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Esityslista 23/2016
Aika:

28. kesäkuuta 2016 klo 11.00

Paikka:

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, 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
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

311
Kokouksen avaus
312
Päätösvaltaisuus
313
Pöytäkirjantarkastaminen
314
Ilmoitusasiat
12.–15.7.
2.–3.8.
12.–14.8.

Lumme ja Tiainen SuomiAreenassa
Hallituksen kesätapaaminen
Lumme SYL:n pj-kesäpäivillä

Hallinnolliset asiat
315
Toimiston kalusteiden toimittajan valinta
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L1

A-talon toimiston remontin yhteydessä uusitaan osa kalusteista, joista pääsihteeri
on pyytänyt tarjoukset. Ensisijaisesti hankitaan työpisteille sähköpöydät ja
säilytystilaa ja uusitaan uuden neuvotteluhuoneen ja taukotilan kalusteet sekä
hankitaan pukuhuoneen pukukaapit.

Esitys:

Hallitus päättää toimiston kalusteiden toimittajasta ja niihin käytettävästä
summasta sekä valtuuttaa pääsihteerin sopimaan yksityiskohdat toimittajan kanssa
ja tekemään tilauksen.

316
Ylioppilastalo B:n 2. kerroksen järjestötilojen vuokraaminen
L2

Entinen TYYn kirjasto on muutettu järjestöille sopivaksi tilaksi ja vuokralaiset on jo
löydetty. Tilasta ei kuitenkaan vielä ole sopimusta kiinteistön omistavan Turun
ylioppilaskyläsäätiön kanssa. Sopimus ehdotetaan tehtäväksi liitteenä TYYn
toimiston vuokrasopimukseen, samoilla ehdoilla. Kokoukseen mennessä TYS:ltä ei
saatu vielä kirjallista sopimusluonnosta.
Tilat vuokrataan edelleen edustajiston huhtikuun kokouksen päätöksen mukaisesti,
lähtökohtana B-talon 1. kerroksen vuokrataso.

Esitys:

Hallitus päättää valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin solmimaan
kirjaston vuokrasopimuksen toimistoa koskevan sopimuksen liitteeksi ja samoilla
ehdoilla sen kanssa.

Tuutorointiasiat
317
TYY-kierrosten järjestämisen kustannukset
Tänä vuonna uusien opiskelijoiden TYY-kierrokset järjestetään nykyisellä
henkilöstöllä, ilman uuden projektityöntekijän rekrytointia. Kierroksia pitävät
pääasiassa Virva Viljanen ja Juha Laurila. Lisäksi hallituksen jäsenet ja muut
työntekijät pitävät yksittäisiä kierroksia. Vuonna 2015 työtunteja projektiin kului yli
80, mutta tänä vuonna suunnittelu ja suuri osa järjestelyistä on voitu tehdä jo
etukäteen. Siksi voidaan laskea tunteja kertyvän noin 60.
Esitys:

Hallitus päättää varata TYY-kierrosten vetäjien palkkoihin sivukuluineen 1000
euroa tuutorointivaroista.

318
Uusien opiskelijoiden haalarimerkit
Uudet opiskelijat tutustuvat TYYn toimintaan erityisesti TYY-kierroksilla. Tänä
vuonna kierroksilla jaettavaksi tilataan haalarimerkkejä, jotka toimivat
konkreettisena muistona. TYYstä Merkit on suunniteltu niin, että niitä voidaan jakaa
myös tulevien vuosien TYY-kierroksilla sekä muissa tapahtumissa kaikille jäsenille.
Esitys:

Hallitus päättää varata uusien opiskelijoiden haalarimerkkeihin 610 euroa.
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319
Muut mahdolliset asiat
320
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Tarjoukset toimiston kalusteista (toimitetaan hallituksen jäsenille)
Toimiston vuokrasopimus (toimitetaan hallituksen jäsenille)

