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Esityslista
Aika:

6. maaliskuuta 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

137
Kokouksen avaus
138
Päätösvaltaisuus
139
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

140
Ilmoitusasiat
5.3.
6.3.
7.3.
10.3.

Vähä-Heikkilä Avustustoimikunnan kokouksessa klo 17
Nieminen, Viljanen, Wessman ja Vähä-Heikkilä lounastapaamisessa Humanitasin
kanssa 11–12.30
Mononen tapaamisessa LähiTapiolan kanssa klo 14
Kovala ja Nyström edustajiston kokousten tulkkausta käsittelevässä palaverissa klo
11
Rehtorilounas
Wessman opiskelijapalautetyöryhmässä 9–11
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11.3.

12.3.

Mononen IT-palveluiden kehittämisworkshopissa klo 14–16
Viljanen laajennetun johtoryhmän kokouksessa klo 9–11
Mononen Tulevaisuuden tekijät -seminaarissa Virastotalolla klo 8.30–11.15
Hallitus ja asiantuntijat YTHS-vierailulla
Kovala tapaamassa AIESEC Turun edustajia klo 15
Nieminen, Nyström, Vähä-Heikkilä ja Lahoniitty Raumalla

141
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
142
Projektikoordinaattorin, uusien opiskelijoiden TYY-kierrosten suunnittelija ja vetäjä, haun
avaaminen
L1

Projektikoordinaattori on vastuussa uusille Turun yliopistoon hyväksytyille
opiskelijoille
suunnattujen
TYYn
toimistokierrosten
järjestämisestä.
Tutustumiskierroksilla kerrotaan perustiedot ylioppilaskunnan toiminnasta ja
samalla madalletaan uusien TYYn jäsenten kynnystä ottaa tarvittaessa
ylioppilaskuntaan yhteyttä. Koordinaattori on vastuussa esittelykierrosten
suunnittelusta, aikataulun laatimisesta ja kierrosten vetämisestä. TYYn hallituksen
jäsenet auttavat muutamien kierrosten vetämisessä.
Esittelykierrokset on koettu tarpeellisiksi, mutta työläiksi järjestää pelkästään
asiantuntijoiden ja TYYn hallituksen voimin. Siksi esittelykierrosten toteutukseen ja
suunnitteluun on syytä palkata erillinen projektikoordinaattori.
Avoinna olevat edustajiston tai hallituksen täytettävät toimet on julistettava
haettaviksi. Hakuaika on määrättävä vähintään kymmeneksi (10) vuorokaudeksi ja
enintään kolmeksikymmeneksi (30) vuorokaudeksi.
Toimi julistetaan haettavaksi ilmoituksella ylioppilaskunnan ilmoitustaululla,
ylioppilaskunnan www-sivulla, tyyali-sähköpostilistalla sekä mahdollisuuksien
mukaan Turun ylioppilaslehdessä. Projektikoordinaattorille maksetaan työstä 400
euron palkkio (sis. lomakorvaukset) ja hänellä on käytettävänään 40 tuntia työaikaa.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun projektikoordinaattorin toimeen liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti. Haku alkaa 6.3. ja päättyy 30.3.2014 klo 23.59.

143
Varsinaisen ja varajäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)
Varsinais-Suomen liitto on lähettänyt ylioppilaskunnalle seuraavan pyynnön:
"Varsinais-Suomen liitto pyytää organisaatiotanne nimeämään ehdokkaat jäseneksi
ja varajäseneksi sekä Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)
vuosille 2014–2017 aluekehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
17.1.2014 annetun lain (7/2014) mukaisesti oheisessa kirjeessä esitetyllä tavalla.
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Pyydämme
huomiomaan
organisaationne
aseman
yhteistyöryhmän
kokoonpanorakenteessa (ks. liite), jossa vain ryhmien 1–3 jäsenet osallistuvat
varsinaiseen päätöksentekoon (äänestysoikeus).
Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon tulee noudattaa naisten ja miesten tasaarvosta 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."
Ehdotukset
tulee
tehdä
kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

viimeistään

7.3.2014

mennessä

osoitteella

TYY tulee nimetä ehdokkaat yhdessä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
kanssa.
TUO:n kanssa on sovittu, että TUO nimeää ehdokkaat varsinaiseksi jäseneksi
vuosille 2014–2015 ja ehdokkaat varajäseneksi vuosille 2016–2017. TYY puolestaan
nimeää ehdokkaat varajäseneksi vuosille 2014–2015 ja ehdokkaat varsinaiseksi
jäseneksi vuosille 2016–2017.
Esitys:

Hallitus päättää nimetä ehdokkaat (nainen+mies) varajäseneksi Varsinais-Suomen
maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) vuosille 2014–2015. Ehdokkaat varsinaiseksi
jäseneksi vuosille 2016–2017 nimetään syksyllä 2015.

144
TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan valinta
Hallitus avasi haun TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan toimeen
kokouksessaan 7/2014. Haku oli auki 13.–24.2. ja määräaikaan mennessä tehtävään
tuli 55 hakemusta. Hakuajan umpeuduttua saapui vielä 4 hakemusta, joita ei
käsitelty.
Hallitus kutsui hakemusten perusteella haastatteluun 5 hakijaa.
Esitys:

Hallitus päättää valita TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen.

Hyvinvointiasiat
145
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
Turun yliopistolle
L2

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa Turun yliopistolta sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta eli sote-uudistusta koskevasta
lakiesityksestä. Lausunnossa on pyydetty näkemyksiä ehdotuksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annettavasta laista. Lakiesitys perustuu STM:n
valmisteluryhmän loppuraporttiin, joka luovutettiin peruspalveluministeri Susanna
Huoviselle 19. joulukuuta 2013. Turun yliopiston Kehittäminen ja suunnittelu yksikön suunnittelupäällikkö Markku Sutinen on pyytänyt Turun yliopiston
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ylioppilaskuntaa antamaan oman lausuntonsa lakiesityksestä Turun yliopistolle
10.3.2014 mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää lausua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen
esityksen luonnoksesta Turun yliopistolle liitteen mukaisesti

Tuutorointiasiat
146
Tuutorointimerkit 2014
TYY antaa tuutoreille vuosittain haalarimerkit sekä palkitsee uusien opiskelijoiden
valitseman supertuutorin, joita voi olla myös useampi. Myös kansainväliset tuutorit
saavat haalarimerkit vuosittain.
Tuutorointimerkit kilpailutettiin eri yrityksillä. Edullisimman vaihtoehdon tarjosi
Merkillinen (404 €), kun taas edullisin kotimainen vaihtoehto oli T&T Marks
(939,30 €). Tuutori 2014 -merkkejä tilattaisiin 300kpl ja supertuutori-merkkejä
5kpl. International tutor -merkkejä tilattaisiin 200kpl. Mallimerkit tehdään
hyväksyttäväksi ennen koko erän tuotantoa ja toimitusaika mallimerkin
hyväksymisestä on noin 5 viikkoa.
Keskustelun jälkeen hallitus tuli siihen tulokseen, että vaikka T&T Marks tekee
merkkinsä Suomessa, tilaamme merkit Merkillisestä. Syynä tähän on massiivinen
hintaero.
Merkillisestä tilattavien merkkien hinta on 0,80e/kpl (sis. alv).
Esitys:

Hallitus päättää tilata tuutorointimerkit Merkillisestä ja varata tähän yhteensä 404
euroa tuutorointivaroista.

Kutsut
147
Studerandekåren Noviumin 6. vuosijuhla (pöydältä)
Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium juhlii 6. vuosijuhlaansa
perjantaina 21.3. Ravintola Divinossa Pietarsaaressa. Juhlaillallinen alkaa klo 19.
Illalliskortin hinta on 70 €. Juhla on muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

148
Linnateatterin "Mieletön Turun tulevaisuus" ensi-ilta
Kutsu ensi-iltaan ke 12.3.2014 klo 19: Mieletön Turun tulevaisuus, Linnateatteri.
Kutsu on kahdelle. Ilmoittautumiset 9.3.2014 klo 16.00 mennessä
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta
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149
PorKy:n 11. vuosijuhla
Porin Kylterit ry. juhlii 11. vuosijuhlaansa 4.4. Yyterin kylpylähotellissa. Juhla alkaa
cocktail-tilaisuudella Porin yliopistokeskuksessa (Pohjoisranta 11 A) klo 16.
Illalliskortin hinta on 105 €, sisältäen silliaamiaisen. Ilmoittautuminen 10.3.
mennessä. Juhla ei ole muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

150
Muut mahdolliset asiat
151
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Hakukuulutus: Projektikoordinaattori
TYYn Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen
esityksen
luonnoksesta
Turun
yliopistolle
(nähtävillä
aamukoulussa)

