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Pöytäkirja 18/2019
Aika:

5. syyskuuta 2019 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

246
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:01
247
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.
248
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 Ville Keränen ja Risto Jokinen.
249
Ilmoitusasiat
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Ei ilmoitusasioita.
250
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 §
Esityslistan päivämäärä oli tekstiosassa virheellinen. Esityslistan päivämäärä
muutettiin yläindeksin mukaisesti 5.9.2019.
Esityslista hyväksyttiin edellä kuvatulla muutoksella.

Koulutuspoliittiset asiat
251
Hakukuulutusten hyväksyminen ja haun avaaminen opiskelijaedustajien paikoista
yliopiston hallinnossa
Liite 1

Hakukuulutus Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi

Liite 2

Hakukuulutus Yliopistokollegion opiskelijaedustajiksi

Liite 3

Hakukuulutus tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin

Liite 4

Hakukuulutus Brahea-keskuksen johtokuntaan

Liite 5

Hakukuulutus yliopiston eettiseen toimikuntaan

Liite 6

Hakukuulutus tasa-arvotoimikuntaan opiskelijaedustajaksi

Liite 7

Hakukuulutus Sote-akatemian koulutusryhmään

Yliopiston lakisääteisten toimielimien hallintokausi on neljä vuotta. Niissä toimivien
opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta. Nykyisten opiskelijaedustajien kausi päättyy
vuoden vaihteeseen. Hallitukselle esitetään haun avaamista opiskelijaedustien
löytämiseksi nykyisen hallintokauden kahdelle viimeiselle vuodelle. Tämä koskee
yliopiston hallitusta, yliopistokollegiota ja tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntia.
Lisäksi esitetään haun avaamista erillislaitos Turun yliopiston Brahea-keskuksen
johtokuntaan, yliopiston eettiseen toimikuntaan, yliopiston tasa-arvotoimikuntaan ja
Sote-akatemian koulutusryhmään. Myös näiden kaikkien toimielinten kaudet ovat
päättymässä vuodenvaihteessa.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13–16 §, 20–22 §, 27–28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 5-6 §, 11 §, 16 §, 17 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien
valinnasta: kaikki luvut (1-8)
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata opiskelijaedustajien haun liitteiden mukaisesti ajalle 17.9.2019
- 16.10.2019 seuraaviin toimielimiin:
·

Yliopiston hallitus

·

Yliopistokollegio

·

Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnat

·

Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta

·

Yliopiston eettinen toimikunta

·

Tasa-arvotoimikunta

·

Sote-akatemian koulutusryhmä

Ja päättää valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan huolehtimaan
hakukuulutusten kääntämisestä.
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan. Koulutuspoliittinen asiantuntija on jättänyt
muutetun pohjaesityksen, jonka mukaan hakua Sote-akatemia koulutusryhmän ei
avata vielä. Nyyssönen jätti muutosesityksen opiskelijajäsenten valintakriteereihin
koskien liitteitä 2-6. Muutosesitys: ”…opiskelijajäseniä valitessa kiinnitetään
huomiota mm. seuraaviin asioihin: …aiempi kokemus järjestötoiminnasta,
korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta…” Hallitus oli yksimielinen
muutosesityksestä.
Päätös:
Hallitus päätti yksimielisesti muuttaa liitteitä 2-6 seuraavasti: ”…aiempi kokemus
järjestötoiminnasta, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta…” ja avata haun
yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon, johtokuntiin, Brahea-keskukseen,
yliopiston eettiseen toimikuntaan ja tasa-arvotoimikuntaan muutettujen liitteiden
mukaisesti ajalle 17.9.-16.10.2019.
252
Muut mahdolliset asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
253
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:23.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Ville Keränen
pöytäkirjantarkastaja

Risto Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1

Hakukuulutus Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi

Liite 2

Hakukuulutus Yliopistokollegion opiskelijaedustajiksi

Liite 3

Hakukuulutus tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin

Liite 4

Hakukuulutus Brahea-keskuksen johtokuntaan

Liite 5

Hakukuulutus yliopiston eettiseen toimikuntaan

Liite 6

Hakukuulutus tasa-arvotoimikuntaan opiskelijaedustajaksi

