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Pöytäkirja 19/2019
Aika:

12. syyskuuta 2019 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

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

254
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.09.
255
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Saarinen oli ilmoittanut
esteestä.
256
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elomäki ja Pohjonen.
257
Ilmoitusasiat
4.9.
5.9.

6.9.
10.9.
10.9.

11.9.

Ritola Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmän kokouksessa
Nurmi tutkinto-ohjelmien kehittämiskomitean kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
Ritola YTHS:n Turku-Rauman terveyspalveluyksikön johtokunnan
kokouksessa
Kajander suunnittelemassa yliopiston vuoden 2020 henkilöstökoulutuksia
opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista
Pohjonen kestävän kehityksen koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen
projektiryhmässä
Engblom ja Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden paluuorientaatiossa
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin valmisteluryhmässä
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12.9.
13.9.

Nyyssönen
tapaamassa
TEKin
toiminnanjohtajaa
ja
yhteiskuntasuhdejohtajaa
Kajander
tapaamassa
Teknologiateollisuuden
koulutuspoliittista
asiantuntijaa’
Engblom UNIFIn kestävän kehityksen työpajassa

258
Esityslistan hyväksyminen
Hallitus
päätti
käsitellä
kiireellisenä
asiat
”Taloustoimikunnan
täydentäminen” ja ”Edustajien nimeäminen OLLn liittokokoukseen”, joista
merkitään asiakohdiksi 264 ja 265.
Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

Hallinnolliset asiat
259
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään Lahdessa 16.–17.11.
Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2020 ja TYYllä on
mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi
ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista SYL:n hallitukseen.

260
TYYn ehdokkaista Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n hallitukseen päättäminen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 20.-21.11. Jyväskylässä.
Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2020 ja TYYllä on
mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi
ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai
ehdokkaista OLL:n hallitukseen.

261
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 16.–17. marraskuuta 2019 Lahdessa. 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
olivat vuonna 2018 varsinaiselta edustajalta 125 €, varajäseneltä 150 € ja
tarkkailijoilta 210 €.
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia
ennen
liittokokousta,
ylioppilaskunnan
hallitus
voi
täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15)
liittokokousedustajaa, tarvittaessa 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, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat,
mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää
liittokokousedustajia.

262
Ansiolautakunnan nimittäminen
TYY jakaa vuosittain Ylioppilaskunnan sääntöjen IX:n luvun mukaisesti
nauhoja ja merkkejä ansioituneille toimijoille. Sääntöjen mukaan:
"87§ Ansiolautakunta
Nauhojen
ja
merkkien
jakamisesta
päättää
ylioppilaskunnan
ansiolautakunta. Edustajisto valitsee vuosittain ansiolautakuntaan
puheenjohtajan ja viisi jäsentä. Ansiolautakuntaan valittavalla henkilöllä
tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha. Lisäksi edustajiston puheenjohtaja
toimii lautakunnan jäsenenä. Ansiolautakunnan sihteerinä toimii
ylioppilaskunnan pääsihteeri."
Oikeutettuja toimimaan ansiolautakunnassa ovat seuraavat henkilöt
(vuodesta 1991-): Jarmo Linden, Jorma Jäntti, Kimmo Ketonen, Lea Saarikivi,
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Markku Hannula, Kari Karjalainen, Sirpa Kuronen, Juhani Soini, Petri
Lempinen, Merja Kulonen, Maarit Saviranta, Erja Sallinen, Tiina Laiho, Mikko
Sedig, Petteri Orpo, Sirpa Hartojoki, Matti Laihonen, Jarkko Kotamäki, Kirsi
Vuorinen, Taina Kölhi, Sami Nieminen, Elias Aarnio, Teemu Hankamäki, Olli
Järvelä, Mats Kommonen, Susanna Kärki, Tommi Laukka, Lasse Miettinen,
Johanna Kärki, Sami Koivula, Olli Välke (ent. Raimo), Laura Keihäs, Markus
Vähä-Piikkiö, Mika Peltola, Samuli Lintula, Niko Kyynäräinen, Eric Carver,
Katja Sauvola, Tytti Sokura, Markus Yli-Jokipii, Lauri Luoto, Aki Halonen,
Mikko Soukkanen, Niklas Mannfolk, Topi Artukka, Toni Eklund, Laura
Heinonen, Tuomo Liljenbäck, Haron Walliander, J. Tuomas Harviainen,
Tomi Nyström, Jukka Vornanen, Anna Mäkipää, Rauli Elenius, Elias Laitinen,
Matti Lajunen, Sini Terävä, Juha Isotalo, Lotta Aarikka, Tero Ahlgren, Joel
Holmén, Essi Karvonen, Aku-Mathias Kähkönen, Matti Vähä-Heikkilä, Juha
Laurila, Minttu Naarminen, Lauri Liljenbäck ja Kukka-Maaria Wessman.
Ansiolautakuntaan valittavalta tulee olla suostumus ansiolautakunnan
jäseneksi. Edellä mainituilta henkilöiltä on tiedusteltu suostumusta kyseiseen
tehtävään. Asian edustajistolle valmistelevat edustajiston varapuheenjohtaja
ja pääsihteeri.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
ansiolautakunnan edustajiston varapuheenjohtajan esityksestä.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
ansiolautakunnan edustajiston varapuheenjohtajan esityksestä.

263
Historiatoimikunnan täydentäminen
Edustajisto päätti maaliskuun kokouksessaan 2016 asettaa toimikaudekseen
historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on tukea ylioppilaskunnan 100vuotishistorian kirjoittamista. Toimikunnan jäseniksi valittiin:
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
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Nykyinen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan marraskuussa 2018
jatkaa satavuotishistoriatoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2018–
2019 ajaksi ja nimittää toimikuntaan Tuomas Dahlströmin Lassi Laineen
tilalle.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että pääsihteerin vaihtuminen
huomioidaan historiatoimikunnan kokoonpanossa siten, että Rauli Elenius
jatkaa historiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteeri Petra Peltonen
nimitetään historiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että pääsihteerin vaihtuminen
huomioidaan historiatoimikunnan kokoonpanossa siten, että Rauli Elenius
jatkaa historiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteeri Petra Peltonen
nimitetään historiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.

264
Taloustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan "[t]aloustoimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten
keskuudesta. […] Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee
uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.”
Taloustoimikunnan jäsen Katariina Kulha on ilmoittanut eroavansa.
Edustajiston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen. Yhtä jäsentä valittaessa
valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu
ylioppilaskunnan sääntöjen 10 §:ssä.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan
uuden jäsenen Katariina Kulhan tilalle.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esitttää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan
uuden jäsenen Katariina Kulhan tilalle.

265
OLL:n liittokokousedustajien valitseminen
OLL:n liittokokous järjestetään 20.–21. marraskuuta 2019 Jyväskylässä.
Jokaisella varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin
jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.
TYYllä on liittokokouksessa käytössään kahdeksan (8) ääntä ja yksi edustaja
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voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. TYYn äänet voivat siis jakaantua
vähintään kolmelle henkilölle. Liittokokouksen osallistumismaksu on 150
€/hlö/2hh tai 180 €/hlö/1hh.
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia
ennen
liittokokousta,
ylioppilaskunnan
hallitus
voi
täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä
olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa
täydentää liittokokousedustajia.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä
olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa
täydentää liittokokousedustajia.

266
Tapahtumatuottajan valitseminen
Tapahtumatuottaja Anja Karppisen irtosanoutumisen jälkeen hallitus avasi
haun uudeksi tapahtumatuottajaksi ajalle 15.8.−5.9. klo 16.00. Hakuaikana
tuli yksitoista hakemusta, joista yksi tuli myöhässä. Valintaryhmä, johon
kuuluivat hallituksen jäsen Nyyssönen ja pääsihteeri Peltonen, haastattelevat
neljä hakijaa 10.9.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita tapahtumatuottajan ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 10. Yksi
hakemus saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Päätös:

Hallitus päätti valita tapahtumatuottajaksi Aino Pohjanvirran ja valtuuttaa
pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

Perustelut:

Pohjanvirta osoitti vahvoja projektinhallintataitoja, suunnitelmallisuutta ja
viestinnällisiä taitoja. Haastatteluissa Pohjanvirta osoitti vahvaa halua ja
näkemystä tapahtumien kehittämiseen. Hänellä oli myös erityistä osaamista
yhteisöllisyydestä sekä vapaaehtoisten osallisuudesta tapahtuminen
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järjestämiseen. Lisäksi Pohjanvirta osoitti hyvää ymmärrystä tapahtumien ja
yrityssuhteiden välisistä vuorovaikutuksista.
267
Työkokeilijan ottaminen
Mari Saloniemi on lähestynyt ylioppilaskuntaa toiveenaan saada
työkokeilupaikka
viestinnän
alalta.
Pääsihteeri
Peltonen
ja
viestintäasiantuntija Pessi tapasivat Saloniemen 3.9. Tapaamisen perusteella
Saloniemi voisi tehdä osana työkokeiluaan muun muassa TYYn kuva-arkiston
päivittämiseen, jakokuvien, bannereiden ja julistepohjien suunnitteluun ja
toteutukseen, henkilökunnan valokuvaukseen ja TYYn visuaalisen ilmeen
päivittämiseen liittyviä tehtäviä.
Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä.
Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilu ei ole
työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai
eläkettä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää ottaa Mari Saloniemen työkokeilijaksi ylioppilaskuntaan
noin kolmeksi kuukaudeksi ja valtuuttaa pääsihteerin solmimaan
sopimuksen työkokeilusta Saloniemen ja TE-toimiston kanssa, sekä
sopimaan tarkemmista työkokeiluun sisältyvistä tehtävistä Saloniemen
kanssa.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti ottaa Mari Saloniemen työkokeilijaksi ylioppilaskuntaan noin
kolmeksi kuukaudeksi ja valtuuttaa pääsihteerin solmimaan sopimuksen
työkokeilusta Saloniemen ja TE-toimiston kanssa, sekä sopimaan
tarkemmista työkokeiluun sisältyvistä tehtävistä Saloniemen kanssa.

Järjestöasiat
268
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 1

Järjestöluettelo 2/2019
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista mukaan hallitus vahvistaa kaksi
kertaa vuodessa TYYn järjestöluettelon ja hyväksyy uudet järjestöt TYYn
järjestöiksi. Uusia järjestöasemahakemuksia on saapunut elokuun loppuun
mennessä viisi (5) kappaletta.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
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Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, myöntää
uusille järjestöille järjestöaseman sekä vahvistaa järjestöluettelon 2/2019.
Keskustelu:

Jokinen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää
järjestöaseman Affekti ry:lle, Boost Turku ry:lle, Chiefs ry:lle, Chinese
Students and Scholars Association in Turku ry:lle ja TSE Masters ry:lle sekä
vahvistaa järjestöluettelon 2/2019.

Traditioasiat
269
Suursitsien kanssa avustavan järjestön valitseminen
TYY järjestää Suursitsit 21.9. yhdessä R40k kanssa ja haki järjestöä auttamaan
tapahtuman järjestelyissä ajalla 15.8. - 8.9.2019. Hakuaikana tuli yksi
hakemus.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää valita järjestön avustamaan Suursitsien järjestelyissä.
Keskustelu:

Nyyssönen esitteli asian. Hakuaikana tuli yksi hakemus, ja hakuajan päätyttyä
yksi lisää.

Päätös:

Hallitus päätti valita Turun yliopiston kemistit TYK ry:n avustamaan
Suursitsien järjestelyissä.

270
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
271
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.27.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jeremi Nyyssönen
hallituksen varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1

Järjestöluettelo 2/2019

Johanna Pohjonen
pöytäkirjantarkastaja

