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Esityslista 11/2016
Aika:

17. maaliskuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Sami-Petteri Seppä, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Frida Pessi, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

156
Kokouksen avaus
157
Päätösvaltaisuus
158
Pöytäkirjantarkastaminen
159
Ilmoitusasiat
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
21.3.

Kajander yliopiston hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmän kokouksessa
Kulha ja Lumme valtuustoryhmätapaamisissa
Lumme laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Naarminen YTHS:n johtokunnan kokouksessa kokouksessa
Nurmi ja Dahlström Polku-hankkeen seminaarissa
Tiainen ja Naarminen Turun korkeakoulujen terveystyöryhmän kokouksessa
Kulha, Tiainen ja Dahlström opiskelijakortin kehittämistapaamisessa
Elenius ja Lumme SYL:n pj-ps-tapaamisessa
Hallitus ja pääsihteeri rekrytointikoulutuksessa
Alumnien toimistotapaaminen
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden tapaamisessa
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22.3.

Nurmi Polku-hankkeen kokouksessa
Kanslian muutto yliopiston päärakennukseen, jolloin kanslia kiinni
Rehtorinlounas
Elenius TYS:n hallituksen työvaliokunnan kokouksessa
Kajander yliopiston hallintotehtävien keskittämisen ohjausryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa

160
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
161
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2015
L1

Vuoden 2015 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 2015.

162
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2015
L1

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
toimintakertomuksen liitteenä.

tilinpäätös

vuodelta

2015

on

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2015.

162
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
L1

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

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.

163
Historiatoimikunnan nimittäminen
Toimintasuunnitelman mukaisesti muodostetaan historiatoimikunta, joka toimii
ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlavuodelle suunnitellun teoksen kirjoittamisessa
varsinaisen historioitsijan tukena. Toimikunnan puheenjohtajaksi on pyydetty TYYn
kunniajäsen, rehtori emeritus Keijo Virtasta. Muiksi jäseniksi ovat alustavasti
suostuneet:
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Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopiston historiateostoimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historian professori
Veikko Laakso, Suomen historian lehtori emeritus
Mats Kommonen, tietoturvapäällikkö, 75-vuotishistoriatoimikunnan jäsen
Hannu Salmi, kulttuurihistorian professori
Riitta Monto, päätoimittaja
Vesa Vares, poliittisen historian professori, yliopiston 100-vuotishistorian kirjoittaja
Johanna Kärki, TuKYn viimeinen pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää historiatoimikunnan.

164
95. juhlavuositoimikunta
TYY täyttää 95 vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden aikana järjestetään näkyvyyden
lisäämiseksi erilaisia juhlaviikkoja sekä näyttävät vuosijuhlat. Juhlaviikkojen
suunnittelusta vastaa juhlavuositoimikunta, ja työhön osallistetaan myös TYYn
järjestöjä. Ohjelma suunnitellaan monipuoliseksi ja saavutettavaksi koko jäsenistölle.
95-juhlavuositoimikuntaan oli avoin haku 11.2–13.3., jonka lisäksi rekrytoitiin
vanhoja ylioppilaskuntatoimijoita ja aktiiveja henkilökohtaisesti kontaktoimalla.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää 95. juhlavuoden toimikunnan.

165
Lähetekeskustelu SYL-ehdokkaaksi hakeutumisesta
Syksyllä 2015 edustajisto toivoi, että hakeutumista sekä TYYn SYL-ehdokkaaksi että
TYYn hallituksen jäseneksi selkiytettäisiin ja muutettaisiin aiempaa avoimemmaksi.
Valintatoimikunta valmistelee lähetekeskustelun pohjalta huhti- tai toukokuun
edustajiston kokoukseen ehdotuksen siitä, miten SYL-ehdokkaan valintamenetelmää
voitaisiin uudistaa. Hallitushaun muuttamisesta päätettäisiin syksyllä.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
TYYn SYL-ehdokkaan valintamenetelmästä.

166
Lähetekeskustelu yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä
L2

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaprojektissa "Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva
opiskelija" todetaan seuraavaa: "Ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelma
päivitetään vuonna 2016". Nyt voimassa oleva yhdenvertaisuusohjelma on tehty
vuosiksi 2013–2016.
Maaliskuun
edustajiston
kokoukseen
pyydetään
edustajistoryhmiltä
ryhmäpuheenvuorot, joissa pyydetään arvioimaan sitä, kuinka nykyistä
yhdenvertaisuusohjelmaa tulisi muokata sisällön, rakenteen ja muodon osalta.
Ryhmäpuheenvuorojen perusteella käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen uutta
yhdenvertaisuusohjelmaa työstetään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Valmis
ohjelma hyväksytään syksyllä edustajiston kokouksessa.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
TYYn yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä.

Hallinnolliset asiat
167
Korttimaksujen vastaanottaminen TYYn kansliassa
Käteismaksaminen on viime vuosina vähentynyt Suomessa oleellisesti, mutta TYYn
kansliassa maksuja ei ole voinut tehdä muilla tavoin. Palvelun parantamiseksi ja
maksujen vastaanottamisen helpottamiseksi erityisesti remontin aikaisen väistön
ajan TYY voisi jatkossa ottaa maksuja vastaan iZettle-korttipäätteellä.
Korttimaksujen vastaanottaminen maksaa maksuliikenteen suuruudesta riippuen
korkeintaan 2,75 % per maksu. Itse korttimaksulaite ei maksa mitään, mutta
kansliaan pitää hankkia puhelin, joka on laitteen kanssa yhteensopiva.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä korttimaksujen vastaanottamisen korkeintaan 2,75 %:n
komissiolla.

168
Lukuvuosikalenterin painon valitseminen
L3

TYYn lukuvuosikalenteri tehdään yhteistyössä Pirunnyrkki Oy:n kanssa, joka
huolehtii myös painosopimuksen kilpailuttamisesta. TYY voi kuitenkin halutessaan
valita haluamansa tarjouksen jättäneistä painopaikoista. Tarjouksen jätti neljä
tahoa.

Esitys:

Hallitus päättää lukuvuosikalenterin painopaikan valinnasta.

Siipiasiat
169
Ympäristösiiven täydennyshaun avaaminen
L4

TYYn siipien toiminnan kuvauksen mukaan hallitus voi valita siipeen korkeintaan 10
jäsentä. Ympäristösiipi on toivonut, että siiven toiminnassa olisi mukana 10
henkilöä. Täydennetään ympäristösiipeä 0-2 henkilöllä.

Esitys:

Hallitus päättää avata täydennyshaun ympäristösiipeen liitteen mukaisesti.

Traditioasiat
170
Haun avaaminen vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi
L5

TYYn vuosijuhlat järjestetään 12.11.2016 ja niiden yhteyteen jatketaan
vuosijuhlaviikon kehittämistä. 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.

171
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Haun avaaminen avajaisviikon tapahtumatuottajaksi
L6

TYYn ja Turun yliopiston avajaiskarnevaali järjestetään 5.9.2016 ja TYYlikäs avaus bileet 7.9. Tänä vuonna avajaisviikon konseptia jatketaan ja se luodaan olemassa
olevista ja uusista tapahtumista yhdessä järjestöjen 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
172
Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 26-vuotisjuhla 18.3.
Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta viettää 26. vuosijuhliaan perjantaina 18.3.
klo 19.30 Ruplassa Helsingissä. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion
mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

173
Taideyliopiston ylioppilaskunnan 3-vuotisjuhla 9.4.
Taideyliopiston ylioppilaskunta viettää 3. vuosijuhliaan lauantaina 9.4. klo 21 alkaen
TeaKin Tori Teatterikoululla. Itse juhlaa edeltäen Taideyliopiston ylioppilaskunnan
hallitus järjestää etkot klo 20 alkaen Teatterikorkeakoulun Bunkkeriopiskelijatilassa. Ilmoittautuminen synttäribileiden etkoille päättyy 6.4. Juhla ei ole
hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

174
Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 91-vuotisjuhla 9.4.
Turun yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta viettää 91. vuosijuhliaan lauantaina
9.4. klo 16 alkaen Osakuntasalissa. Ilmoittautuminen päättyy 3.4. ja kutsu on
kahdelle. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

174
Muut mahdolliset asiat
175
Kokouksen päättäminen
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelma 2013–2016
Lukuvuosikalenterin painotarjoukset
Ympäristösiiven täydennyshaku
Vuosijuhlien tapahtumatuottajan haku
Avajaisviikon tapahtumatuottajan haku

