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Pöytäkirja 15/2019
Aika:

1. elokuuta 2019 klo 12.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

205
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12:00
206
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 päätösvaltaiseksi. Keränen, Jokinen ja Elomäki olivat ilmoittaneet
esteestä.
207
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 §
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jeremi Nyyssönen & Sofia Engblom
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208
Ilmoitusasiat
24.8. Ylioppilaskunta Turku Pride -tapahtumassa
209
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 §
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat
210
Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen
Liite 1

Opiskelijan toimittama selvitys taloudellisesta tilanteestaan (ei julkaista)

Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 §:n 3 momentin mukaan: "Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston
rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta
kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että
jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada
opetusta."
Turun yliopiston opiskelija on anonut vapautusta jäsenmaksusta lainatun
säännöksen perusteella. Hän on myös toimittanut selvitystä anomuksensa tueksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan. Saarinen esitti hallituksen keskustelun pohjalta,
että jäsenmaksuvapautusta ei myönnetä
Päätös:

Hallitus päätti hylätä hakemuksen.

Perustelu: Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § 3 momentin mukaan: "Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston
rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta
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kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että
jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada
opetusta."
Selvitysten perusteella hakijan tulot ovat touko- ja kesäkuussa 2019 olleet seuraavat:
·
·
·

316,80 euroa kuukaudessa asumistukea
696,50 euroa kuukaudessa muita etuuksia
Etuuksien yhteissumma on 1013,30 euroa.
Toimitetun selvityksen perusteella henkilöllä on ollut käytössään myös muita varoja.
Opiskelijalle myönnetään etuuksina lähtökohtaisesti opintorahaa 250,28 euroa
kuukaudessa (brutto) sekä valtion takaamaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa.
Tämän lisäksi on mahdollista saada asumistukea. Verrattuna opiskelijoiden yleiseen
mahdollisuuteen rahoittaa hakijan taloudellinen asema ei ole annetun selvityksen
perusteella kesällä 2019 ollut sellainen, että hän olisi todistetusti varaton siten, että
olisi ilmeistä jäsenmaksun maksamisen vaarantavan hänen oikeutensa saada
opetusta.

Sovelletut säännökset:
Yliopistolaki 46.7 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 80.3 §

211
Peltosen tilinkäyttöoikeudet
Syyskuussa pääsihteerinä aloittava Petra Peltonen tarvitsee tilinkäyttöoikeudet TYYn
pankkitileille sekä arvo-osuustilille. Lisäksi hän tarvitsee yrityspalvelutunnukset
verkkopankin käyttämiseksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää myöntää Petra Peltoselle (161190-104S) käyttöoikeuden
ylioppilaskunnan kaikille Turun seudun osuuspankissa oleville pankkitileille ja arvoosuustileille sekä avata hänelle tileihin liittyvät verkkopankkipalvelut.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan.
Päätös:
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Hallitus päätti myöntää Petra Peltoselle (161190-104S) käyttöoikeuden
ylioppilaskunnan kaikille Turun seudun osuuspankissa oleville pankkitileille ja arvoosuustileille sekä avata hänelle tileihin liittyvät verkkopankkipalvelut.
212
Elokuvatoimikunta Kinokoplan täydentäminen
Liite 2

Hakukuulutus: Elokuvatoimikunta 2019
Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:
"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."
Elokuvatoimikunnan jäsen on ilmaissut esteensä, jonka myötä toimikuntaa
täydennetään. Toimikunta on ilmaissut toiveensa, että sitä täydennetään
kolmella jäsenellä (jäseniä täydennyksen jälkeen yhteensä 13).
Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn sivuilla.
Vuoden 2019 toimikunta tekee esityksen valittavista jäsenistä loppuvuodeksi
2019 ja hallitus nimittää toimikunnan. Esityksen mukaan haku olisi auki 2.8.
–19.8. klo 23:59, ja hallitus tekisi nimityksen kokouksessaan 29.8.

Esitys:

Hallitus päättää täydentää elokuvatoimikunta Kinokoplaa ja avata haun ajalle
2.–19.8. klo 23:59.

Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan ja esitti, että hallitus päättää täydentää
elokuvatoimikunta Kinokoplaa ja avata haun ajalle 2.-19.8. klo 23:59.
Päätös:
Hallitus päätti avata elokuvatoimikunta Kinokoplan täydennyshaun ajalle 2.19.8. klo 23:59.
Kehitysyhteistyöasiat
213
TYYn edustajan nimeäminen Turun yliopiston kestävän kehityksen koulutuksen
kehittämisryhmään
Liite 3 Kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisryhmä
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Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä on päättänyt asettaa
projektiryhmän suunnittelemaan ja kehittämään kestävään kehitykseen liittyvää
koulutusta Turun yliopistossa, sekä vahvistamaan yliopiston roolia ja tunnettavuutta
kestävän kehityksen koulutustarjoajana. Projektiryhmän tehtävänä on selvittää
kestävän kehityksen koulutuksen rooli osana Turun yliopiston uutta strategiaa ja
toimenpideohjelmaa. Projektiryhmän toimikausi on 1.8. - 31.12.2019.
Ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään projektiryhmään oma edustajansa.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston kestävän
kehityksen koulutuksen kehittämisryhmään ajalle 1.8.-31.12.2019.
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan. Nyyssönen esitti Johanna Pohjosta työryhmän jäseneksi.
Päätös:
Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Johanna Pohjosen Turun
yliopiston kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisryhmään ajalle 1.8.-31.12.2019
Koulutuspoliittiset asiat
214
TYYn edustajan nimeäminen Turun yliopiston rahoitusmalli –työryhmään
Liite 4 Rahoitusmalli työryhmä
Meneillään oleva opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välinen tulossopimus
päättyy vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2021 alkava opetus- ja kulttuuriministeriön
välinen tulossopimus sisältää useita muutoksia yliopistojen rahoitusmalliin. Turun
yliopiston laajassa johtoryhmässä on sovittu, että vuoden 2020 budjetti valmistellaan
voimassa olevan rahoitusmallin mukaisesti ja samalla aloitetaan valmistelu uudesta
yliopiston sisäisestä rahoitusmallista. Työryhmän toimikausi on alkanut 11.6.2019
rehtorin päätöksellä.

Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään oman edustajansa
työryhmään.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston rahoitusmalli työryhmään.
Keskustelu:

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2019
Pöytäkirja 1.8.2019
Sivu 6/8

Saarinen esitteli asiakohdan ja esitti, että edustajaksi nimetään koulutuspoliittinen
asiantuntija Joni Kajander.
Päätös:
Hallitus päätti nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Joni Kajanderin Turun
yliopiston rahoitusmalli –työryhmään.
215
TYYn jäsenen nimeäminen Turun yliopiston tekniikan koulutuksen työryhmään
Liite 5

Tekniikan koulutuksen työryhmä

Turun yliopiston rehtori on asettanut työryhmän laatimaan kokonaissuunnitelman ja
alakohtaiset koulutusohjelmat Turun yliopiston tekniikan koulutuksesta. Työryhmän
toimikausi alkoi 12.7.2019 ja jatkuu 31.12.2019 asti. Turun yliopisto on pyytänyt
ylioppilaskuntaa nimeämään oman edustajansa työryhmään.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston tekniikan
koulutuksen työryhmään ajalle 1.8.-31.12.2019.
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan ja esitti, että työryhmään nimetään ylioppilaskunnan
edustajaksi hallituksen jäsen Jeremi Nyyssönen.
Päätös:
Hallitus päätti nimetä Jeremi Nyyssösen ylioppilaskunnan edustajaksi Turun
yliopiston tekniikan koulutuksen työryhmään ajalle 1.8.-31.12.2019.

Traditioasiat
216
Hakukuulutuksen avaaminen Suursitsien tapahtumatuottajaksi
Liite 6

Hakukuulutus Suursitsien tapahtumatuottajaksi

Ryhmä 40 000 järjestää 21.9. Suursitsit ja tänä vuonna järjestelyvastuussa on TYY.
Tapahtumatuottaja vastaa tapahtuman järjestelyistä yhdessä hallituksen
opiskelijakulttuurivastaavan kanssa. Tehtävästä maksetaan 600 € palkkio.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
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Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun
suursitsien tapahtumatuottajaksi.
Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan ja jätti muutetun esityksen. Esitykseen lisätään:
”…Tehtävästä maksetaan 600€ palkkio (sisältää lomakorvaukset).”
Päätös:
Hallitus päätti avata haun suursitsien tapahtumatuottajaksi liitteen mukaisesti.

Yritysyhteistyöasiat
217
Yhteistyösopimus Profea Oy:n kanssa
Liite 7 Yhteistyösopimus Profea Oy:n kanssa
TYY aloittaa koulutus, ja viestintäyhteistyön Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry
Profea Oy:n Logosi.fi palvelun kanssa. Logosin paikallisuus ja opiskelijoille sekä
ainejärjestöille suunnattu palvelumalli tukevat TYYn järjestöjä sekä opiskelijoita.
Sopimus tuo säästöä myös TYYn omaan operatiiviseen toimintaan ja laaja tuotekirjo
mahdollistaa TYYn uusitun brändin tuomiseen esille myös kannatustuotteissa ja
lahjoissa.
TYYn yritysyhteistyön linjat: "Yhteistyökumppaneiden valinnassa painotetaan paikallisia
yrityksiä sekä tahoja, joilla on selkeä kontakti opiskelijoihin."
Hallituksen jäsen Keränen esittää:
Hallitus päättää sopimussuhteen luomisesta
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan. Saarinen esitti, että hallituksen jäsen Keränen
valtuutetaan tekemään tarvittavat pienimuotoiset muutokset sopimuspohjaan.
Päätös:
Hallitus päätti solmia yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa ja valtuuttaa Keränen
tekemään tarvittavat pienimuotoiset muutokset sopimuspohjaan.
218
Muut mahdolliset asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2019
Pöytäkirja 1.8.2019
Sivu 8/8

219
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:10

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Jeremi Nyyssönen
pöytäkirjantarkastaja

Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja
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