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Pöytäkirja 17/2019
Aika:

30. elokuuta 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
Ville Keränen
Johanna Pohjonen

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

231
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:15

232
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.

233
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 Sofia Engblom & Jeremi Nyyssönen.
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234
Ilmoitusasiat
19.8. Peltonen yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan työryhmän kokouksessa
21.8. Elomäki ja Peltonen YTHS:n Yhteistyöllä parempaa opiskelukykyä terveellisessä ja
turvallisessa opiskeluympäristössä -koulutuksessa
20.-21.8. Nurmi ja Engblom kouluttamassa kansainvälisiä tuutoreita
23.8. Nurmi ja Peltonen Raumalla kouluttamassa tuutoreita TYYstä ja yhdenvertaisuudesta
27.8. Engblom Reilun kaupan korkeakoulun kannatusryhmän kokouksessa
28.8. Rehtori emeritus Kalervo Väänäsen läksiäislahjapuun istutustilaisuus
29.8. Elenius, Jokinen, Peltonen ja Pessi vierailuilla Rauman ja Porin kampuksilla
28.-29.8. Riikan yliopiston opiskelijaedustajat vierailulla TYYssä
29.-30.8. Nurmi ja Engblom kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa
2.9. Engblom Tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
3.9. Engblom ja Nurmi Siirtolaisuusinstituutin haastattelussa Varsinais-Suomen
maahanmuuttostrategiasta

235
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
236
Eleniuksen jäsenyydet yliopiston työryhmissä
Pääsihteeri Elenius jää opintovapaalle, ja Petra Peltonen aloittaa vastuullisena
pääsihteerinä 1.9.2019. Elenius on tehtävänsä puolesta ollut ylioppilaskunnan
edustaja useassa eri työryhmässä yliopistolla. Hallituksen tulee päättää, miten näiden
jäsenyyksien kanssa toimitaan. Edustamista voidaan siirtää Peltoselle, jollekulle
muulle tai jättää joissain tapauksissa myös nimeämättä edustajaa lainkaan.
Päätösesityksessä ei ole huomioitu korkeakoulujen neuvottelukunnan
opiskelijajärjestöedustajaa, koska neuvottelukunnan kausi ja siten Eleniuksen toinen
kaksivuotiskausi siinä päättyy 30.9. Lisäksi neuvottelukunnan opiskelijajärjestöjäsen
on nimitetty Ryhmä 40 000 -verkoston sopimuksen mukaisesti Ryhmä 40 000 ohjausryhmässä, joten TYYn hallitus ei nimitä neuvottelukunnan jäsentä.
Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää nimittää TYYn edustajaksi 1.9.2019 alkaen seuraavat henkilöt:
Turun yliopiston savuton kampus -jatkotyöryhmä: sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ville Ritola
Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
Turun yliopisto 100 -ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
Suomen yliopistokiinteistöjen kampuskohtainen sisäilmaohjausryhmä:
sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti nimittää TYYn edustajaksi 1.9.2019 alkaen seuraavat henkilöt:
Turun yliopiston savuton kampus –jatkotyöryhmä: sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ville Ritola
Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
Turun yliopisto 100 –ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
Suomen yliopistokiinteistöjen kampuskohtainen sisäilmaohjausryhmä:
sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
237
Henkilöstösuunnitelma 2019−2020
Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2019−2020
Työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat valmistelleet hallitukselle
hyväksyttäväksi henkilöstösuunnitelman seuraavaksi vuodeksi. Suunnitelma
jakaantuu osioihin, joissa kuvataan henkilöstön rakennetta, osaamista ja mahdollisia
muutoksia ja kehittämistarpeita. Suunnitelma on sisällöltään hyvin samankaltainen
kuin ennen päivitystä. Siinä on kuitenkin huomioitu henkilöstössä tapahtuneet
muutokset sekä keväällä tehty työhyvinvointikysely.
Tiedottaja Pessin kanssa on keskusteltu nimikkeen muuttamisesta
viestintäasiantuntijaksi, mikä kuvaa paremmin työn sisältöä ja on linjassa muun
henkilöstön nimikkeiden kanssa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2019-2020 ja muuttaa tiedottajan
nimikkeen viestintäasiantuntijaksi.
Keskustelu:
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Pääsihteeri esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2019-2020 ja muuttaa tiedottajan
nimikkeen viestintäasiantuntijaksi.

238
Tapahtumatuotantosopimus Aalto-yliopiston kanssa
Liite 2 Tapahtumatuotantosopimus Aalto-yliopiston kanssa
FITech-verkostoyliopiston kanssa lukuvuonna 2018−2019 voimassa ollut sopimus
sisälsi uuden teekkariyhteisön rakentamista tapahtumien, yritysvierailujen ja muun
toiminnan avulla. Vuoden aikana FITech-toiminta on tarkentunut ja Anja Karppisen
irtisanouduttua yhteisöasiantuntijan tehtävistään myös FITech organisoi uudelleen
tehtäviään. Heillä ei ole enää tarvetta puolipäiväiselle työntekijälle, mikä tarkoittaa
sitä, ettei sopimusta uusita sellaisenaan. FITech-tapahtumien järjestämiseksi
verkostoa koordinoivan Aalto-yliopiston kanssa olisi kuitenkin mahdollista solmia
sopimus, jolla TYYn tapahtumatuottaja järjestäisi myös FITech-tapahtumat. Näin
TYYn työtekijälle saataisiin enemmän työtunteja kuin pelkästään TYYn tapahtumiiin
liittyvillä tehtävillä.
Sääntöjen 48.1 §:n 1 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa
tehdä ylioppilaskunnan puolesta taloudelliselta tai muulta merkittävyydeltään
vähäistä suuremmat sopimukset.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä tapahtumatuotantosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan ja täydensi esitystään seuraavasti: ”Hallitus päättää
hyväksyä tapahtumatuotantosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sillä edellytyksellä,
että TYY solmii työsopimuksen tapahtumatuottajan kanssa.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä tapahtumatuotantosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sillä
edellytyksellä, että TYY solmii työsopimuksen tapahtumatuottajan kanssa.
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239
Elokuvatoimikunta Kinokoplan täydentäminen
Liite 3 Hakemukset elokuvatoimikuntaan (nähtävillä kokouksessa)
TYYn hallitus avasi kokouksessaan 15/2019 täydennyshaun loppuvuoden 2019
elokuvatoimikuntaan ajalle 2.8.-19.8. klo 23:59. Hakemuksia saapui 6 kappaletta.
Elokuvatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan ja on tehnyt hallitukselle
esityksen valittavista henkilöistä.
Elokuvatoimikunnan ohjesääntö
Elokuvatoimikunta Kinokopla esittää:
Hallitus päättää täydentää kolmella jäsenellä elokuvatoimikunta Kinokoplaa
loppuvuodeksi 2019

Keskustelu:
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti täydentää elokuvatoimikuntaa kolmella henkilöllä ja valita
elokuvatoimikunnan jäseniksi loppuvuodeksi 2019 Venla Savolan, Mimosa Jaskarin ja
Petteri Kalinin.
240
Suursitsien tapahtumatuottajan valitseminen
TYY järjestää 21.9. Suursitsit yhdessä Ryhmä 40 000 kanssa ja tapahtumaan haettiin
tapahtumatuottajaa. Hallitus avasi haun ajalle 1.8.2019 - 18.8.2019. Hakuaikana tuli
kolme hakemusta. Hallituksen jäsen Nyyssönen sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija
Peltonen haastattelevat hakijat 22. ja 23.9.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään valinnan tekee
hallitus.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää valita tapahtumatuottajan Suursitseille ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.
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Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan ja esitti, että tapahtumatuottajaksi Suursitseille
valitaan Laura Forsman. Forsman osoitti kykyä tapahtuman järjestämiseen
vaadittavaan kokonaisuuksien hallintaan ja yhteistyöhön. Haastattelussa
Forsman vaikutti idearikkaalta ja oma-aloitteiselta. Forsmanin eduksi katsotaan
monipuolinen kokemus erilaisista opiskelijatapahtumista ja osaaminen isojen
tapahtumien järjestämisestä.
Päätös:
Hallitus valitsi tapahtumatuottajaksi Suursitseille Laura Forsman ja valtuutti
pääsihteeri neuvottelemaan työsopimuksesta.

Sosiaalipoliittiset asiat
241
Sosiaalipoliittisen asiantuntijan nimeäminen TYYn edustajaksi yliopiston ja sidosryhmien
työryhmiin
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltonen siirtyy pääsihteeri Rauli Eleniuksen
opintovapaan sijaiseksi 1.9. alkaen ja sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi tulee
Ville Ritola 4.9. alkaen. Sosiaalipoliittinen asiantuntija on tehtävänsä puolesta
ylioppilaskunnan edustaja useassa eri työryhmässä yliopistolla ja sidosryhmien
organisaatioissa.
Sosiaalipoliittisen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan
ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin 4.9.2019 alkaen.
-

Turun yliopiston esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä (varsinainen
jäsen)
Turun yliopiston hyvinvointijaosto (varsinainen jäsen, puheenjohtaja)
Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan
varaedustaja)
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (varsinainen jäsen)
Turun alueen korkeakoulujen toimeentuloturvaverkosto (varsinainen jäsen)
Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmä (varsinainen jäsen)
YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä (varsinainen
jäsen)

-

Hallitus päättää esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se nimittää TYYn
sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n valtuuskuntaan
4.9.2019 alkaen.

-

Hallitus päättää esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimittää TYYn
sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan 4.9.2019 alkaen.

Keskustelu:
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esitteli asiakohdan.
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Päätös:
Hallitus päätti nimittää sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan
ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin 4.9.2019 alkaen.
-

Turun yliopiston esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä (varsinainen
jäsen)
Turun yliopiston hyvinvointijaosto (varsinainen jäsen, puheenjohtaja)
Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan
varaedustaja)
Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (varsinainen jäsen)
Turun alueen korkeakoulujen toimeentuloturvaverkosto (varsinainen jäsen)
Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmä (varsinainen jäsen)
YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä (varsinainen
jäsen)

-

Hallitus päättää esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se nimittää TYYn
sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n valtuuskuntaan
4.9.2019 alkaen.

-

Hallitus päättää esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimittää TYYn
sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan 4.9.2019 alkaen.

Traditioasiat
242
TYYlikkään avauksen lipunmyyjän valitseminen

TYYlikkään avauksen lipunmyyjäksi haettiin järjestöä ajalla 6.6.2019 - 18.8.2019.
Hakuaikana tuli viisi hakemusta.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää valita järjestön hoitamaan TYYlikkään avauksen lipunmyyntiä.
Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan ja esitti, että hallitus valitsee Turkulaisen
humanistispeksin hoitamaan TYYlikkään avauksen lipumyyntiä.
Päätös:
Hallitus päätti valita Turkulaisen humanistispeksin hoitamaan lipunmyyntiä
TYYlikkääseen avaukseen.
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Suursitsien budjetti
Liite 4 Suursitsit 2019 budjetti
TYY järjestää 21.9. Suursitsit yhdessä Ryhmä 40 000 kanssa. Tapahtuman budjetti on
arvioitu viime vuoden toteutuneen budjetin perusteella.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Suursitsien budjetin liitteen mukaisesti.
Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä Suursitsien budjetin. Mahdolliset voitot ja tappiot jaetaan
Ryhmä 40k kaavalla.

244
Muut mahdolliset asiat
Ei muita mahdollisia asioita.
245
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10:38.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja

Jeremi Nyyssönen
pöytäkirjantarkastaja
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