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Esityslista
Aika:

3. huhtikuuta 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
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

219
Kokouksen avaus
220
Päätösvaltaisuus
221
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

222
Ilmoitusasiat
3.4.
4.4.
5.4.
7.4.
8.4.

Mononen SYL:n työelämäsektorin tapaamisessa Helsingissä
Kovala Turun yliopiston kielikeskuksen uusien opettajien rekrytointitilaisuudessa
Vähä-Heikkilä Nucleus ry:n 6-vuotisjuhlissa
Wessman tapaamassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaania 9–11
Häsänen ja Vähä-Heikkilä SYL:n järjestö- ja kulttuurisektorien tapaamisessa
Helsingissä
Mononen Tulevaisuuden tekijät -seminaarissa Helsingissä
Viljanen Pimé Café -tapahtumassa klo 12–13
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223
Esityslistan hyväksyminen
Hyvinvointiasiat
224
Haun avaaminen projektikoordinaattoriksi "Yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen" -projektiin
L1

TYY hakee projektikoordinaattoria ”Yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen” –
projektiin, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Projektin tavoitteena
on kannustaa opiskelijoita yhteisöllisempään asumiseen.
Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat projektin suunnittelu, kampanjan
markkinointi, avustuksien haun valmistelu ja raportointi. Haku on auki 13.4. asti.
Hakukuulutus on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun projektikoordinaattoriksi "Yhteisöllisyyttä opiskelijaasumiseen" -projektiin liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

225
TYYn Perheelliset-projektin tutkimusavustajan valinta
TYYH
avasi
haun
Perheelliset-projektin
tutkimusavustajan
tehtävään
kokouksessaan 12/2014. Tutkimusavustajan tehtävänä on purkaa tulokset
kyselytutkimuksesta, jossa selvitetään Turun yliopiston perheellisten opiskelijoiden
mahdollisuuksia opiskella ja osallistua opiskelijayhteisöihin sekä kartoitetaan
toimeentuloon, asumiseen ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä erityistarpeita.
Hakuaika päättyi 24.3. ja tehtävään tuli 14 hakemusta määräaikaan mennessä.
Hakijoista kaksi haastateltiin.
Esitys:

Hallitus päättää valita tutkimusavustajan TYYn Perheelliset-projektiin.

Kehitysyhteistyöasiat
226
Suunnitelma 0,7%-varojen käytöstä
L2

Hallituksen kehitysyhteistyövastaava ja kehitysyhteistyösiipi ovat päivittäneet ja
hyväksyneet suunnitelman 0,7%-varojen käytöstä vuodelle 2014. Suunnitelma
päivitettiin ajanmukaiseksi ja vaihtuva kohde vaihdettiin.

Esitys:

Hallitus
päättää
hyväksyä
suunnitelman
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat

0,7%-varojen

käytöstä
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227
Haun avaaminen Turun yliopiston yliopistokollegioon
L3

Turun yliopiston yliopistokollegion jäsen Jenni Liikanen on pyytänyt eroa kollegion
jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä Henri Viitanen on ilmoittanut olevansa
käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset
varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen
jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston
henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa
yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat
hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen
perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat; vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä,
rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion varajäseneksi
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Traditioasiat
228
Haun avaaminen TYYn vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi tai tapahtumatuottajapariksi
L4

TYY hakee tapahtumatuottajaa tai tapahtumatuottajaparia järjestämään TYYn 92.
vuosijuhlat.
Tapahtumatuottaja tai työpari vastaa cocktail-tilaisuuden, pääjuhlan, jatkojen sekä
silliaamiaisen järjestelyistä. Tehtäviin kuuluu tiedotuksesta, kuljetuksista,
ohjelmasta sekä tarjoilun hankinnasta vastaaminen, loppuraportointi sekä muut
mahdolliset tapahtuman toteutukseen liittyvät tehtävät.
Tapahtumatuottajalle maksetaan 1000 euron palkkio (sis. lomakorvauksen). Mikäli
tehtävää hoitaa työpari, palkkio jaetaan työparin kesken. Haku on auki 13.4. asti.
Hakukuulutus on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun TYYn vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi tai
tapahtumatuottajapariksi liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ja varata
palkkioon 1000 euroa sektorivaroista.

Viestintäasiat
229
TYYn lukuvuosikalenterin mainosmyynti- ja painosopimus

HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014
Esityslista 3.4.2014
Sivu 4/4

L5-6

TYYn hallitus päätti kokouksessaan 8/2014 TYYn lukuvuosikalenterin 2014-2015
mainomyyjäksi Pirunnyrkki Oy:n ja valtuutti pääsihteerin ja hallinto- ja
järjestöasiantuntijan jatkoneuvottelemaan sopimuksen. Palveluntarjoajan kanssa on
päästy yhteisymmärrykseen mainosmyyntisopimuksesta, ja TYYn kannat on tuotu
tietoon painosopimukseen, jonka palveluntarjoaja solmii Ajaston kanssa.

Esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi mainosmyynti- ja painosopimuksen TYYn
lukuvuosikalenterista 2014-2015.

Kutsut
230
Turun akateemisen viiksiseuran 4-vuotisjuhlat
Turun akateeminen viiksiseura juhlii 4. syntymäpäiväänsä vapaamuotoisesti ilman
erityistä ohjelmaa 7.4. klo 18 alkaen osakuntatalo Uusiksella. Ilmoittautumiset
viimeistään 4.4. Juhla ei ole muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

231
Opekas ry:n ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön yhteinen vuosijuhla
Opekas ry ja Turun yliopiston OKL:n Rauman yksikkö juhlivat vuosijuhlaansa
torstaina 24.4. klo 17.30 alkaen Toivo Laurilehto -salissa (Seminaarikatu 1).
Illalliskortin hinta on 52 €. Ilmoittautuminen 13.4. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta

232
Muut mahdolliset asiat
233
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Hakukuulutus "Yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen" -projektin
projektikoordinaattoriksi
Suunnitelma 0,7%-varojen käytöstä
Hakukuulutus yliopistokollegioon
Hakukuulutus
TYYn
vuosijuhlien
tapahtumatuottajaksi
tai
tapahtumatuottajapariksi
TYYn
lukuvuosikalenterin
mainosmyyntisopimus
(luottamuksellinen)
TYYn lukuvuosikalenterin painosopimus (luottamuksellinen)

