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Pöytäkirja 12/2019
Aika:

23. toukokuuta 2019 klo 8.00

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:

Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

165
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 08:00
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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
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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 Johanna Pohjonen & Otto Elomäki
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168
Ilmoitusasiat
10.5. Peltonen tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
13.5. Peltonen ja Elomäki hyvinvointijaoston kokouksessa
17.5. Peltonen yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän
kokouksessa
21.5. Saarinen, Engblom ja Nurmi Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen 40-vuotisjuhlissa
21.5. Engblom ja Nurmi The political economies climate change: towards increasing
North-South cooperation -tapahtumassa
22.5. Toimiston yhteinen virkistyspäivä
23.5. Nurmi ja Kajander Karvin Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa –arvioinnissa
23.-24.5. Hallitys SEKSMYY-tapaamisessa Jyväskylässä
27.5. Elenius TYS:n työvaliokunnan ja sijoitustyöryhmän kokouksissa
28.5. Kajander yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmässä
29.5. Elenius yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
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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
170
Sosiaalipoliittisen asiantuntijan tehtävät syksystä 2019 alkaen
Edustajisto valitsi toukokuun kokouksessaan sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra
Peltosen pääsihteerin sijaiseksi. Peltosen perhevapaan aikana toukokuusta 2018
toukokuuhun 2019 sijaisena toimi Ville Ritola, joka on ilmaissut kiinnostuksensa
jatkaa tehtävässä Peltosen määräaikaisen pääsihteerikauden ajan. Sääntöjen mukaan
avoinna olevat tehtävät on lähtökohtaisesti avattava haettaviksi, mutta perustelluista
syistä määräaikainen toimi voidaan myös täyttää hallituksen nimityksellä. Ottaen
huomioon, että Ritolan määräaikainen sopimus on päättynyt aivan äskettäin, hän on
halukas palaamaan tehtävään ja hän on suoriutunut tehtävistään hyvin, voidaan
katsoa että perusteltuja syitä sille, että hallitus päättäisi ottaa Ritolan tehtävään
suoraan, on useita. Tämän voidaan katsoa olevan myös hyvää työnantajapolitiikkaa.
Sijaisuus alkaisi syyskuun alusta ja päättyisi Peltosen määräaikaisen pääsihteerin
tehtävän päätyttyä ja hänen siirryttyään takaisin vakituiseen tehtäväänsä.
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Päätöksen on kuitenkin hyvä olla ehdollinen sille, että Peltosen kanssa solmitaan
määräaikainen sopimus pääsihteerin tehtävää varten. Peltosen työsopimus tuodaan
hyväksyttäväksi hallitukselle ennen kesälomaa.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää nimittää Ville Ritolan sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi ajalle
1.9.2019−8.10.2021 sillä edellytyksellä, että TYY solmii pääsihteerisopimuksen Petra
Peltosen kanssa, ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan työsopimuksen yksityiskohdista
Ritolan kanssa.
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti nimittää Ville Ritolan sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi ajalle
1.9.2019−8.10.2021 sillä edellytyksellä, että TYY solmii pääsihteerisopimuksen Petra
Peltosen kanssa, ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan työsopimuksen yksityiskohdista
Ritolan kanssa.
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Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Turun yliopistossa kestävän kehityksen toiminta on laajaa kattaen opetuksen ja
tutkimuksen lisäksi myös erilaiset yliopistotason politiikkalinjaukset ja niiden
toimintaohjelmat, kansainvälisen yhteistyön ja viestinnän.
Kestävän kehityksen ohjausryhmän tehtävänä on kehittää, seurata ja arvioida Turun
yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa. Ohjausryhmä toimii
koordinoivana tahona tavoitteenaan vahvistaa yliopiston roolia ja tunnettuutta
kestävän kehityksen edelläkävijänä vaikuttavamman toiminnan aikaan saamiseksi.
TYYn hallitus valitsi TYYn edustajaksi kokouksessaan 24/2018 Emmi Simosen.
Ohjausryhmän toimikausi oli alun perin määritelty 31.7.2019 saakka, mutta
ohjausryhmässä on noussut esille tarve jatkaa vielä syksyn ajan. Koska Simonen on
valmistumassa, ylioppilaskunnan tulisi nimetä uusi opiskelijaedustaja kestävän
kehityksen ohjausryhmään syksylle 2019.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
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Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan. Jokinen esitti, että Engblom valitaan TYYn edustajaksi
Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
Päätös:
Hallitus päätti valita TYYn edustajaksi Kestävän kehityksen ohjausryhmään Sofia
Engblomin
Järjestöasiat
172
Toiminta-avustusten 2019 korjaus
Liite 1

Toiminta-avustukset 2019 (nähtävillä kokouksessa)

Hallitus päätti jakaa toiminta-avustukset 2019 kokouksessaan 11/2019. Hakemusten
käsittelyssä oli tapahtunut inhimillisiä virheitä, minkä seurauksena osa avustuksista
eivät ole pisteytetty yhdenvertaisesti muihin avustusten saajiin nähden.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus käsittelee toiminta-avustusten korjausesitykset ja päättää niiden pohjalta
toimenpiteistä.

Keskustelu:
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esitteli asiakohdan. Todettiin, että prosessissa on
tapahtunut virhe, minkä seurauksena osa järjestöjen toiminta-avustuksista ei ole
pisteytetty yhdenvertaisesti muihin avustusten saajiin nähden. Virheen
korjaamiseksi toiminta-avustukset vuodelle 2019 on jaettava uudelleen. Tämän
seurauksena kaikkien järjestöjen avustussummat muuttuvat. Avustusten
kokonaissumma pysyy samana (75 700€). Järjestö- ja hallintoasiantuntija jätti
muutetun pohjaesityksen, missä ”Hallitus päättää korjata toimintaavustuspäätöksen 157/2019 ja jakaa toiminta-avustukset vuodelle 2019 uudelleen.”
Päätös:
Hallitus päätti korjata toiminta-avustuspäätöksen 157/2019 ja jakaa toimintaavustukset vuodelle 2019 uudelleen.
Viestintäasiat
173
TYY Guide for Students -oppaan painokulut
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TYY Guide for Students jaetaan uusille vaihto-opiskelijoille ja kv-tutkintoopiskelijoille infopaketissa elokuussa. Yhteensä oppaita painetaan 550 kpl ja hinta
on X-Copylta saadun alustavan tarjouksen perusteella 784,92 € (sis. alv 24 %).
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää tilata 550 kpl TYY Guide for Students -oppaita X-Copysta ja varata
tarkoitukseen 800 € kansainvälisen toiminnan sektorivaroista.
Keskustelu:
Saarinen esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti tilata 550kpl TYY Guide for Students –oppaita X-Copystä ja varasi
tarkoitukseen 800€ kansainvälisen toiminnan sektorivaroista.
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Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 08:05

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Johanna Pohjonen
pöytäkirjantarkastaja

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1

Toiminta-avustukset 2019 (nähtävillä kokouksessa)

