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Pöytäkirja 20/2019
Aika:

26. syyskuuta 2019 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

272
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
273
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jokinen oli ilmoittanut
esteestä.
274
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 §
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elomäki ja Pohjonen.
275
Ilmoitusasiat
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18.9.
23.9.
25.9.
26.9.
30.9.
1.10.
2.10.
3.10.

Engblom yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa
Engblom ja Nurmi EAIE minimessuilla
Elomäki ja Ritola YTHS:n Turun terveystyöryhmässä.
Nyyssönen Tekniikan alan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Suomessa illallistilaisuudessa
Kajander
Kärkihankkeiden
(Digipeda,
Toteemi,
eAMK,
KOPE)
yhteisseminaarissa Helsingissä
Kajander SYL:n puolesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoimen
oppimisen työryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä

276
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."
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat
277
Oikaisuvaatimuksen käsittely, asia 264/2019
Liite 1
Liite 2

Oikaisuvaatimus (ei julkaista)
Hakukuulutus

Pöytäkirjan
liite 10

Päätöksen perustelut (ei julkaista)
Yliopistolain 86 § mukaan "Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään."
Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain 7 a luvussa.
Laura Liljenbäck on yhtenä Turun yliopiston ylioppilaskunnan
tapahtumatuottajan tehtävän hakijoista eli asianosaisena tehnyt 17.9.2019
oikaisuvaatimuksen Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
päätökseen 264: Tapahtumatuottajan valinta. Oikaisuvaatimus on
esityslistan liitteenä.
Oikaisuvaatimuksessaan
Liljenbäck
vaatii
hallituksen
päätöksen
oikaisemista, hakijoiden työhaastatteluiden tekemistä uudestaan sekä uuden
päätöksen tekemistä asiasta.
TYYn tapahtumatuottajan tehtävä oli haettavana 15.8.−5.9. klo 16.00.
Hakukuulutus on esityslistan liitteenä. Tehtävään tuli yksitoista hakemusta,
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joista yksi tuli myöhässä. Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä.
Valintatyöryhmään
kuuluivat
hallituksen
varapuheenjohtaja,
opiskelijakulttuurivastaava Nyyssönen sekä pääsihteeri
Peltonen.
Haastatteluiden perusteella valintatyöryhmä esitti hallitukselle, että
tehtävään valitaan Aino Pohjanvirta.
Ylioppilaskunnan säännöt 80 §
Yliopistolaki 46.7 §, 86 §
Hallintolaki 7 a luku
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää käsitellä oikaisuvaatimuksen.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti, että oikaisuvaatimus hylätään.

Perustelut:

Päätöksen perustelut ovat pöytäkirjan liitteessä 10.

278
Luottokortti: Rauli Elenius
Pääsihteeri Eleniuksella on ollut käytössään ylioppilaskunnan luottokortti.
Elenius on opintovapaalla 9.10.2019–8.10.2021, joten kortti tulee peruuttaa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää peruuttaa Rauli Eleniuksen luottokortin 9.10.2019 alkaen.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti peruuttaa Rauli Eleniuksen luottokortin 9.10.2019 alkaen.

279
Arkistoharjoittelijan valitseminen
Hallitus avasi haun arkistoharjoittelijaksi ajalle 19.8.–15.9. klo 23.59.
Hakuaikana tuli viisi hakemusta. Valintatyöryhmä, johon kuuluivat
pääsihteeri Peltonen ja Turun yliopiston asiakirjahallinnan suunnittelija
Laura Salmi, päättivät haastatella kolme hakijaa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.
Ylioppilaskunnan säännöt 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita arkistoharjoittelijan ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.

HALLITUKSEN KOKOUS 20/2019
Pöytäkirja 26.9.2019
Sivu 4/9

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Valintatyöryhmä esitti valittavaksi Jii Vennalaa.

Päätös:

Hallitus päätti valita Jii Vennalan arkistoharjoittelijaksi ja valtuuttaa
pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

Perustelut:

Vennalalla on monipuolista kokemusta arkistoaineiston järjestämisestä.
Haastattelussa Vennala osoitti olevansa järjestelmällinen, suunnitelmallinen
ja itsenäinen työntekijä.

280
Ylioppilaskunnan edustaja Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään
Liite 3

Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävä työryhmä
Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan arvio yliopiston kiinteistöjen
ja
toimintojen
nykyisestä
hiilijalanjäljestä,
sekä
suunnitelma
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja mahdollisista kompensaatioista.
Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä on nimennyt
projektiryhmän määrittämään yliopiston hiilijalanjälkeä. Turun yliopisto on
pyytänyt TYYtä nimeämään opiskelijaedustajan projektiryhmään.

Hallituksen jäsen Engblom esittää:
Hallitus päättää valita opiskelijaedustajan Turun yliopiston hiilijalanjälkeä
määrittävään työryhmään.
Keskustelu:

Engblom esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita hallituksen jäsen Nyyssösen Turun yliopiston
hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään.

281
Lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista
Liite 4
Liite 5

SYL:n liittokokousmateriaalit (ei julkaista)
TYYn
lausunto
SYL:n
linjapaperimuutoksista,
toimintasuunnitelmasta

talousarviosta

ja

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on lähettänyt ylioppilaskunnille 15.–
16.11. järjestettävän liittokokouksen materiaalit lausuntokierrokselle
ylioppilaskunnille.
Liittokokousmateriaaleihin
tullaan
tekemään
lausuntokierroksen pohjalta muutoksia ennen varsinaista liittokokousta.
Liittokokousmateriaalit sisältävät:
1) saatekirjeen liittokokousmateriaaleista,
2) ehdotuksen linjapaperimuutoksiksi,
3) ehdotuksen talousarvioksi ja
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4) ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi.
SYL on toivonut ylioppilaskunnilta lausuntoja taulukkojen-muotoiseen
lausuntopohjaan. TYYn lausunto seuraa SYL:n toivomaa rakennetta, siltä osin
kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Mikäli TYYssä on herännyt yleisiä,
taulukkomuotoon sopimattomia huomioita, on ne kirjattu erikseen auki
kunkin lausunnon alkuun.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista liitteiden mukaisesti.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. TYYn lausuntoon tehtiin muutamia kieliopillisia
sekä teknisiä muutoksia.

Päätös:

Hallitus päätti lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
282
Tiedekuntien johtokuntien opiskelijaedustajien täydentäminen
Liite 6
Liite 7

Koonti täydennyshaussa opiskelijaedustajaksi hakeneista
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun viiden tiedekunnan
johtokuntiin ajalle 30.8.–9.9.2019. Tiedekuntien johtokuntiin haettujen
opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):
Humanistisen tiedekunnan johtokunta (1+1)
Kasvatustieteiden tiedekunta (0+2)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta (1+2)
Lääketieteellinen tiedekunta (0+1)
Oikeustieteellinen tiedekunta (0+2)
Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan
paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin. Tiedekunnan johtokunnan
tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä
ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi,
päättää
tiedekunnalle
myönnettyjen
voimavarojen
jakamisen
suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan
vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä sekä päättää
valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.
Koulutuspoliittinen asiantuntija varmisti erosta ilmoittaneiden varsinaisten
jäsenten varajäseniltä heidän halunsa nousta varsinaisiksi jäseniksi. Kaksi
heistä ilmoitti halustaan pysyä varajäsenenä. Lisäksi osan johtokuntien
opiskelijaedustus
oli
vajaa
viime
täydennyskierroksen
jäljiltä
(luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta ja oikeustieteellinen tiedekunta).
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Hakuaikana tuli hakemuksia neljään johtokuntaan. Luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnan johtokuntaan ei saapunut hakuaikana yhtään
hakemusta. Kaikkiin johtokuntiin hakijoita oli yhtä paljon tai vähemmän kuin
auki olevia paikkoja, joten tiedekuntia edustavilta opiskelijajärjestöiltä ei
pyydetty lausuntoja.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron seuraaville henkilöille johtokunnistaan:
Humanistinen tiedekunta
Sanna Rihu, Jenni Lahtinen
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lauri Lehtonen, Jenna Jokila
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Tatu Heinonen, Jenni Peuhkurinen
Lääketieteellinen tiedekunta
Jenna Lind
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tuomas Meriruoho
sekä täydentää johtokuntia valitsemalla vapautuneille
opiskelijaedustajat 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.

paikoille

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron seuraaville henkilöille johtokunnistaan:
Humanistinen tiedekunta
· Sanna Rihu
· Jenni Lahtinen
Kasvatustieteiden tiedekunta
· Lauri Lehtonen
· Jenna Jokila
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
· Tatu Heinonen
· Jenni Peuhkurinen
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Lääketieteellinen tiedekunta
· Jenna Lind
Oikeustieteellinen tiedekunta
· Tuomas Meriruoho
ja
täydentää
johtokuntia
valitsemalla
vapautuneille
opiskelijaedustajat 31.12.2019 päättyvälle kaudelle seuraavasti:

paikoille

Humanistinen tiedekunta
· halunsa varajäsenenä pysymisestä ilmaisseen Mari Säisän
varsinaiseksi jäseneksi valitaan Paula Pättikangas
· varsinaiseksi jäseneksi nousseen Tanja Laimin varajäseneksi valitaan
Axel Ojala
Kasvatustieteiden tiedekunta
· varsinaiseksi jäseneksi nousseen Topi Toivosen varajäseneksi
valitaan Roy-Wilhelm Metsi
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
· johtokuntaan ei saapunut yhtään hakemusta
Lääketieteellinen tiedekunta
· varsinaiseksi jäseneksi nousseen Henna Kruutin varajäseneksi
valitaan Rebecca Suomi
Oikeustieteellinen tiedekunta
· varsinaiseksi jäseneksi nousseen Roni Sirjosen varajäseneksi valitaan
Laura Sirpoma
· Jarno Piltosen varajäseneksi valitaan Sami Köseoglu

Traditioasiat
283
Vuosijuhlien 2019 budjetti
Liite 8

Vuosijuhlat 2019 budjetti
TYYn vuosijuhlat järjestetään 9.11.2019 Akatemiatalolla. Vuosijuhlien
budjetti on valmisteltu mahdollisimman pitkälle tarjouksiin pohjautuvin
luvuin.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä vuosijuhlien 2019 budjetin.
Keskustelu:

Nyyssönen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä vuosijuhlien 2019 budjetin.
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284
Vuosijuhlissa avustavan järjestön haku
Liite 9

Hakukuulutus: vuosijuhlien avustavat tehtävät
Vuosijuhlissa
tarvitaan
järjestöä
avustamaan cocktail-tilaisuuden
järjestelyissä, pääjuhlan tilan valmisteluissa, pääjuhlan aikaisen narikan
hoitamisessa sekä silliksen järjestelyissä. Avataan järjestöhaku tämän
tehtävän täyttämiseksi. Maksetaan valitulle järjestölle/järjestöille 500 euron
kertakorvaus edellä esitetyn budjetin mukaisesti. Haku avataan 27.9. ja
suljetaan 18.10. klo 16:00.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää avata haku järjestöille vuosijuhlissa avustaviin tehtäviin
ajaksi 27.9.–18.10. klo 16.00.
Keskustelu:

Nyyssönen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun järjestöille vuosijuhlissa avustaviin tehtäviin ajaksi
27.9.–18.10. klo 16.00.

285
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

286
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Petra Peltonen
pääsihteeri
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Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Pohjonen
pöytäkirjantarkastaja
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