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Pöytäkirja 10/2019
Aika:

25. huhtikuuta 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:

Rauli Elenius, pääsihteeri

135
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
136
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
137
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Jokinen ja Ville Keränen.
138
Ilmoitusasiat
20.4. Jokinen Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n Kuohuviinitanssiaisilla
23.4. Saarinen Turun Wappuradion avauslähetyksessä TYYn edustajana
24.4. Engblom Kestävän kehityksen strategiatyöpajassa
25.4. Engblom ja Nurmi kansainvälisten tuutoreiden koulutuspäivässä
24.4. Kajander ja Ritola tapaavat hyvinvointipalveluiden, koulutuksen toimialan ja YTHS:n
edustajia opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi
26.4. Saarinen strategiaprosessin ohjausryhmän kokouksessa
26.4. Kajander kouluttautumassa Tampereella
29.4. Kajander koulutuksen toimialan kevätseminaarissa
30.4.–1.5. työntekijät vapaalla
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2.5. hallitus ja työntekijöitä vierailemassa yliopiston koulutuksen toimialan luona
3.5. Nurmi liikkuvuuspalaverissa
3.5. Kajander kouluttautumassa Tampereella
6.5. Rehtorinlounas
7.5. Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa

139
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 §
Kohdan 146 otsikko päätettiin muuttaa muotoon ”Varsinaisten jäsenten
valitseminen TYYn siipiin”.
Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella.
Edustajistoasiat
140
Sääntömuutosesitykset
Liite 1

Sääntömuutokset 2019 edustajiston toiseen käsittelyyn

Edustajisto käsitteli huhtikuun kokouksessaan (asia 178/2019) ensimmäisen kerran
hallituksen esittämät sääntömuutokset. Edustajisto hyväksyi ensimmäisessä
käsittelyssään kaikki hallituksen muutosesitykset koskien edustajiston
puheenjohtajan roolin muuttamista, etäosallistumista edustajiston sekä edustajiston
ja hallituksen alaisten toimielinten kokouksiin, talousohjauksen järjestelyjä ja
talousarvion seurantaa. Lisäksi edustajisto hyväksyi erilaisia täsmentäviä ja
ajantasaistavia muutoksia.
Edustajiston kokouskäsittelyssä hyväksyttiin lisäksi yksi lisäys Humanistilistan
esityksestä: edustajiston varapuheenjohtajaan sovellettaisiin puheenjohtajaa
koskevia säännöksiä hänen toimiessaan kokouksen puheenjohtajana, eli hänellä ei
olisi äänivaltaa ja hänen sijalleen tulisi vaaliliitosta varajäsen.
Liitteestä selviävät tarkemmat muutosehdotukset perusteluineen.
TYYn sääntöjen 107 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta
kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä.
Toisessa käsittelyssä muutosesitykseen ei voida tehdä uusia muutoksia, tai niiden
käsittely lykkääntyy.
Ylioppilaskunnan säännöt 107 §
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset sääntöihin toisen
kerran.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asian.
Päätös:
Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset sääntöihin toisen
kerran.
141
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 Teppo Vättö 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 Teppo Vätön tilalle.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asian.
Päätös:
Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden
jäsenen Teppo Vätön tilalle.
142
TYYn pääsihteerin sijaisen valitseminen

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2019
Pöytäkirja 25.4.2019
Sivu 4/9

TYYn pääsihteerille Rauli Eleniukselle on myönnetty opintovapaa hallituksen
kokouksessa 7/2019 ajalle 9.10.2019–8.10.2021. Pääsihteerin sijaisen valinnan
valmistelusta on vastannut edustajiston valintatoimikunta. Hallitus avasi haun
pääsihteerin opintovapaan sijaisen tehtävään valintatoimikunnan hyväksymällä
hakukuulutuksella kokouksessaan 7/2019 ajalle 14.3.–9.4.2019. Hakemuksia saapui
12 kappaletta ja valintatoimikunta päätti haastatella hakijoista viisi 23.4.–26.4.2019
välisenä aikana. Haastattelut videoidaan valintatoimikunnan jäsenten katsottaviksi ja
hakijat haastattelevat edustajiston valintatoimikunnan puheenjohtaja Matias Virta,
edustajiston valintatoimikunnan jäsen Inari Harjuniemi ja hallituksen puheenjohtaja
Sini Saarinen. Pääsihteerin sijainen valitaan edustajiston kokouksessa 15.5.2019.
Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 8 kohta
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee pääsihteerin sijaisen ajalle
9.10.2019–8.10.2021 ja valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan pääsihteerin sijaisen
työsopimuksen.
Keskustelu:
Puheenjohtaja esitteli asian ja tarkensi esitystään siten, että valinta tehdään
valintatoimikunnan esityksestä.
Päätös:
Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee pääsihteerin sijaisen
valintatoimikunnan esityksestä ajalle 9.10.2019–8.10.2021 ja valtuuttaa hallituksen
neuvottelemaan pääsihteerin sijaisen työsopimuksen.
Hallinnolliset asiat
143
Tilojen hoitajan valitseminen
Liite 2

Vuokratilojen hoitajan hakukuulutus

Hallitus avasi (126/2019) haun TYYn tilojen hoitajaksi. Hakuaika päättyy 23.4. klo
12.00 ja hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri pitävät haastattelut 24.4. Tarkoitus
on, että henkilö voisi aloittaa tehtävässään mahdollisimman pian.
TYYn sääntöjen 74.4 §:n perusteella valinta on hallituksen tehtävä.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita TYYn tilojen hoitajan ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan
työsopimuksen yksityiskohdista.
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Keskustelu:
Hallituksen puheenjohtaja esitteli rekrytointiprosessia. Hakemuksia oli tullut
kolmelta henkilöltä. Puheenjohtaja ja pääsihteeri olivat haastatelleet kaikki kolme
hakijaa.
Puheenjohtaja esitti TYYn tilojen hoitajaksi Teppo Lindbergiä. Hän on hakemuksen
ja haastattelun perusteella oma-aloitteinen, ratkaisukeskeinen ja tuntee
ylioppilaskuntaa ja sen järjestökenttää. Hänellä on myös näkemystä tilojen
kehittämisestä ja viestimisestä. Hän erottui edukseen myös
asiakaspalveluhenkisyydellä ja tiloihin liittyvän palveluprosessin ymmärtämisellä.
Päätös:
Hallitus päätti valita TYYn tilojen hoitajaksi Teppo Lindbergin ja valtuuttaa
pääsihteerin sopimaan työsopimuksen yksityiskohdista.
Kehitysyhteistyöasiat
144
Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun
Liite 3

Hakukuulutus Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU

Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja
kehitysyhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä
kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi alkaa elokuussa 2019 ja päättyy
elokuussa 2020. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle enintään 3
uutta jäsentä KENKKUun.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 25.4.-6.5.2019 klo
23.59 asti.
Keskustelu:
Engblom totesi, että vanhassa kiintiössä oli jo TYYläisiä, mutta nyt oli mahdollisuus
saada uusia edustajia neuvottelukuntaan.
Päätös:
Hallitus päätti avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 25.4.–6.5.2019 klo
23.59.
Koulutuspoliittiset asiat
145
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmään

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2019
Pöytäkirja 25.4.2019
Sivu 6/9

Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajan yliopiston jatkuvan
oppimisen työryhmään. Työryhmä on uusi ja sitä tulee johtamaan vararehtori Riitta
Pyykkö. Työryhmän tavoitteena on kartoittaa Turun yliopiston jatkuvan oppimisen
nykytila ja tunnistaa sekä suunnitella lähiajan kehittämistoimenpiteet. Samalla
työryhmä kiinnittää huomiota myös jatkuvan oppimisen kansallisiin tavoitteisiin.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä TYYn edustajan yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmään.
Keskustelu:
Hallituksen puheenjohtaja esitti työryhmään Johanna Pohjosta ja varajäseneksi Joni
Kajanderia.
Päätös:
Hallitus päätti nimetä TYYn edustajan yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmään
Johanna Pohjosen ja varajäseneksi Joni Kajanderin.
Siipiasiat
146
Varsinaisten jäsenten valitseminen TYYn siipiin
Liite 4
Esitys siipien varsinaisiksi jäseniksi
Hallitus avasi kokouksessaan 9/2019 haun TYYn neljään siipeen syksylle 2019 ja
lukuvuodelle 2019-2020. Haku oli auki 11.4.–21.4.2019, jonka aikana saatiin 11
hakemusta. Hakijalla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen siipeen sekä
esittää toive, mihin siipeen haluaisi ensisijaisesti tulla valituksi. Kaikkia useaan
siipeen hakeneita hakijoita esitetään heidän ensisijaisen toiveen mukaiseen siipeen.
Hallituksen jäsen Engblom esittää:
Hallitus päättää siipien varsinaisista jäsenistä liitteen mukaisesti.
Keskustelu:
Engblom lisäsi, että 11 hakemuksen lisäksi yksi hakemus oli tullut myöhässä, mutta
se oli huomioitu valintaesityksessä.
Päätös:
Hallitus päätti valita siipiin seuraavat henkilöt:
Kansainvälisyyssiipi: Vilma Malinen (lv 2019–2020) ja Anika Zabeen (lv 2019–2020)
Yhdenvertaisuussiipi: Tiia-Maria Niskanen (sl 2019), Eerika Karppinen (sl 2019) ja
Jennifer Stanger (lv 2019–2020)
Ympäristösiipi: Sini Lilja (lv 2019–2020) ja Karita Kantanen (lv 2019–2020)
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Kehitysyhteistyösiipi: Laura Sirpoma (sl 2019), Sanna Ruuskanen (lv 2019–2020),
Sofia Olin (lv 2019–2020), Henna Kurki (sl 2019) ja Maija Airos (sl 2019)

Traditioasiat
147
Haun avaaminen suursitseillä avustavasta järjestöstä
Liite 5

Hakukuulutus Suursitsien järjestöstä 2019

TYY järjestää 17.5. Tuomiokirkkotorilla Suursitsit turkulaisille
korkeakouluopiskelijoille sekä muille opiskelijamielisille. Paikalle tarvitaan neljä
henkilöä kello 12-16 sekä kuusi tarjoilijaa 17-23 tarjoiluun ja alueen purkamiseen.
Näihin tehtäviin haetaan avustavaa järjestöä, jonka kautta tarvittavat henkilöt
tulevat. Haku aukeaa 25.4. ja päättyy 6.5. klo 23.59.

Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää avata haun Suursitseillä avustavasta järjestöstä liitteen mukaisesti.
Keskustelu:
Nyyssönen veti esityksensä pois, koska sitsien järjestäminen oli tulossa liian nopeasti.
Tapahtuma olisi järkevämpää järjestää syksyllä.
148
TYYlikkään vapun budjetti
Liite 6

Budjettiesitys Vappu 2019

TYYlikäs vappu järjestetään tiistaina 30.4.2019 ja keskiviikkona 1.5.2019
Taidemuseonmäellä, Runeberginpuistossa ja Vartiovuorenmäellä. Tapahtumien
budjettiin on laskettu arvonlisäveroineen kaikki ne kulut, joita tilaisuuksien
järjestäminen aiheuttaa. Kulut kuuluvat talousarvion kohtaan "erilliset
kulttuuritapahtumat" ja edelleen "ylioppilaskunnan traditiot".
Yhteisöasiantuntija esittää:
Hallitus hyväksyy TYYlikkään vapun budjetin liitteen mukaisesti.
Keskustelu:
Nyyssönen esitti, että pohjaesitykseen lisättäisiin 400 euroa kuvaajan palkkioon.
Päätös:
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Hallitus päätti hyväksyä TYYlikkään vapun budjetin liitteen mukaisesti sillä lisäyksellä,
että siihen lisättiin 400 euroa valokuvaajan palkkioon.
149
Vapun alumnitapahtuman budjetti
Liite 7

Budjettiesitys TYYn kevään alumnitapahtuma 2019

TYYn vuotuinen alumnitapahtuma järjestetään tiistaina 30.4.2019 Turun
taidemuseossa kello 15.30-17.15. Tapahtuman budjettiin on laskettu
arvonlisäveroineen kaikki ne kulut, joita tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa. Kulut
kuuluvat talousarvion kohtaan "sektorivarat" ja edelleen "muut hankkeet".
Yhteisöasiantuntija esittää:
Hallitus hyväksyy TYYn alumnitapahtuman budjetin liitteen mukaisesti.
Keskustelu:
Ei keskustelua.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä TYYn alumnitapahtuman budjetin liitteen mukaisesti.
150
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
151
Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri, kokouksen sihteeri

Risto Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Ville Keränen
pöytäkirjantarkastaja
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