
projektiryhmän, jonka ohjausryhmänä toimii yliopiston laajennettu johtoryhmä.
Projektiryhmä vastaa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmasta,
valmistelee ja toimeenpanee ohjausryhmän käsittelemät asiat ja toimii yliopiston
strategian toimenpideohjelmien tukiryhmänä YYV:hen liittyvissä asioissa.
Projektiryhmän kausi kestää 31.12.2018 asti.
Ylioppilaskunnalla on projektiryhmässä yksi edustaja.
Esitys:

Hallitus päättää valita ylioppilaskunnan edustajan ja hänelle varajäsenen
yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmään.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita pääsihteeri Rauli Eleniuksen varsinaiseksi ja
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin hänen varajäsenekseen yliopiston
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmään.

438
Opiskelijaedustajan valitseminen Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan
Ylioppilaskunnan hallitus avasi kokouksessaan 28/2016 haun yliopiston eettiseen
toimikuntaan. Hallitus pidensi alkuperäistä hakuaikaa (13.9.–25.9.2016)
kokouksessaan 31/2016. Pidennetty haku päättyi 9.10.2016. Hakuaikana tuli kolme
hakemusta.
Liite 5

Koonti hakijoista Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan (nähtävillä
pääsihteerillä)

Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijaedustajan yliopiston eettiseen toimikuntaan
30.9.2019 päättyvälle kaudelle.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian.
Hallitus sai useita hyviä hakemuksia. Valinnassa huomioitiin erityisen korkea
motivaatio ja kokemus eettisen toimikunnan puoltolausunnoista.
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Kulha esitti, Dahlström kannatti, Lauri Haviaa yliopiston eettiseen toimikunnan
jäseneksi.
Tiainen esitti, Aaltonen kannatti, Sirpa Mäki-Turja-Rostedtia.
Keskusteltiin hakukuulutuksesta ja siinä mainituista edellytyksistä.
Kulha veti esityksensä pois.
Päätös:

Hallitus päätti valita Sirpa Mäkituulia-Rostedtin opiskelijaedustajaksi yliopiston
eettiseen toimikuntaan 30.9.2019 päättyvälle kaudelle.

Kutsut
439
TUO:n 10. vuosijuhlat
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO viettää 10. vuosijuhliaan
lauantaina 5.11. Cocktailtilaisuus alkaa klo 15.00 ICT-cityn aulassa
(Joukahaisenkatu 3-5). Tervehdysten jälkeen n. klo 17 on bussikyyditys
juhlapaikalle. Iltajuhla alkaa Kankaisten kartanolla klo 18.00. Illalliskortin hinta eijäsenille 75 € / 80 €. Ilmoittautumiset viimeistään 21.10. Juhla on muistion
mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Eleniuksen, Lumpeen, Kulhan, Lähdemaan ja Vätön, joista
kolme jälkimmäistä omakustanteisesti, TUO:n 10. vuosijuhliin.

440
Tamyn 91-vuotissyntymäpäivät
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta juhlii 91-vuotissyntymäpäiviään
perjantaina 11.11. Syntymäpäiväjuhlat ovat todennäköisesti nykymuotoisen
ylioppilaskunnan viimeiset. Cocktail-tilaisuus järjestetään Tamyn toimistolla klo
16.30 ja juhla alkaa Tampereen yliopiston juhlasalin yläaulassa klo 18. Juhlien
hinta on 30 €. Kutsu on kahdelle. Ilmoittautumiset viimeistään 20.10. Juhla on
muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Lähdemaan Tamyn 91-vuotissyntymäpäiville.

441
Germanican 55-vuotisjuhla

HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016
Pöytäkirja 13.10.2016
Sivu 7/8

Saksan kielen ainejärjestö Germanica ry viettää 55-vuotisjuhlaansa lauantaina
19.11. Cocktail-tilaisuus järjestetään klo 16 Turun yliopiston päärakennuksen
aulassa. Iltajuhla alkaa klo 18 Kupittaan Paviljongissa. Kutsu on kahdelle.
Illalliskortin hinta on 60 € / 70 €. Ilmoittautumiset viimeistään 30.10. Juhla on
muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Germanica ry:n 55-vuosijuhlaan.

442
HYYn 148. vuosijuhla
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viettää 148. vuosijuhliaan lauantaina 26.11.
Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 16.30 Vanhalla ylioppilastalolla ja
juhlaillalliselle siirrytään 17.45. Illalliskortin hinta on 105 €. Ilmoittautuminen
alkaa 10.10. ja päättyy viimeistään 13.11. Juhla on muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää koko hallituksen, josta kaikki muut Tiaista lukuun
ottamatta omakustanteisesti, HYY:n 148. vuosijuhlaan.

443
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
444
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Jyri Lähdemaa
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