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Pöytäkirja 39/2017
Aika:

23. marraskuuta 2017 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja (poistui ja palasi kohdassa 511)
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja
osassa kohtaa 511, poistui ja palasi kohdassa 511)
Saana Kallio (poistui ja palasi kohdassa 511)
Laura-Maria Poikela (poistui ja palasi kohdassa 511)
Emmi Saari
Janne Salakka
Matias Virta (poistui ja palasi kohdassa 511)

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

505
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
506
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Saari oli ilmoittanut esteestä.
507
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salakka ja Virta.
508
Ilmoitusasiat
21.11.
22.11.
23.11.
25.11.
27.11.
27.–28.11.
28.11.

Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Halloped-koordinaattoreita
Virta tapaamassa TYS:tä
Virta tapaamassa LähiTapiolaa
Elenius TYS:n valtuuskunnan kokouksessa
Peltonen opintotukilautakunnan kokouksessa
Tiainen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 149. vuosijuhlilla
Harjuniemi, Saari ja Salakka Soihdunkantajien 20. vuosijuhlilla
Peltonen Hyvinvoinnin edistämisen aluekierros -seminaarissa
Tiainen korkeakoulujen johdon seminaarissa Kuopiossa
Peltonen esteettömyysverkoston kokouksessa
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29.11.

Edustajiston järjestäytymiskokous
Salakka R40K-kokouksessa

509
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
510
Q-talon äänieristyksen vahvistaminen
Q-talon juhlasalin äänieristyksessä on havaittu ongelmia jotka vaativat
äänieristyksen vahvistamista. Tilaan tulee asentaa desibelejä leikkaavia
molton-kankaita sekä ikkunoiden eteen riippuvia äänieristelevyjä. Hintaarvio asennuksille töineen on noin 4000 euroa.
Esitys:

Hallitus päättää Q-talon äänieristyksen vahvistamisesta ja varaa varat Q-talon
varoista.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti varata
vahvistamiseksi.

4000

euroa

Q-talon varoista

äänieristyksen

Koulutuspoliittiset asiat
511
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin
kaudelle 1.1.2018–31.12.2019
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan pöytäkirja 5/2017
Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan
hallinnon hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen
päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita.
Turun
yliopiston
vaalijohtosäännön
mukaan
opiskelijaedustajat
tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien
opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.
Tiedekuntien
ja
kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
valittavien
opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):
Humanistinen tiedekunta

(6+6)
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Kasvatustieteiden tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

(5+5)
(5+5)
(6+6)
(4+4)
(4+4)
(3+3)

TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan
TYYn hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin ja valitsee
opiskelijaedustajat. Edustajiston valintatoimikunta valmistelee hakijoista
perustellun esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle. Lisäksi hakijoista
pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun
opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
Haku johtokuntiin avattiin ajalle 25.9.–23.10.2017. Koska hakuaikana ei
saapunut tarpeeksi hakemuksia humanistisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntiin, pidennettiin hakua näiden
tiedekuntien osalta 3.11.2017 saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin
lausunto hakijoista (liite 1). Edustajiston valintatoimikunta käsitteli
hakemukset ja järjestöjen lausunnot kokouksessaan 15.11.2017.
Valintatoimikunnan pöytäkirja ja esitys johtokuntiin valittavista on
esityslistan liitteenä.
Esitys:

Hallitus päättää valita opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2018–
31.12.2019.

Keskustelu:

Kajander esitteli asian. Valintatoimikunta oli käsitellyt hakemukset ja tehnyt
hallitukselle esityksen valittavista jäsenistä.
Liitteeseen 3 tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta
sekä liitteeseen 1 lisättiin koonnista puuttunut Adaptuksen lausunto ja siihen
myöhemmin tehty tarkennus.
Valinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota
•
•
•
•
•

aiempaan edunvalvontakokemukseen opiskelijajärjestöissä ja
korkeakouluhallinnossa,
motivaatioon ja tehtävään sitoutumiseen,
tiedekunta- ja ainejärjestöjen lausuntoihin tehtävien täyttämisestä,
asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuoliseen
edustukseen sekä
opiskelijaedustajien tasaiseen sukupuolijakaumaan toimielimessä.

Puheenjohtaja esitti, että johtokunnat käsitellään yksi kerrallaan. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätös:

Hallitus päätti valita opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2018–
31.12.2019 seuraavasti (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Kallio jääväsi itsensä humanistisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten valinnan
käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Humanistinen tiedekunta
Vilppu Kuusipalo
Sanna Rihu
Crista Sinisalo
Otso Norblad
Jenni Lahtinen
Joni Järvinen

(Veera Semi)
(Mari Säisä)
(Saara Vuorinen)
(Saana Kallio)
(Tanja Laimi)
(Taija Ahlstedt)

Perustelut: erityisesti kahden laitoksen tasainen edustus johtokunnassa ja
hakijoiden kokemus tiedekunnan edunvalvonnasta.
Kallio palasi paikalle.
Kasvatustieteiden tiedekunta
Riku Manninen
(Pontus Roppola)
Tira Kivilähde
(Jenna Jokila)
Johanna Ojama
(Jonna Määttä)
Lauri Aleksi Lehtonen
(Topi Toivonen)
Timi Olin
(Aaro Kuoppala)
Perustelut: erityisesti Turun OKL:n ja Turun OKL:n Rauman yksikön ja
kasvatustieen laitoksen tasainen edustus johtokunnassa ja hakijoiden
kokemus.
Lääketieteellinen tiedekunta
Jenna Lind
(Henna Kruuti)
Jenni Koskinen
(Tero Ohrankämmen)
Minna Kaunisto
(Henni Hiltunen)
Eino Herhi
(Simo Nuuttila)
Tapani Strander
(Onni-Pekka Simola)
Perustelut: erityisesti hakijoiden kokemus yliopiston hallinnosta ja
sukupuolten tasainen edustus, lisäksi oppiaineiden (lääketieteen,
hammaslääketieteen ja hoitotieteen) edustavuus johtokunnassa,
(biolääketieteestä ei varsinaista hakijaa) sekä TLKS ry:n, THLKS ry:n ja
Adaptus ry:n lausunnot.
Virta jääväsi itsensä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan
opiskelijajäsenten valinnan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Laura Aaltonen
(Emmi Varjonen)

johtokunnan
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Jenni Peuhkurinen
Axel Johansson
Lauri Heinonen
Antti Pekkanen
Tuomas Dahlström

(Sanni Koskinen)
(Matias Virta)
(Wille Jäntti)
(Tatu Heinonen)
(Ela Arasola)

Perustelut: tiedekunnan laitosten tasainen edustus ja hakijoiden ilmoittama
käytettävyys varajäseneksi.
Virta palasi paikalle.
Poikela jääväsi itsensä oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten
valinnan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Hanni Tihilä
(Mikael Dahlström)
Laura-Maria Poikela
(Roni Sirjonen)
Ilari Sarja
(Anton von Schrowe)
Jarno Piltonen
(Tuomas Meriruoho)
Perustelut: erityisesti Lex ry:n lausunto ja hakijoiden kokemus ja hakijoiden
ilmoittama käytettävyys varajäseneksi.
Poikela palasi paikalle.
Tiainen jääväsi itsensä Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäsenten
valinnan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta. Harjuniemi jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
Turun kauppakorkeakoulu
Miika Tiainen
Paula Peltomaa
Tuulia Kuusinen
Oula Huttunen

(Joona Uusitalo)
(Saara Gratschev)
(Inka Helaniemi)
(Tapani Strander)

Perustelut: erityisesti Turun KY:n lausunto. Valintatoimikunnan esitykseen
nähden hallitus muutti kahden varan paikkaa keskenään. Hallitus näki näin
vara-varsinainen-parit toimivampina.
Tiainen palasi paikalle ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
Harjuniemi
jääväsi
itsensä
yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan
opiskelijajäsenten valinnan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.

johtokunnan

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Petriina Lemettinen
(Mikko Järvi)
Lotta Lintunen
(Mirka Lappalainen)
Inari Harjuniemi
(Hanna-Kaisa Alanen)
Perustelut: erityisesti tiedekunnan laitosten tasainen edustus sekä aiempi
kokemus edunvalvonnasta tiedekunnassa.
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Harjuniemi palasi paikalle.
Yritysyhteistyöasiat
512
Yhteistyösopimus Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa
Liite 4

Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)
Yhteistyösopimus Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa päättyy 31.12.2017.
Uusi yhteistyösopimus solmitaan ajalle 1.1.2018–31.12.2018.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.

Keskustelu:

Virta esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.

Kutsut
513
S-Osakunnat ry:n 5-vuotisjuhlasitsit
S-Osakunnat ry viettää 5. vuosijuhlasitsejä lauantaina 9.12. klo 18 alkaen
Radbarissa. Illalliskortin hinta on 30 € / 35 €. Kutsu on kahdelle.
Ilmoittautumiset 1.12. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja totesi, että juhla on muistion mukainen.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Kallion S-Osakunnat ry:n 5-vuotisjuhlasitseille.

514
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
515
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
kokouksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Inari Harjuniemi
kokouksen puheenjohtaja kohdassa 511

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Janne Salakka
pöytäkirjantarkastaja

Matias Virta
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan pöytäkirja 5/2017
Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)

