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Esityslista 9/2015
Aika:

12. maaliskuuta 2015 klo 9.30

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
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

149
Kokouksen avaus
150
Päätösvaltaisuus
151
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

152
Ilmoitusasiat
12.3.
13.3.

14.3.
16.3.
17.3.

Seppä Lex Libri Oy:n kokouksessa
Litokorpi ja Nurmi Kielikeskuksen kehittämispäivässä
Mononen ja Takatalo Ryhmä 30 000 -tapaamisessa
OLL:n varapuheenjohtaja Bennie Wardi vierailulla TYYssä
Mononen, Seppä ja Takatalo Lex ry:n vuosijuhlilla
Mononen ISYY:n 5-vuotisvuosijuhlilla Joensuussa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattorien kokouksessa
Elenius yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa

kaksi
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18.3.

Seppä ja Naarminen terveystyöryhmän kokouksessa

153
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
154
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014
L1

Vuoden 2014 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka jakaantuu
hallituksen toimintasektorien ja itsenäisten toimintayksiköiden osuuksiin. Lisäksi
taloudelliselle toiminnalle ja TYYn edustajille eri elimissä on varattu omat
osuutensa.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2014.

155
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2014
L2

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
toimintakertomuksen liitteenä.

tilinpäätös

vuodelta

2014

on

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2014.

156
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
L2

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan viimeistään edustajiston huhtikuun
sääntömääräisessä kokouksessaan on käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.

157
Linjaukset ylioppilaskunnan remonttitavoitteista
Ylioppilastalo A remontoidaan vapun 2016 ja syksyn 2017 välillä. Ylioppilaskunnan
ja alayhdistysten käytössä olevat tilat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
remontoidaan nopeutetulla aikataululla niin, että ne olisivat käytössä jo syksyllä
2016. Remontti antaa myös mahdollisuuden toteuttaa ylioppilaskunnan tiloihin
uusia tilaratkaisuja, jotka voivat nostaa kustannuksia, mutta parhaimmillaan
parantavat tilojen käytettävyyttä ja työtehoa. Tulevissa TYYn tiloissa saatetaan
toimia jälleen vuosikymmeniä ennen seuraavaa suurempaa muutosta. Tämä on siis
ainoa tilaisuus pitkiin aikoihin, jolloin pystytään suhteellisen helposti
muokkaamaan työympäristöä haluttuun suuntaan.
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Ylioppilastalon remontti on haastava kokonaisuus, jossa pitää ottaa huomioon
nykyaikaisten tilojen vaatimukset, remonttikulujen vuoksi väistämättä kohoavat
vuokrat sekä eri käyttäjäryhmien toiveet. Neuvottelut eri osapuolten välillä käydään
osittain jo keväällä 2015 ja viimeistään syksyllä pitää olla selkeä tahtotila, jota TYS:n
suuntaan ajetaan.
Ylioppilaskunnan tilojen osalta neuvottelut koskevat sitä, mitkä korjaustoimenpiteet
kuuluvat omistajan vastuulle ja miltä osin ylioppilaskunta mahdollisesti osallistuu
kuluihin. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi TYYn toimistolla
työskentelevät käyvät Helsingissä tutustumassa muiden järjestöjen tiloihin ja
osallistuvat muutamaan ideointipajaan, joiden tuloksista tehdään suunnitelmat
TYS:n arkkitehdin kanssa. Tähän liittyvät TYYlle lankeavat kustannukset tuodaan
hyväksyttäväksi edustajistolle erikseen, kuitenkin viimeistään vuoden 2016
talousarvion käsittelyyn. Alayhdistystilojen osalta on neuvoteltava tilojen
lopullisesta sijainnista ja vuokrasta.
Tässä vaiheessa on mahdotonta tuottaa tarkkaa esitystä tai vaihtoehtoja edustajiston
käsiteltäväksi. Jotta neuvotteluja voidaan käydä tavoitteellisesti, edustajiston on
hyvä käydä linjaava keskustelu siitä, mitä remontilta lopulta halutaan. Keskustelussa
tulisi keskittyä suuriin linjoihin ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä
on alayhdistystilojen tarkan sijainnin merkitys? Paljonko ylioppilaskunnan tiloihin
tehtäviin parannuksiin ollaan valmiit panostamaan?
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun
ylioppilaskunnan tavoitteista koskien ylioppilastalo A:n remonttia sekä valtuuttaa
pääsihteerin ja hallituksen jatkamaan neuvotteluja Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.

Alayhdistysasiat
158
Projekti- ja erillisavustukset 1/2015
L3

Avustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja
avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillissavustuksia neljä kertaa
vuodessa. Avustusten tarkoituksena on kannustaa alayhdistyksiä kehittämään uutta
toimintaa ja tukea yhdistysten kannalta merkittäviä projekteja. Projektiavustuksiin
on budjetoitu vuodeksi 2015 4000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten
lunastusaste on ollut 50—80 %.
Hakemuksia saapui 28.2.2015 mennessä sähköisesti 18 kappaletta. Hakemusten
yhteenlaskettu hakusumma on 8 848 €.

Esitys:

Hallitus päättää jakaa avustukset liitteen mukaisesti.

Kehitysyhteistyöasiat
159
Koordinaattorin valinta kehitysyhteistyön teemaviikolle
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TYY järjestää yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa
kehitysyhteistyön teemaviikon vuosina 2015 ja 2016. Kehitysyhteistyön teemaviikko
on osa SYL:n koordinoimaa viestintä- ja globaalikasvatushanketta, joka toteutetaan
ajalla 2015–2016. Kehitysyhteistyön teemaviikko toteutetaan, mikäli hankkeeseen
saadaan ulkoasiainministeriön hanketukea. Paikallisen teemaviikon suunnittelusta
ja toteutuksesta vastaa koordinaattori, jonka työsuhteen TYYssä tulisi alustavasti
alkaa huhtikuussa 2015, jotta hän pääsee alusta alkaen mukaan valtakunnallisen
ohjausryhmän toimintaan ja näin kykenee parhaalla mahdollisella tavalla
suoriutumaan teemaviikon koordinoimisesta. Hallitus avasi koordinaattorin haun
kokouksessaan 12.2.2015.
Haku päättyi 26.2. klo 12. Hakuaikana tehtävään tuli neljä hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastattelut pidettiin tiistaina 3.3.
Esitys:

Hallitus päättää kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin valinnasta.

Traditioasiat
160
Haun avaaminen vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi
L4

TYYn vuosijuhlat järjestetään 14.11.2015 ja niiden yhteyteen kehitetään uudenlaista
vuosijuhlaviikon konseptia. Vuosijuhliin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä
juhlaviikon tapahtumien koordinoinnista vastaamaan haetaan tapahtumatuottajaa.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi liitteen mukaisesti ja
varata tuottajan palkkioon 1100 euroa traditiovaroista.

161
Haun avaaminen avajaisviikon tapahtumatuottajaksi
L5

TYYn ja Turun yliopiston avajaiskarnevaali järjestetään 3.9.2015 ja sen yhteydessä
TYYlikäs avaus -bileet samana iltana. Tänä vuonna konseptia täydennetään luomalla
kokonainen avajaisviikko olemassa olevista ja uusista tapahtumista yhteistyössä
alayhdistysten kanssa. Avajaiskarnevaalin järjestelyistä ja viikkoon kuuluvien
tapahtumien koordinoinnista vastaamaan haetaan tapahtumatuottajaa.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun avajaisviikon tapahtumatuottajaksi liitteen mukaisesti ja
varata tuottajan palkkioon 500 euroa traditiovaroista.

Kutsut
162
Nucleus ry:n 7-vuotisjuhlasitsit
Nucleus ry täyttää seitsemän vuotta ja juhlistaa merkkipäiväänsä sitseillä lauantaina
28.3. Konsan Kartanolla (Virumäentie 9) klo 18 alkaen. Sitsien hinta on 30 €/ 35 €.
Kutsu on kahdelle. Ilmoittautuminen viimeistään 19.3.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015
Esityslista 12.3.2015
Sivu 5/5

163
Åbo Svenska Teaterin näytelmä "Batman bor inte här längre"
TYY on saanut kaksi kutsua Åbo Svenska Teaterin näytelmän "Batman bor inte här
längre" ensi-iltaan, joka on torstaina 26.3. klo 19. Molemmat kutsut ovat avec.
Ilmoittautuminen viimeistään 13.3.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

164
Muut mahdolliset asiat
165
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Toimintakertomus 2014
Tilinpäätös 2014
Projekti- ja erillisavustukset 1/2015 (nähtävillä kokouksessa)
Hakukuulutus: vuosijuhlien tapahtumatuottaja
Hakukuulutus: avajaisviikon tapahtumatuottaja

