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Esityslista 38/2014
Aika:

13. marraskuuta 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

507
Kokouksen avaus
508
Päätösvaltaisuus
509
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

kaksi

510
Ilmoitusasiat
13.11.
13.–14.11.
14.11.
15.–16.11.
17.11.

Isotalo ja Wessman halloped-koordinaattorien tapaamisessa klo 14–16
Nieminen ja Vähä-Heikkilä OLLn liittokokouksessa
Isotalo ja Wessman koposektorin alumnitapaamisessa klo 14
TYYn alumnipäivä (alumnitapahtuma kauppakorkeakoulun Mercatorilla klo 18–)
Nyström opiskelijakunta TUOn 8. vuosijuhlilla klo 18–
TYYn 92-vuotisjuhlat
Rehtorilounas
Wessman yliopistokollegion opiskelijaedustajien pre-palaverissa klo 16
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18.11.
19.11.

Kovala ja Naarminen Turun yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa klo 14
Edustajiston RPJ klo 18.15–
Häsänen Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien opiskelijakulttuurivastaavien
tapaamisessa
Mononen RSGT-iltapäivässä klo 13–16
Nyström puhumassa Turun rekrytointipalveluiden työnhakutilaisuudessa klo 14–16
Kovala ja Viljanen Turun esteettömyysverkoston kokouksessa klo 14
TYYn SYL-liittokokousdelegaation toinen tapaaminen klo 17 Kappelissa

511
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
512
TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2015–2017
L1

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman marraskuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu asiasta käytiin edustajiston lokakuun kokouksessa, minkä jälkeen
hallitus on käsitellyt ryhmäpuheenvuorossa esiin tulleet huomiot ja tehnyt sen
perusteella muutoksia kolmivuotissuunnitelmaan.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle,
kolmivuotissuunnitelman.

että se hyväksyy päivitetyn TYYn

513
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 lähetekeskusteluun
L2

Hallitus on valmistellut edustajistolle seitsemän toimintasuunnitelmaprojektia.
Projektit ovat vaikuttavia, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviä. Hallitus
toivoo edustajistoa priorisoimaan lähetekeskustelussaan kuusi mieluisinta projektia.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaan 2015 sisällytettävistä
projekteista.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee
tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2015.

514
Vastaus edustajiston ponteen lainakassan lakkauttamisesta
L3

TYYn lainakassa lakkautettiin edustajiston päätöksellä tammikuun kokouksessa
2014. Päätöksen yhteydessä edustajisto hyväksyi ryhmä Vihreä vasemmiston
esittämän ponnen, joka velvoitti hallituksen valmistelemaan vaihtoehtoisen keinon
tukea TYYn vähäosaisia jäseniä lainakassan tilalle.
Hallitus on valmistellut edustajistolle kirjallisen vastauksen ponteen. Vastaukseen
on kerätty ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle tiedoksi liitteen mukaisen vastauksen ponteen
TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.
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Hallinnolliset asiat
515
SYL:n liittokokouksen matkakulut
L4

Kuljetuksesta liittokokoukseen pyydettiin tarjous kaikkiaan viideltä linjaautoyhtiöltä, joista kolmelta oli tullut tarjous esityslistan sulkeutumiseen mennessä.
Edullisimman tarjouksen jätti Turun Citybus. Kuljetuksen kustannukset jaetaan
turkulaisten ylioppilaskuntien kesken osallistujamäärän mukaan (kilpailutus ja
kululaskelma liitteessä).

Esitys:

Hallitus päättää varata liittokokouksen kuljetukseen 560 euroa SYL:n liittokokous kuluista.

Kansainväliset asiat
516
TYYn lausunto yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisen luonnoksesta
L5

Turun yliopisto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain muuttamisesta 13.11.2014 mennessä. Esityksessä
ehdotetaan yliopistolakiin lisättävän säännökset EU/ETA-alueen ulkopuolisilta
opiskelijoilta
perittävistä
lukukausimaksuista
alempaan
tai
ylempään
korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Lukukausimaksun
suuruus olisi vähintään 4000 euroa lukuvuodessa. Yliopistolla tulisi olla
apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien
opiskelijoiden opiskelua. Lisäksi yliopistolain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä
ehdotetaan täsmennettäviksi.

Esitys:

Hallitus päättää lausua yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisen
luonnoksesta Turun yliopistolle liitteen mukaisesti.

517
Starttipakettivaraston muutto ja starttipaketin hinnan nostamisen ajankohta
L6

Starttipakettivarasto on TYYn, TUO:n, ÅAS:n ja Noviumin voittoa tavoittelematon
palvelu, joka vuokraa vaihto-opiskelijoille starttipakettia 70 euron hintaan (paketin
hinta 20 euroa, pantti 50 euroa). Korkeiden vuokrakulujen (528 €/kk) vuoksi
paketin hinnan nostaminen 25 euroon on ajankohtaista vuoden 2015 aikana,
viimeistään syksyllä.
Syksystä 2013 lähtien starttipakettivarasto on sijainnut Yo-talo B:ssä. Korkeiden
vuokrien vuoksi Starttipakettitoimistolle on haettu ilmaista toimitilaa Turun
Ammattikorkeakoulun tiloista Lemminkäisenkadun ja Untamonkadun kulmasta.
Tila on tarkoitus remontoida ja muutto tapahtuisi kevätlukukauden 2015 aikana,
viimeistään kesällä 2015.

Esitys:

Hallitus päättää Starttipakettivaraston
nostamisen ajankohdasta.

muutosta

ja

starttipaketin

hinnan
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518
Starttipakettivaraston apulaisen haun avaaminen
L7

Starttipakettivarastoon
tarvitaan
kiireisimpinä
päivinä
apulainen
starttipakettivaraston hoitajan avuksi. Apulainen työskentelee korkeintaan 45 h
erikseen sovittavina ajankohtina joulu- tammikuussa. Hakukuulutus liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää avata starttipakettivaraston apulaisen haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaan. Haku aukeaa torstaina 13.11. ja päättyy torstaina 27.11.
klo 12.

Koulutuspoliittiset asiat
519
Opiskelijajäsenten haku Universitas Turku-ohjausryhmän jäseniksi
Universitas Turku -hankkeen ohjaussäännön mukaisesti hanketta hallinnoi
ohjausryhmä, joka päättää hankerahan haun avaamisesta, hakuajasta sekä
avustuksen myöntöperusteista ja tekee päätökset avustusten jakamisesta.
Ohjausryhmässä on kaksi Turun yliopiston nimeämää, ja neljä Turun yliopiston
ylioppilaskunnan nimeämää edustajaa. TYYn nimeämistä edustajista toinen on
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija, ja toinen TYYn hallituksen edustaja. Kaksi
muuta TYYn nimeämää edustajaa valitsee ylioppilaskunnan hallitus avoimen haun
kautta. Hallitus päättää ohjausryhmän opiskelijajäsenten haun avaamisesta ja
hakukriteereistä.
Päätös ohjausryhmän jäsenistä tehdään 20.11.2014. Kriteereinä ohjausryhmään
valittavilta
edellytetään
aiempaa
kokemusta
alayhdistystoiminnasta.
Alayhdistyskokemuksen lisäksi kokemus opetuksen kehittämisestä katsotaan eduksi
samoin kuin se, jos hakija ei toimi TYYn alayhdistysten hallituksissa vuoden 2014
aikana hankehakemusten tasavertaisen käsittelyn vuoksi. Haku alkaa 13.11.2014 ja
päättyy 17.11.2014 kello 23.59.
Esitys:

Hallitus päättää avata haun Universitas Turku -ohjausryhmän opiskelijajäseniksi.

Kutsut
520
Työelämän pikkujoulut
Akavan opiskelijoiden Turun aluevaikuttajat järjestävät yhteiset pikkujoulut kaikille
turkulaisille korkeakouluvaikuttajille. Työelämä-teemaiset pikkujoulut järjestetään
ti 2.12. klo 17.00 alkaen Vanhan Raatihuoneen kellarissa (Vanha Suurtori). Kutsu on
kahdelle. Ilmoittautumiset 21.11. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta

521
Muut mahdolliset asiat
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522
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päivitetty TYYn kolmivuotissuunnitelma
TYYn toimintasuunnitelma 2015
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten
opiskelijoiden tukemiseksi
SYL:n liittokokouksen matkakulut
TYYn lausunto yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisen
luonnoksesta
Starttipakettivaraston muutto ja starttipaketin hinnan nostamisen
ajankohta
Hakukuulutus: Starttipakettivaraston apulainen (en)

