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Esityslista
Aika:

14. elokuuta 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
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

340
Kokouksen avaus
341
Päätösvaltaisuus
342
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

343
Ilmoitusasiat
11.8.

Mononen viestintätapaamisessa Ryhmä 30 000:n kanssa
Nieminen ja Mononen kupo-tapaamisessa Ryhmä 30 000:n kanssa
12. - 13.8.
Suunnittelumökki
14.8.
Nurmi Starttipaketti-kokouksessa AMK:n, Noviumin ja ÅAS:n kanssa
14.8. ja 19.8. Nurmi kv-tuutoreiden kertauskoulutuksessa kv-palvelujen kanssa
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15.8.
18.8.
19.8.
19. - 20.8.
20.8.

Nieminen ja Mononen tapaamassa V-S Yrittäjiä
Viljanen ja Naarminen tapaamassa YTHS:n yksikön johtajaa Maisa Kuuselaa
Nieminen RSGT-ohjausryhmän kokouksessa
Saunailta rehtoriston kanssa
Isotalo ja Wessman Korkeakoulututkimuksen kansallisessa symposiumissa
Häsänen Zimbabwen Aids-orvot ry:n kummitapaamisessa

344
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
345
Lähetekeskustelu tiedottajan vakinaistamisesta
Edustajisto päätti toukokuun 2013 kokouksessaan, että TYYhyn palkataan
tiedottaja 14 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen viestintäresurssien
puutteen vuoksi. Työsuhteen aikana arvioidaan työmäärä ja aiheutuneet
kustannukset.
Tiedottajan toimea perustettaessa siirrettiin järjestöasiantuntijalta,
tiedottajalta sekä muilta asiantuntijoilta viestinnällisiä tehtäviä uudelle
tiedottajalle. Samalla järjestöasiantuntijan tehtävänkuvaan lisättiin
pääsihteeriltä, hallitukselta ja asiantuntijoilta siirtyviä hallinnollisia tehtäviä.
Haku tiedottajan tehtävään oli auki 20.6.–19.7.2013. Hakuaikana
hakemuksia tuli yhteensä 77 kappaletta. Osa hakijoista haastateltiin. Lisäksi
hakijoilla teetettiin kirjallinen ja graafinen tehtävä. Kokouksessaan 24/2013
TYYn hallitus valitsi kokoaikaiseen, yhden vuoden ja kahden kuukauden
määräaikaiseen työsuhteeseen Katja Kedon.
Keto on irtisanoutunut tehtävästä 20.7.2014 alkaen. Edustajiston
ryhmäpuheenjohtajien konsultoinnin jälkeen edellisen haun kahteen
kärkihakijaan oltiin suoraan yhteydessä määräaikaisesta työsuhteesta elo–
marraskuuksi. Pääsihteeri keskusteli kärkihakijoiden kanssa 2.6.
Alkukeskustelun jälkeen molemmat hakijat ilmaisivat kiinnostuksensa
määräaikaiseen tehtävään ja kertoivat pystyvänsä aloittamaan tehtävässä
elokuun aikana. Hakijoille pidettiin laajempi haastattelu 10.6. Hallitus valitsi
12.6. TYYn uudeksi tiedottajaksi Hannu Aaltosen. Aaltonen aloittaa
tehtävässään 22.8.
Edustajiston tulee päättää tiedottajan tehtävän mahdollisesta
vakinaistamisesta syksyn aikana. Alkuperäinen suunnitelma on, että asiasta
käydään lähetekeskustelu elokuun kokouksessa 27.8. ja päätös tehtäisiin
syyskuun kokouksessa 24.9. Lähetekeskustelua varten kerätään
ryhmäpuheenjohtajilta selvitettäviä asioita ennen elokuun kokousta. Lisäksi
asiasta pyydetään TYYn henkilöstön, hallituksen ja toimen hoitajan
lausunnot.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
TYYn tiedottajan toimen vakinaistamisesta sekä pyydetyt lausunnot.

346
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous pidetään Korpilammen
kongressikeskuksessa 21.–22.11. Kullakin liiton jäsenenä olevalla
ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja jokaista
alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti. TYYn liittokokousedustajien määrä on
viisitoista. Liittokokousedustajat valitaan lokakuun edustajiston kokouksessa
29.10.
Liittokokouksessa valitaan SYL:n hallitus vuodelle 2015 ja TYYllä on
mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi tai
jäseniksi.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää asettaa Jussi Niemisen
TYYn ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi 2015.

347
Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan täydentäminen
Turun Ylioppilaskyläsäätiön 48-jäsenisen valtuuskunnan kolmivuotiskausi
päättyy 31.12.2015. TYYllä on valtuuskunnassa kuusi paikkaa. Näistä
paikoista yksi kuuluu itseoikeutetusti edustajiston puheenjohtajalle, joka
toimii TYS:n sääntöjen mukaan myös valtuuskunnan II varapuheenjohtajana.
TYS:n on pyynnöstä ylioppilaskunta nimesi 21.11.2012 seuraavat jäsenet
31.12.2015 päättyvälle kolmivuotiskaudelle:
Paula Barrientos
Jarkko Louhelainen
Salla Mistola
Aapo Rantanen
Jukka Väisänen sekä
Ville Valkonen (1.1.2014 alkaen Jukka Koivisto).
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto valitsee jäsenet TYS:n
valtuuskuntaan valintatoimikunnan esityksestä. Valtuuskunnan paikkoihin
oli avoin haku vuonna 2012. Hakuaikana hakemuksia tuli kolme ja loput
paikat täydennettiin esityksinä edustajiston kokouksessa.
Valtuuskunnan jäsen Aapo Rantanen on pyytänyt eroa tehtävästä ja hänen
tilalleen tulisi valita uusi jäsen.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto myöntää pyynnöstä eron Aapo
Rantaselle ja valitsee valintatoimikunnan esityksestä hänen tilalleen uuden
edustajan TYS:n valtuuskuntaan 31.12.2015 päättyväksi kaudeksi.

Alayhdistysasiat
348
TYYn muoviastiaston (eli TYYMAn) täydentäminen
TYYn kansliasta on saatavissa 50 hengelle tarkoitettu muoviastiasto. Astiasto
sisältää lautaset, mukit, snapsilasit, aterimet, kaksi kulhoa, salaattiottimet,
boolikauhan sekä kaksi termoskannua. TYYMAan kokoa olisi tarkoitus
kasvattaa siten, että se soveltuisi 80 hengelle.
Astiaston täydentämisen hinnaksi tulee noin 310 €, mikä sisältää lautaset,
mukit, aterimet ja snapsilasit 30 hengelle.
Esitys:

Hallitus päättää täydentää TYYMA-astiastoa ja varaa tarkoitukseen 310 €
sektorivaroista.

Kunnallispoliittiset asiat
349
Ryhmä 30 000 kunnallispoliittisen ohjelman 2014-2016 hyväksyminen
TYYn toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 lukee, että "TYY laatii yhdessä
Åbo Akademis Studentkårenin, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
TUO:n ja Studerandekåren Noviumin kanssa Ryhmä 30 000
kunnallispoliittisen ohjelman 2014–2016. Kunnallispoliittinen ohjelma
laaditaan vuonna 2013 toteutetun kunnallispoliittisen kyselyn sekä
ylioppilas- ja opiskelijakuntien poliittisten linjojen pohjalta. TYY varmistaa,
että kunnallispoliittinen ohjelma esitellään keskeisille sidosryhmille, joihin
kuuluvat kaupungin johto, valtuusto, virkamiehet ja lautakunnat sekä
yliopisto. TYY edistää kunnallispoliittisia linjojansa myös Ryhmä 30 000:n
ulkopuolella."
Kunnallispoliittista ohjelmaa on työstetty kesän aikana kupo-kyselyn tulosten
valmistuttua keväällä. Ohjelman sisältöä on viimeistelty elokuussa ja
julkaisuasua työstetty valmiiksi. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien hyväksyttyä
ohjelman se käännetään suomeksi ja ruotsiksi ja painatetaan. Valmis ohjelma
julkaistaan lokakuussa, jolloin se esitellään kaupungin johdolle, valtuustolle,
virkamiehille ja lautakunnille sekä yliopistolle.
Esitys:

Hallitus päättää Ryhmä 30 000 kunnallispoliittisen ohjelman 2014-2016
hyväksymisestä.

Yhdenvertaisuus
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350
Osallistuminen Turku Pride -tapahtumaan
Kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Turku Pride järjestetään lauantaina 20.
syyskuuta Turun keskustassa. Hallitus päättää TYYn osallistumisesta
tapahtuman järjestämiseen ja siitä tiedottamiseen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta Turku Pride -tapahtumaan.

Kutsut
351
TOSY ry:n 45-vuotisjuhla
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys - TOSY ry juhlistaa 45vuotista taivaltaan Kupittaan paviljongissa 4.10. klo 18 alkaen. Illalliskortin
hinta on 50 €/55 €. Ilmoittautuminen 15.9. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

352
Muut mahdolliset asiat
353
Kokouksen päättäminen

