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Esityslista 32/2015
Aika:

22. lokakuuta 2015 klo 10.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

484
Kokouksen avaus
485
Päätösvaltaisuus
486
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

kaksi

487
Ilmoitusasiat
21. ja 23.10. Elenius yliopiston taulukkolaskentakurssilla
22.10.
Lumme RSGT Study -ryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
23.10.
Kajander
ja
Naarminen
tapaamassa
kauppakorkeakoulun
opintohallintoa
Elenius Universtas Oy:n 25- ja Unican 15-vuosijuhlilla
Hallitus TuKY:n 65-vuotisjuhlilla
24.10.
Mononen ja Koivisto TTYY:n 50-vuotisjuhlilla Tampereella
Ansiolautakunnan kokous
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26.10.

Hallituksen edustus ja edunvalvontahenkilöstöä rehtorinlounaalla
Huovinen DigiUTU-työryhmän kokouksessa
Huovinen Laatutyön ohjausryhmän kokouksessa
26.-27.10. Mononen ja Elenius SYL:n pj-ps-tapaamisessa Helsingissä
26.-29.10. Edustajistovaalien ennakkoäänestyspäivät
26.-30.10. Kehitysyhteistyöviikko
27.10.
Turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistapaaminen
kaupunginhallituksen kanssa
488
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
489
Aiesopimus TYS:n kanssa TYYn tilojen taloudellisista vastuista
L1

Hallitus esittää edustajiston lokakuun kokoukselle, että edustajisto päättäisi 1) antaa
Turun ylioppilaskyläsäätiölle suostumuksen myydä ylioppilastalo A:n siipirakennus;
2) tehdä linjapäätöksen TYYn remontin yhteydessä käytettävistä varoista; ja 3) antaa
hallitukselle valtuudet neuvotella vuokrasopimukset TYYn tiloista.
Koska päätöksenteolla on useita suoria vaikutuksia, TYS:n kanssa on päätetty solmia
aiesopimus, joka astuu voimaan kun päätökset on tehty. Sopimukseen on kirjattu
TYYn ja TYS:n vastuut sekä yleislinjaus kustannuksista sekä tulevista
vuokraehdoista TYYn tilojen osalta.
Aiesopimuksen ehdot esitellään edustajistolle lokakuun kokouksessa.

Esitys:

Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen
allekirjoittamaan aiesopimus TYS:n kanssa.

puheenjohtajan

ja

pääsihteerin

490
Varsinaisen jäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) on kaudella 2014-2017
yksi opiskelijoiden edustaja ja hänen varajäsenensä. TYY nimeää edustajat yhdessä
opiskelijakunta TUOn kanssa. Kauden alussa sovittiin, että TUO nimittää
varsinaisen ja TYY varajäsenen vuosille 2014-2015. Varajäsenenä on toiminut Jukka
Koivisto. TYY tekee ehdotuksen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2016-2017.
"Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon tulee noudattaa naisten ja miesten
tasa-arvosta annettua lakia (406/1988, 4§). Kaikkien niiden tahojen, joita
pyydetään nimeämään ehdokkaita maakunnan yhteistyöryhmään, tulee
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä sekä varsinaiseksi
jäseneksi että varajäseneksi."
Esitys:

Hallitus päättää nimetä nais- ja miesehdokkaan Varsinais-Suomen maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR) varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2016–2017.
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491
Lausuntopyyntö SYL:n kehitysyhteistyön uudelleen organisointi-projektista
L2

SYL:n hallitus on päättänyt esittää liittokokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2016
aikana
toteutettavaa
projektia
kehitysyhteistyötoiminnan
uudelleen
järjestelemiseksi. SYL on pyytänyt kirjallista lausuntoa kaikilta ylioppilaskunnilta.

Esitys:

Hallitus päättää lausua SYL:n kehitysyhteistyön uudelleen organisointi-projektista
liitteen mukaan.

Koulutuspoliittiset asiat
492
Opiskelijaedustajat opintoasiainneuvoston alaiseen opiskelijapalautetyöryhmään
Opintoasiainneuvosto aloitti lukuvuoden alussa uuden kauden ja ylioppilaskuntaa
on
pyydetty
nimeämään
opiskelijaedustajat
sen
alaiseen
opiskelijapalautetyöryhmään. Vastaava työryhmä oli olemassa edeltävän kauden
aikana ja jatkaa nyt toimintaansa. Viimeisenä siinä on toiminut varsinaisena
jäsenenä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Jesse Huovinen ja varajäsenenä
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
Esitys:

Hallitus päättää esittää opiskelijapalautetyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi
koulutuspoliittista vastaavaa Jesse Huovista ja varajäseneksi koulutuspoliittisen
asiantuntijaa Joni Kajanderia.

493
Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntien opiskelijajäsenten hakuajan jatkaminen
TYY on hakenut opiskelijaedustajia tiedekuntien johtokuntiin 1.1.2016 alkavalle
kaksivuotiskaudelle. Opiskelijajäsenten haku oli auki 21.9. - 18.10.2015. Hakuaikana
ei saapunut riittävää määrää hakemuksia kyseisiin toimielimiin.
Esitys:

Hallitus päättää jatkaa humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntien opiskelijajäsenten
hakuaikaa 1.11.2015 asti.

494
Muut mahdolliset asiat
495
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Aiesopimusluonnos
TYYn Lausunto SYL:n kehitysyhteistyön uudelleen organisointiprojektista

