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Esityslista
Aika:

30. tammikuuta 2014 klo 9.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

Muu jakelu:

Tomi Nyström, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Katja Keto, tiedottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Anna Telenius, kansainvälisten asioiden asiantuntija

64
Kokouksen avaus
65
Päätösvaltaisuus
66
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

67
Ilmoitusasiat
29.1.
3.2.
4.2.

Mononen, Nyström ja Eklund tapaamisessa TOP:ssa klo 8–10
Mononen, Nyström ja Eklund tapaamisessa Danskebankissa klo 9–11
Nyström TYS:n A-talon työryhmässä klo 10–12
Nyström Turun yliopiston sisäilmatyöryhmässä klo 13–15
Wessman Kestävän kehityksen koulutusohjelman koordinaattoria tapaamassa klo
14–15
Mononen Töissä.fi-sivuston kehittämistyöpajassa Helsingissä klo 9–16
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68
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
69
Pankkipalveluiden kilpailutus: Kilpailutuskirjeen hyväksyminen
L1

TYYn pankkipalvelut kilpailutettiin edellisen kerran loppuvuodesta 2009.
Pankkipalveluiden tason tarkistamiseksi on perusteltua järjestää kilpailutus nyt
kevään aikana. Pankkipalveluiden ohella pankeilta pyydetään tarjoukset
ylioppilaskunnan kanssa solmittavasta markkinointiyhteistyösopimuksesta.
TYY kilpailuttaa pankkipalvelut yhdessä omistamansa Universtas Oy:n kanssa.
Pankkeja pyydetään palauttamaan tarjouksensa TYYhyn kirjallisena 28.2. klo 12
mennessä, minkä jälkeen päätös hyväksytystä pankista tulee tehdä sekä TYYn että
Universtas Oy:n hallituksissa.

Esitys:

Hallitus päättää kilpailuttaa TYYn pankkipalvelut liitteen mukaisesti sekä valtuuttaa
pääsihteerin ja Universtas Oy:n toimitusjohtajan käymään jatkoneuvottelut
tarjouksen jättäneiden pankkien kanssa.

Alayhdistysasiat
70
Alayhdistysluettelon vahvistaminen
L2

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista:
6 § Alayhdistysluettelo
Hallitus vahvistaa luettelon TYYn alayhdistyksistä vuosittain tammikuun ja
syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet
alayhdistysilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, voidaan
tällöin, hallituksen järjestettyä yhdistyksille tilaisuuden tulla kuulluksi asian
suhteen, evätä niiden alayhdistysasema. Hallitus määrittelee, onko alayhdistys
ainejärjestö, tiedekuntajärjestö vai muu yhdistys.
7 § Alayhdistysaseman epääminen
Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, etteivät 2
§:ssä mainitut ehdot täyty tai jos yhdistys antaa toiminta- tai projektiavustusta
hakiessaan virheellisiä tietoja ilmeisessä hyötymistarkoituksessa tai syyllistyy
vaalijärjestyksen 57 pykälässä mainittuihin rikkomuksiin, voi hallitus keskeyttää
myönnettyjen avustusten maksun tai evätä yhdistyksen alayhdistysaseman ja
poistaa sen alayhdistysluettelosta. Lisäksi alayhdistysasema voidaan evätä 6 §:ssä
mainitusta syystä sekä tapauksessa jossa alayhdistys jättää 5 §:ssä mainitut
velvollisuutensa täyttämättä.
Yhdistykset toimittivat alayhdistysilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen.
Myöhässä, eli 15.12. jälkeen ilmoituksen tehneitä oli 30 yhdistystä. Yksi alayhdistys
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on ilmoittanut luopuvansa alayhdistysasemasta: Pokeriklubi ry ja yksi yhdistys jätti
ilmoituksen tekemättä: Turun ylioppilaskyläsäätiön vuokralaisyhdistys ry.
Esitys:

Hallitus päättää vanhojen alayhdistysten alayhdistysaseman jatkamisesta, poistaa
alayhdistysasemasta luopuneet yhdistykset sekä vahvistaa luettelon 1/2014.

71
Toiminta-avustuksen ennakot
L3

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista:
8 § Toiminta-avustus
Turun yliopiston ylioppilaskunta voi hakemuksesta myöntää alayhdistyksilleen
vuosittain toiminta-avustuksia, joiden tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä
aktiivisuuteen. Toiminta-avustusta hakevalla alayhdistyksellä tulee olla vähintään
kymmenen TYYn jäsentä lukuun ottamatta niitä tiedekuntajärjestöjä joilla ei ole
henkilöjäseniä.
Yhdistys voi hakea toiminta-avustuksen perusosan suuruista ennakkoavustusta
alayhdistysilmoituksen yhteydessä. Ennakko maksetaan alayhdistyksen tilille 6
§:ssä mainitun alayhdistysluettelon vahvistamisen jälkeen…
…Puoluepoliittisille alayhdistyksille ei myönnetä toiminta-avustusta.
Toiminta-avustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 43 yhdistystä.

Esitys:

Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot ennakkoa ajoissa hakeneille
yhdistyksille, joilla on vähintään kymmenen TYYn jäsentä jäsenistössä.

Hyvinvointiasiat
72
Ravintolasiiven valinta
Hallitus valitsee ravintolasiipeen kalenterivuodeksi 3-5 jäsentä. Siivelle on valittava
vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Ravintolasiipi on
tarvittaessa koolle kutsuttava ja se vastaa opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden
mielipiteen huomioonottamisesta ylioppilaskunnan omistamissa sekä muissa
kampusalueella toimivissa ravintola- ja kahvilatoimintaa harjoittavissa yhtiöissä.
Esitys:

Hallitus päättää ravintolasiiven jäsenistä ja niiden lukumäärästä.

Kansainväliset asiat
73
Kansainvälisyyssiiven valinta
Hallitus valitsee vuosittain kansainvälisyyssiipeen 5-7 jäsentä. Kansainvälisyyssiiven
puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja valitaan siiven
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varsinaisten jäsenten keskuudesta järjestäytymiskokouksessa. Siiven varsinaiset
jäsenet rekrytoidaan avoimella hakusivustolla, jossa hakijat ilmoittavat oman
kiinnostuksensa tiettyyn siipeen tai tehtävään. Siipi järjestäytyy kauden
ensimmäisessä kokouksessaan. Siivelle on valittava vähintään puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Esitys:

Hallitus päättää kansainvälisyyssiiven varsinaisista jäsenistä ja niiden lukumäärästä.

Kehitysyhteistyöasiat
74
Kehitysyhteistyösiiven valinta
Hallitus valitsee kehitysyhteistyösiipeen lukuvuosittain 6-10 varsinaista jäsentä ja se
voi järjestäytyä haluamallaan tavalla. Siiven varsinaiset jäsenet rekrytoidaan
avoimella hakusivustolla, jossa hakijat ilmoittavat oman kiinnostuksensa tiettyyn
siipeen tai tehtävään. Siivet järjestäytyvät kauden ensimmäisessä kokouksessaan.
Siivelle on valittava vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Esitys:

Hallitus päättää
lukumäärästä.

kehitysyhteistyösiiven

varsinaisista

jäsenistä

ja

niiden

Traditioasiat
75
Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinta
Tapahtumatuottaja vastaa Fastlaskiaisen järjestelyistä ja toimii yhteistyössä
ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien hallitusten opiskelijakulttuurivastaavien sekä
kulttuurisiiven kanssa. Tapahtuma järjestetään 4.3.2014. Tapahtumatuottajan
palkkio on 300e.
Hallitus avasi haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi 16.1. Hakuajan
päättymiseen 26.1. mennessä oli saapunut kaksi hakemusta. Yksi hakemus saapui
hakuajan umpeutumisen jälkeen.
Esitys:

Hallitus päättää hakemusten perusteella Fastlaskiaisen 2014 tapahtumatuottajan
valinnasta.

76
Vapun 2014 tapahtumatuottajan haku
L4

TYYn tunnetuimman tradition, vapun, järjestäminen on perinteisesti hoidettu
yhteistyössä tapahtumatuottajan kanssa. TYY hakee vapun tapahtumatuottajaa
huolehtimaan vapunaaton lakituksen ja vapunpäivän TYYlikkään vappupiknikin
järjestämisestä. Tapahtumatuottaja vastaa muun muassa tilojen ja kuljetusten
varaamisesta,
lupien, esiintyjien,
järjestyksenvalvojien ja äänentoiston
hankkimisesta,
tarvittavan
siivouksen
hoitamisesta,
koko
tapahtuman
organisoinnista, yhteydenpidosta kaupungin muihin korkeakouluihin, loppuraportin
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tekemisestä sekä muista mahdollisista tehtävistä. Tapahtumatuottaja saa tukea
työhönsä TYYn hallituksen opiskelijakulttuurivastaavalta.
Haku avautuu 30.1.2014 ja päättyy torstaina 13.2.2014 klo 23.59.
Esitys:

Hallitus päättää avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan vapun 2014
järjestelyistä
liitteenä
olevan
hakukuulutuksen
mukaisesti
ja
varaa
tapahtumatuottajan palkkioon 900 euroa traditiovaroista.

77
Kulttuurisiiven valinta
Hallitus valitsee kulttuurisiipeen vuosittain 6-10 varsinaista jäsentä ja se voi
järjestäytyä haluamallaan tavalla. Siiven varsinaiset jäsenet rekrytoidaan avoimella
hakusivustolla, jossa hakijat ilmoittavat oman kiinnostuksensa tiettyyn siipeen tai
tehtävään. Siivet järjestäytyvät kauden ensimmäisessä kokouksessaan. Siivelle on
valittava vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Esitys:

Hallitus päättää kulttuurisiiven varsinaisista jäsenistä ja niiden lukumäärästä.

Viestintäasiat
78
TYYn uusien nettisivujen toimittajan valinta
L5-7

TYYn vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti nettisivujen uudistaminen
aloitettiin syksyllä 2013. TYY pyysi tarjoukset yhteensä 10 eri toimittajalta, joista
tarkempi neuvottelu käytiin 6 eri toimittajan kanssa. Toimittajat on pisteytetty
hinnan, tarjouksen kattavuuden ja referenssien perusteella. Karsinnan jälkeen
parhaiten TYYn vaatimuksia vastaa mainostoimisto Leimahdus.

Esitys:

Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen viestintävastaavan ja tiedottajan
jatkoneuvottelemaan sopimuksen nettisivujen uudistamisesta mainostoimisto
Leimahduksen kanssa.

79
A5 pöytämainoksien ja julisteiden jakajan valinta
TYYllä on n. 150 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri
puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella.
Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn alayhdistystä yhdeksi
vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 300 euroa/vuosi.
Hallitus avasi haun pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi 13.1. Hakuajan
päättymiseen 23.1. mennessä oli saapunut kuusi hakemusta.
Esitys:

Hallitus päättää hakemusten perusteella valita alayhdistyksen A5-pöytämainoksien
ja julisteiden jakajaksi vuodelle 2014.
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Ympäristöasiat
80
Ympäristösiiven valinta
Hallitus valitsee vuosittain ympäristösiipeen 5-7 jäsentä.
Ympäristösiiven
puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja valitaan siiven
varsinaisten jäsenten keskuudesta järjestäytymiskokouksessa. Siiven tehtävänä on
huolehtia TYYn ympäristöohjelman toteutumisesta, edistää ympäristöystävällisiä
toimintatapoja alayhdistysten ja opiskelijoiden keskuudessa sekä yliopistolla ja
yhteiskunnassa.
Esitys:

Hallitus päättää ympäristösiiven varsinaisista jäsenistä ja niiden lukumäärästä
vuodeksi 2014.

81
Muut mahdolliset asiat
82
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Pankkipalveluiden kilpailutuskirje 29.1.2014 (luottamuksellinen)
Alayhdistysluettelo 1/2014
Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet yhdistykset
Akateemisen vapun tapahtumatuottajan hakukuulutus
Nettisivutoimittajien arviointi
Arviot ja perustelut nettisivutarjouksista
Perehdytys nettisivu-uudistukseen

