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Esityslista 10/2018
Aika:

26. huhtikuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

137
Kokouksen avaus
138
Päätösvaltaisuus
139
Pöytäkirjantarkastaminen
140
Ilmoitusasiat
13.4.
18.4.
19.4.

20.4.
23.4.

Saarinen tapaamassa Yrittäjyysyliopistoa
Opex vierailulla TYYn toimistolla
Saarinen tapaamassa opinto-oppaan kehittäjätiimiä
Harjuniemi Turun kaupungin sidosryhmätapaamisessa keskustelemassa
Turun tavoitteesta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029
Paasivirta, Peltonen ja Ryhtä opiskelijan mielenterveyspäivän messuilla
Elenius TYS:n työvaliokunnan tapaamisessa
Saarinen kansainvälisyyssiiven kokouksessa
Harjuniemi lounaalla Åbo Akademi Studentkårenin puheenjohtajan kanssa
Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
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23.–27.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
30.4.–1.5.
4.5.
7.5.
9.5.
9.–15.5.

Paasivirta tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Palanterä ja Snygg puheenjohtajien neuvostossa
Hallitus jalkautuneena kampukselle
Paasivirta TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukuntien kokouksessa
Harjuniemi laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Palanterä kouluttamassa lääketieteellisen tiedekunnan tuutoreita
TYYn ja Nyyti ry:n toiminnallinen työpaja kiusaamiseen puuttumiseen
Isotalo ja Saarinen Universitas Turku ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Vappu
Saarinen kansainvälisten maisteriohjelmien arviointihaastattelussa
Nurmi kansainvälisten asioiden liikkuvuuspalaverissä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Peltonen OpintoVartun valmisteluryhmän kokouksessa
Peltonen ja Paasivirta toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
Opiskelijoiden kesän toimeentuloinfo
Harjuniemi ja Paasivirta Eurooppapäivän vastaanotolla
Elenius lomalla

141
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
142
Poliittisen linjapaperin hyväksyminen
Liite 1

Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi
Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisen linjapaperin päivittämisestä
18.4. pidetyssä kokouksessaan. Keskustelussa esitettyjen toiveiden ja
aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt
linjapaperiin tekstitason päivityksiä, pitäen prosessin kuitenkin suhteellisen
kevyenä. Edustajistolle toimitetaan dokumentti, johon on merkitty
lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset. Muutoksia on pyritty
perustelemaan kommenteilla, ja niihin on kirjattu miltä ryhmältä
muutosehdotus on tullut.

Puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn poliittisen
linjapaperin.
Hallinnolliset asiat
143
Peltosen sijaisen valinta
Liite 2

Asiantuntijan sijaisen valintamuistio (nähtävillä kokouksessa)
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Haku asiantuntijan sijaiseksi oli auki 29.3.–16.4., jona aikana tuli 17
hakemusta. Valmisteluryhmä kutsui haastatteluun viisi hakijaa ja teetti
näillä YTHS-muutokseen liittyvän kirjallisen tehtävän. Haastattelut pidettiin
19.–23.4. Valmisteluryhmä kokoontuu keskiviikkoaamuna tekemään
hallitukselle esityksen valittavasta henkilöstä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää Peltosen sijaisen valinnasta.
144
TYYn tilojen ja myytävien tuotteiden hinnat
Liite 3
Liite 4

TYYn tarjoamien palveluiden hinnat
Vuokra- ja lainapalveluiden käyttöaste 2017–2018
Osana toimintasuunnitelman palvelumuotoiluprojektia eri palvelujen
viestintää yhdenmukaistetaan. TYYn tarjoamien palveluiden hintojen
vahvistamiselle ei ole olemassa sääntöihin tai vakiintuneeseen käytäntöön
perustuvaa selvää mallia. Ei ole tarkoituksenmukaista, että hallitus
vahvistaisi palveluiden hintoihin tehtävät pienetkin muutokset aina
erikseen. Ehdotuksena on, että hallitus vahvistaa hinnat nyt kertaalleen,
mutta pääsihteerin hyväksynnällä hintoja voisi myöhemmin muuttaa ylöstai alaspäin tarpeen mukaan.
Q-talon käyttökokemusten perusteella on lisäksi muutamia kysymyksiä,
joihin pitää muotoilla linja. Ainakin pitäisi ratkaista seuraavat kysymykset:
-

-

-

-

Tila osoittautuu epäsiistiksi tarkastuksen yhteydessä: onko vuokralaisella
oikeus tulla siivoamaan itse vielä tarkastuksen jälkeen vai kutsutaanko
suoraan siivousyritys hoitamaan asia? Ensimmäinen vaihtoehto tuottaa
ylioppilaskunnalle enemmän työtä ja kustannuksia. Toisaalta
siivousfirma ei välttämättä pysty päivystämään tai tulemaan paikalle
lyhyellä varoitusajalla.
Sopimussakon tapauskohtainen enimmäismäärä. Sopimussakoksi on
määritelty nyt 400 euroa.
Lisälaskutus seuraavan päivän neuvonnasta: Vuokralaiset saattavat
tarvita neuvonta-apua vielä seuraavana aamunakin. Tätä ei ole
huomioitu tilan hoitajan varallaoloajassa, mutta soitoista aiheutuu
kustannuksia. Myös hälytysjärjestelmän väärinkäyttö aiheuttaa lisätyötä
tilan hoitajalle.
Alakerran siivoussopimus: Alakerran järjestökäytävälle ei ole tällä
hetkellä olemassa siivoussopimusta. Vuokralaisten kanssa on
keskusteltu erilaisista malleista siivouksen järjestämiseksi. Lisäksi
siivouskustannukset ovat ylittyneet talon ylläpitokuluissa huomattavasti.
Tulos tammi-maaliskuulta on alijäämäinen, joten hallituksen pitäisi
keskustella vuokrahintojen nostamisen tarpeesta tai muusta tavasta
kattaa alijäämä.

Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää hyväksyä TYYn tilojen ja tuotteiden hinnat liitteen mukaisesti
ja päättää, että hintoja voidaan pääsihteerin hyväksynnällä nostaa tai laskea
tarpeen mukaan. Lisäksi hyväksytään muistio Q-talon tarkastuskäytäntöjen
ja sanktioiden kehittämisestä.
Koulutuspoliittiset asiat
145
Halloped-täydennyshaku
Liite 5
Liite 6

Hakukuulutus: Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta
Hakukuulutus: Sote-akatemian koulutusryhmä
Kevään halloped-täydennyshaun yhteydessä valitaan opiskelijaedustajat
myös Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan ja Sote-akatemian
koulutusryhmään. Kielikeskuksen johtokunta vaihtuu syksyllä alkavalla
kolmivuotiskaudella ja Sote-akatemian koulutusryhmässä ei ole aiemmin
ollut opiskelijajäseniä. Näistä syistä hallitus päättää hakujen avaamisesta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen
johtokuntaan ja Sote-akatemian koulutusryhmään liitteiden mukaisesti.
146
Lausunto Turun yliopiston opetustilakartoituksesta
Liite 7

Lausunto Turun yliopiston opetustilakartoituksesta
Turun yliopisto on pyytänyt lausunnon opetustilojen tilannetta ja
kehittämistarpeita käsittelevään väliraporttiin.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää antaa lausunnon Turun yliopistolle liitteen mukaisesti.
Siipiasiat
147
Haun avaaminen TYYn siipiin syksylle 2018
Liite 8

Hakukuulutus: siivet
TYYn neljää siipeä täydennetään syksyä 2018 varten. Hakea voivat kaikki
TYYn jäsenet. Haku aukeaa 26.4. ja päättyy 13.5. klo 23.59. Hakea voi TYYn
verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Hallituksen jäsen Simonen esittää:

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2018
Esityslista 26.4.2018
Sivu 5/6

Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin syksylle 2018 liitteen mukaisesti.
Traditioasiat
148
Vapun alumnitilaisuuden kustannukset
Vappuaattona ennen lakitustilaisuuden alkua järjestetään
alumnitapaaminen Turun taidemuseossa. Museo ei ole maanantaisin auki,
joten tapaamisen vuoksi tulee hieman ylimääräisiä henkilöstökuluja.
Kustannukset syntyvät Museohenkilökunnasta, kahvilan henkilökunnasta ja
tarjottavasta kuohuviinistä arviolta 80 hengelle.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää varata alumnitilaisuuden kustannuksiin 1000 euroa muut
hankkeet -varoista.
Yritysyhteistyöasiat
149
Turun Sanomien yhteistyösopimuksen jatkaminen
Liite 9

Yhteistyösopimus TYYn ja Turun Sanomien välillä
Turun Sanomat ovat ilmaisseet halukkuutensa uusia yhteistyösopimuksensa
TYYn kanssa. Sopimukseen tulee lisäyksenä Turun Sanomien mainospaikka
Uuden opiskelijan oppaassa, joka kasvattaa sopimuksen arvoa 600 eurolla.
Muilta osin sopimus pysyy samansisältöisenä kuin edeltävänä vuonna

Hallituksen jäsen Snygg esittää:
Hallitus päättää hyväksyä
yhteistyösopimuksen.

TYYn

ja

Turun

Sanomien

150
Muut mahdolliset asiat
151
Kokouksen päättäminen
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Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi
Asiantuntijan sijaisen valintamuistio (nähtävillä kokouksessa)
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TYYn tarjoamien palveluiden hinnat
Vuokra- ja lainapalveluiden käyttöaste 2017–2018
Hakukuulutus: Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta
Hakukuulutus: Sote-akatemian koulutusryhmä
Lausunto Turun yliopiston opetustilakartoituksesta
Hakukuulutus: siivet
Yhteistyösopimus TYYn ja Turun Sanomien välillä (ei julkaista)

