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Esityslista 13/2015
Aika:

9. 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

208
Kokouksen avaus
209
Päätösvaltaisuus
210
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

211
Ilmoitusasiat
9.4.
10.4.
13.4.

Elenius ja Lumme tapaamassa Unican toimitusjohtaja Hovia
Huovinen opiskelijapalautetyöryhmän kokouksessa
Mononen, Litokorpi ja Nurmi tapaamassa kielikeskuksen johtaja Nelsonia
Liljenbäck ja Lumme SYL:n järjestösektorin tapaamisessa
Nurmi Kansainvälisten palvelujen OLVA-kokouksessa
TYYn ja alayhdistysten Megasitsit
Elenius SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmän tapaamisessa
Nurmi Kansainvälisten maisterikoordinaattorien kokouksessa

kaksi
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14.4.

Elenius Mehiläisen työterveyshuoltotilaisuudessa
Universtas Oy:n yhtiökokous
Elenius yliopiston turvallisuuden työryhmän kokouksessa
Mononen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa

212
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
213
Vaalijärjestyksen hyväksyminen
L1

Edustajistovaalit järjestetään kuluvan vuoden marraskuussa. Pääsihteeri ja
keskusvaalilautakunta ovat valmistelleet hallitukselle esityksen vaalijärjestyksen
päivittämiseksi.
Ohjesäännössä alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta (7 §) viitataan
vaalijärjestykseen, ja nyt tehtävän päivityksen yhteydessä ohjesääntöön tulee
päivittää viittaus oikein.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset vaalijärjestykseen
ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset
ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

214
Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsen Jukka Kujala on pyytänyt eroa valmistumisen vuoksi.
Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se myöntää eron Jukka Kujalalle ja
täydentää taloustoimikuntaa.

Sosiaalipoliittiset asiat
215
Opiskelijan asumisen tuki:
asumisentukijärjestelmästä

TYYn

hallituksen

linjaava

keskustelu

SYL:n

työn

tueksi

Viime vuosien aikana keskusteluun on tasaisin väliajoin noussut opiskelijoiden
asumislisän riittämätön taso. Tuen taso on jäänyt pahasti jälkeen, koska asumislisä
ei ole sidottu mihinkään indeksiin ja asumislisää korotettiin viimeksi 2005. Tässä
ajassa vuokrat ovat nousseet merkittävästi, yli kolme prosenttia vuodessa.
SYL keskusteli viime vuonna ylioppilaskuntien kanssa aktiivisesti eri vaihtoehdoista
tuen tason kehittämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on ollut toive selvittää lisää
mahdollisuutta, että opiskelijat jollain aikavälillä siirtyisivät yleisen asumistuen
piiriin. SYL on toivonut ylioppilaskunnilta ohjeistusta siitä, mihin suuntaan yokunnat toivoisivat opiskelijoiden asumisen tukea kehitettävän. Näitä ohjeistuksia
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käytetään tukena, kun SYL alkaa valmistella mahdollista uutta asumisen tukeen
liittyvää kantaa syksyn liittokokoukseen.
Esitys:

TYYn
hallitus
päättää
merkitä
käymänsä
keskustelun
TYYn
asumisentukijärjestelmän linjoista tiedoksi ja kommentoi asiaa SYL:lle keskustelun
pohjalta.

Traditioasiat
216
Megasitsien talousarvio
L2

TYY järjestää yhteistyössä muutaman alayhdistyksensä kanssa poikkitieteelliset
Megasitsit 10.4.2015. Tapahtuman tulot ja menot ohjataan kootusti TYYlle ja ne on
eritelty liitteenä olevassa talousarviosta.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä Megasitsien talousarvion.

Kutsut
217
Turun ylioppilasteatterin näytelmä ”Monte-Criston kreivi”
Ilja Mäkelän näyttämösovitus Alexandre Dumas vanhemman kirjoittamasta
klassikkoteoksesta on nopeatempoinen seikkailutarina, joka myös avaa monitasoisia
näkökulmia ajattomiin aiheisiin onnen ja rakkauden merkityksestä. Näytelmän ensiilta on perjantaina 10.4. Kutsu on kahdelle ja käy kaikkiin esityksiin.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

218
Muut mahdolliset asiat
219
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Vaalijärjestys
Megasitsien talousarvio

