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Esityslista 36/2014
Aika:

30. lokakuuta 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
Hannu Aaltonen, tiedottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

485
Kokouksen avaus
486
Päätösvaltaisuus
487
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

488
Ilmoitusasiat
29.10.
30.10.
31.10.
3.11.

Nurmi Viestintä- ja globaalikasvatushankkeen infotilaisuudessa Helsingissä
Viljanen Turun yliopiston tasa-arvoseminaarin suunnittelukokouksessa klo 9
TYYn ansiolautakunnan kokous
Mononen tapaamassa Turun Sanomia
Viljanen ja Mononen P-klubin 39. vuosijuhlilla
Nyström tapaamisessa John Morton -keskuksen valtuuskunnan puheenjohtaja,
Suomen Ruotsin suurlähettiläs Jarmo Viinasen kanssa
Nieminen Turun raitiotien yleissuunnittelun 3. työpajassa
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4.11.
5.11.

Mononen yrittäjyyskoulutustyöryhmän kokouksessa klo 11
Mononen tutustumassa Turun AMK:n osuuskuntatoimintaan klo 14
Viljanen tapaamassa lääkäriseura Duodecimin pääsihteeriä klo 14
Mononen tapaamassa TYS:iä
Nieminen ja Nyström Universtaan hallituksen kokouksessa
Nurmi työsuojeluiltapäivässä BioCityssä

489
Esityslistan hyväksyminen
Liikunta-asiat
490
Edustajien nimeäminen OLL:n liittokokoukseen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 13.–14.11.2014 Hotelli
Haagassa, Helsingissä. Suomen ylioppilaskuntien liiton äänimäärä liittokokouksessa
määräytyy 31.12.2013 jäsentilanteen mukaan. SYL:lla on liittokokouksessa
käytettävissä yksi ääni kunkin jäsenjärjestön alkavaa kahta tuhatta (2000) jäsentä
kohden. TYYn liittokokousedustajien määrä on kahdeksan.
SYL on päättänyt, että SYL:n edustajat OLL:n liittokokoukseen nimetään
ylioppilaskuntien esitysten mukaisesti seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Kukin ylioppilaskunta voi esittää enintään yhden edustajan
ylioppilaskunnan alkavaa 2000 henkilöjäsentä kohti.
Esityksen yhteydessä ylioppilaskunnan on esitettävä, kuinka monta
liittokokousääntä kukin sen edustaja käyttää. Yksi edustaja voi edustaa
vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä.
Jos määräaikaan mennessä kaikille SYL:n liittokokousäänille ei
esitysten perusteella ole edustajaa, päättää SYL:n hallitus lopuista
edustajista itsenäisesti.
Kukin ylioppilaskunta vastaa nimeämiensä edustajien kustannuksista
itse.

OLL on kuitenkin toivonut, etteivät vuoden 2015 alusta liittymättömät
ylioppilaskunnat osallistuisi liittokokoukseen. Nämä äänet jaetaan jäseneksi
liittyville ylioppilaskunnille, ja TYYn kohdalla tämä tarkoittaa enintään neljää lisäääntä, jolloin kokonaisäänimääräksi muodostuu 12.
Ylioppilaskunta voi nimetä halutessaan myös enintään yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä varsinaisille edustajille. Varajäsenten nimeäminen ei ole välttämätöntä.
Liittokokouksen osallistumismaksu on ollut aiemmin 130€/hlö. Osallistumismaksu
on sisältänyt majoituksen ja ruokailut. Kukin ylioppilaskunta vastaa itse
nimeämiensä edustajien liittokokousmaksuista sekä matkakustannuksista. Yksi
edustaja voi käyttää valtakirjalla enintään kolmea (3) ääntä.
Esitys:

Hallitus päättää OLL:n liittokokousedustajista, mahdollista varajäsenistä, äänten
jakautumisen edustajien kesken ja liittokokouksesta aiheutuvista kuluista.
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Sosiaalipoliittiset asiat
491
TYYn lausunto YTHS:n käyntimaksu-uudistuksesta
L1

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on pyytänyt ylioppilaskunnilta kommentteja
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön
(YTHS)
erikoislääkäripalveluiden
käyntimaksujen korotus- ja laajentamispaineesta. YTHS:n erikoislääkäripalveluita
ovat
muun
muassa
hammaslääkäri-,
mielenterveys,
gynekologija
ihotautilääkäripalvelut.
SYL pyytää, että ylioppilaskunnat vastaavat lausunnoissaan kolmeen kysymykseen:
1) Mitkä palvelut halutaan pysyvän maksuttomina? Onko mielenterveyspalveluilla
erityisasema?
2)
Onko
käynnin
pituus
olennainen
kysymys
hammaslääkärikäyntihinnoittelussa, mutta ei muissa käynneissä? 3) Halutaanko
kaikkien maksujen olevan suuruusluokaltaan suunnilleen samantasoisia vai voiko
osa palveluista olla toisia kalliimpia?

Esitys:

Hallitus päättää lausua SYL:lle YTHS:n käyntimaksu-uudistuksesta liitteen
mukaisesti.

Traditioasiat
492
Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan haku
L2

Tapahtumatuottajan tehtäviin kuuluu vastata Fastlaskiaisen järjestelyistä.
Fastlaskiainen järjestetään 17.2.2015. Tapahtumatuottaja vastaa koko tapahtuman
organisoinnista ja kehittämisestä, tapahtuman ohjelmasta sekä lupien, esiintyjien,
järjestyksenvalvojien
ja
äänentoiston
hankkimisesta,
tilavarauksista,
tiedottamisesta,
kuljetuksista
ja
yhteydenpidosta
kaupungin
muihin
korkeakouluihin, tarvittavan siivouksen järjestämisestä, loppuraportoinnista sekä
muista mahdollisista tehtävistä. Tapahtumatuottaja rekrytoi tuekseen tiimin Turun
ylioppilas- ja opiskelijakuntien jäsenistä.
Tapahtumatuottaja työskentelee yhteistyössä TYYn, ÅASn, TUOn ja Noviumin
hallituksien opiskelijakulttuurivastaavien kanssa.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan Fastlaskiaisen
järjestelyistä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaan ja varaa traditiovaroista
STYLA-laskurin mukaisesti 58% 300 euron tapahtumatuottajan palkkiosta.

Kutsut
493
HYY:n 146. vuosijuhla
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viettää 146. vuosijuhlaansa keskiviikkona 26.11.
Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 A)
klo 16.30 ja jatkuu juhlaillallisella Vanhalla ylioppilastalolla klo 18.30. Illalliskortin
hinta on 95 € / 85 €. Ilmoittautuminen 12.11. mennessä.
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Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

494
Tamyn 89-vuotissyntymäpäivät
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta viettää 89-vuotissyntymäpäiväänsä 7.11.2014
Klubilla (Tullikamarinaukio 21). Juhlat alkavat klo 18.00. Juhlan hinta on 30€.
Ilmoittautuminen 29.10.2014 mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta

495
Muut mahdolliset asiat
496
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

TYYn lausunto Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käyntimaksuuudistuksesta
Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja

