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Esityslista 12/2015
Aika:

2. huhtikuuta 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

189
Kokouksen avaus
190
Päätösvaltaisuus
191
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

192
Ilmoitusasiat
31.3.
1.4.
2.4.
2.-7.4.
8.4.

Aprillirock Dynamossa
Mononen SparkUpPortti-hankkeen tapaamisessa
Remonttivaikuttamisen ohjausryhmä tapaamassa TYS:n toimitusjohtaja Haverista
TYYn vaalitori
Grönholm vuosilomalla
Saarni vuosilomalla
TYYn ja ÅAS:n hallitusten sekä rehtoriston ennakkoäänestystempaus
Yliopistonmäellä
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193
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
194
Projektikoordinaattorin haun avaaminen: uusien opiskelijoiden TYY-kierrosten suunnittelija ja
vetäjä
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.
Projektikoordinaattorille maksetaan työstä 500 euron palkkio (sis. lomakorvaukset)
ja hänellä on käytettävänään 50 tuntia työaikaa.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun projektikoordinaattorin toimeen liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti. Haku alkaa 2.4. ja päättyy 19.4.2015 klo 23.59.

Kansainväliset asiat
195
Kv-tuutoreiden oppaan painattaminen
TYYn kansainvälinen sektori on koonnut yhteistyössä Turun yliopiston
kansainvälisten palveluiden, opiskelija- ja hakijapalvelujen sekä kääntäjän kanssa
uudistetun oppaan kv-tuutoreille. Opas jaetaan tuutoreiden käyttöön
tuutorkoulutuksessa 24.4. Oppaan painaminen X-Copyssa (140 kpl) maksaa 195 € +
alv 24%.
Esitys:

Hallitus päättää painaa kv-tuutoreiden oppaan X-Copyssa ja varata tarkoitukseen
250 € sektorivaroista.

Kehitysyhteistyöasiat
196
Ulkoministeriön myöntämän tuen vastaanottaminen
Ulkoministeriö on myöntänyt TYYlle 4 870 € viestintä- ja globaalikasvatustukea.
Tuki tulee käyttää vuonna 2015 ja nostaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
Tuella rahoitetaan syksyn 2015 Kehyviikkoa ja kehitysyhteistyösiiven lukiovierailuja.
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Esitys:

Hallitus
päättää
ottaa
globaalikasvatustuen vastaan.

ulkoministeriön

myöntämän

viestintä-

ja

197
Kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan haun avaaminen
L2

Kehitysyhteistyöliite
ilmestyy
Turun
ylioppilaslehden
välissä
syksyn
Kehitysyhteistyöviikolla sekä sähköisenä näköisversiona. Noin 16-sivuisen liitteen
tarkoituksena on tiedottaa Turun yliopiston opiskelijoille kehitysmaista,
kehitysyhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista. Liitteen päätoimittajaksi valitaan
projektikoordinaattori, joka ideoi liitteen teemaa ja artikkelien aiheita yhdessä
vapaaehtoisten
kehitysyhteistyötoimijoiden
kanssa,
kokoaa
liitteen
toimittajakunnan kanssa, valitsee teemaan parhaiten sopivat tekstit ja kuvat sekä
vastaa liitteen toimittamisesta.

Esitys:

Hallitus päättää avata kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajahaun. Haku on auki
16.4. klo 12 asti.

198
0,7 % -kohteiden muuttaminen
L3-4

Hallitus on vuonna 2012 päättänyt valita Zimbabwen AIDS-orvot ry:n TYYn 0,7 %
varojen jatkuvaksi kohteeksi. Zimbabwen AIDS-orvot on tänä vuonna valittu TYYn
jäsenmaksulahjoituskohteeksi Meksiko-hankkeen ohella vuosille 2015–2017.
Kehitysyhteistyösiipi on viimeisimmässä kokouksessaan päättänyt ehdottaa, että
hallitus luopuisi jatkuvista 0,7 % -kohteista ja hyväksyisi 0,7 % -kohteet vuosittain
noudattaen hyvän kehitysyhteistyökäytännön periaatteita.

Esitys:

Hallitus päättää, että TYYn 0,7 % -kohteet valitaan kerran vuodessa
kehitysyhteistyösiiven esityksestä ja että TYY luopuu 0,7 % -varojen ohjauksesta
jatkuvaan kohteeseen.

Siivet
199
Kehitysyhteistyö- ja ympäristösiipien täydennyshaun avaaminen
L5

Kehitysyhteistyösiiven puheenjohtaja on pyytänyt eroa tehtävästään 1.4. alkaen.
Näin ollen kehitysyhteistyösiivestä vapautuu puheenjohtajan paikka, ja samalla
täydennetään myös ympäristösiipeä 0-3 henkilöllä.

Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajalle ja avata
täydennyshaun kahteen siipeen liitteen mukaisesti.

Traditioasiat
200
Avajaisviikon tapahtumatuottajan haun jatkaminen
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Haku avajaisviikon tapahtumatuottajaksi oli auki 12.–29.3., mutta hakemuksia ei
määräajassa saapunut. Tapahtumatuottajahakua jatketaan samoin ehdoin
sunnuntaihin 5.4. klo 23.59 asti, ja haastatteluja ja päätöstä siirretään niin ikään
viikolla eteenpäin.
Esitys:

Hallitus päättää jatkaa avajaisviikon tapahtumatuottajan hakuaikaa 5.4. klo 23.59
asti.

201
Vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinta
Haku vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi oli auki 12.–29.3. Määräajassa saapui yksi
hakemus, ja hakija on todettu soveltuvaksi tehtävään.
Esitys:

Hallitus päättää vuosijuhlien tapahtumatuottajan valinnasta.

Tuutorointiasiat
202
Tuutorointimerkit 2015
TYY antaa tuutoreille vuosittain haalarimerkit sekä palkitsee uusien opiskelijoiden
valitseman supertuutorin, joita voi olla myös useampi. Myös kansainväliset tuutorit
saavat haalarimerkit vuosittain.
Tuutorointimerkit on kilpailutettu vuonna 2014, jolloin merkkien tekijäksi valittiin
Merkillinen. Merkkeihin varattiin tuolloin tarjouksen perusteella 404 €.
Tuutoreiden määrä ei ole tänä vuonna olennaisesti muuttunut, joten merkkejä
tilataan 300kpl ja supertuutori-merkkejä 5kpl. International tutor -merkkejä
tilattaisiin 200kpl.
Esitys:

Hallitus päättää tilata tuutorointimerkkejä yhteensä 505 kappaletta ja varaa
tarkoitukseen 450 euroa tuutorointivaroista.

Kutsut
203
TAGS ry:n 5-vuotisjuhlat
Turun akateeminen gangsta rap -seura viettää 5-vuotisjuhliaan perjantaina 17.4.
TVO:n uusissa tiloissa (Köydenpunojankatu 14). Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella
klo 17. Juhlien hinta on 20 €. Ilmoittautuminen 8.4. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

204
Sohon Torwien kevätkonsertti
Sohon Torwet järjestää perinteisen kevätkonsertin teemalla "Funky triste"
lauantaina 18.4. Esirippu avautuu Sigyn-salin suurella näyttämöllä tasan 16.04.
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Konsertin jatkot vietetään illallisella ravintola Oléssa. Jatkojen hinta on 55 €.
Ilmoittautuminen viimeistään 8.4.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

205
Teekkarikomission 15-vuotisjuhlat
Teekkarikomissio viettää 15-vuotisjuhliaan lauantaina 18.4. Juhlat alkavat cocktailtilaisuudella ICT-talon aulassa klo 17 ja jatkuvat varsinaisella iltajuhlalla Turun
upseerikerholla klo 19. Illalliskortin hinta on 65 €. Ilmoittautuminen viimeistään
9.4.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

206
Muut mahdolliset asiat
207
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hakukuulutus: TYY-kierrosten koordinaattori
Hakukuulutus: kehitysyhteistyöliitteen päätoimittaja
Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä
Kehitysyhteistyösiiven kokouksen 2/2015 pöytäkirja
Hakukuulutus: siipien täydennyshaku

