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Esityslista 39/2014
Aika:

20. 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

523
Kokouksen avaus
524
Päätösvaltaisuus
525
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

526
Ilmoitusasiat
19.11.
20.11.

TYYn liittokokousdelegaation 2. tapaaminen klo 17 Kappelissa
Aaltonen RSGT-markkinointiryhmän kokouksessa
Ympäristösiiven kokous 15.45
21.11.–22.11. Hallitus ja Nyström SYL:n liittokokouksessa
24.11.
Edustajiston iltakoulu klo 18.15 Turku-salissa
25.11.
Edustajston kokous klo 18.15 Turku-salissa
26.11.
Kansainvälisten opiskelijaedustajien koulutus klo 16–18
Nieminen, Kovala ja Mononen HYY:n vuosijuhlilla

kaksi
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527
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
528
Tiedottajan toimen tarjoamisesta kirjastonhoitaja Juha Helinille päättäminen
Edustajisto on päättänyt huhtikuun 2014 kokouksessaan "lakkauttaa TYYn
kirjastopalvelut lokakuun loppuun mennessä ja kirjastonhoitajan toimen vuoden
2014 loppuun mennessä, sekä velvoittaa hallituksen ja pääsihteerin
toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet."
Päätöksestä seurasi työantajan toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuva
työsuhteen olennainen ja pysyvä poistuminen kirjastonhoitajan toimen osalta
(työsopimuslaki 7. luku 3 §). Samalla TYYssä tuli tarkasteluun ennen 1.1.2015
tapahtuvissa rekrytoinneissa työsopimuslain 7. luvun 4 §:n mukaisen työn
tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden täyttyminen Helinin joutuessa irtisanomisuhan
alle:
"Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä
vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen
koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.
Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää
koulutusta,
jota
voidaan
molempien
sopijapuolten
kannalta
pitää
tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena."
Edustajisto on päättänyt syyskuun 2014 kokouksessaan "vakinaistaa TYYn
tiedottajan toimen täysipäiväisenä." TYYn nykyisen tiedottajan määräaikainen
työsopimus on päättymässä 31.12.2014. Helin on ilmaissut kiinnostuksensa TYYn
tiedottajan vakinaiseen, täysipäiväiseen tehtävään. Hallituksen tulee nykyisessä
tilanteessa arvioida täyttyvätkö edellä mainitun työn tarjoamis- ja
koulutusvelvollisuuden ehdot.
Hallitus on kuullut Heliniä asiasta ja järjestänyt päätöksentekonsa tueksi
haastattelu- ja testaustilaisuuden 5.11.2014.
Esitys:

Hallitus päättää TYYn tiedottajan vakinaisen, täysipäiväisen toimen tarjoamisesta
kirjastonhoitaja Juha Helinille 1.1.2015 alkaen.

529
TYYn SYL:n liittokokousedustajien ryhmän täydentäminen
Edustajisto valitsi lokakuun kokouksessaan TYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen.
Samalla edustajisto päätti, että hallitus voi tarvittaessa täydentää TYYn SYL:n
liittokokousedustajien ryhmää.
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TuKY-lista on alustavasti ilmoittanut, että heidän valituista edustajistaan
Louhelainen ja Jauhiainen olisivat estyneitä saapumaan liittokokoukseen. Asia
varmistunee TYYn hallituksen kokoukseen mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää SYL-liittokokousedustajien täydentämisestä.

Koulutuspoliittiset asiat
530
Lausunto yliopiston johtosäännöstä
Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausunnon muutoksista yliopiston
johtosääntöön. Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt nykyisin voimassa olevan
Turun yliopiston johtosäännön vuonna 2009. Johtosääntöä on korjattu ja uudistettu
tuon jälkeen useaan otteeseen, mistä johtuen johtosäännössä on lukuisia korjaus- ja
uudistusmerkintöjä. Yliopisto pyytää kommentteja esitettyihin muutoksiin. Lisäksi
on mahdollista tuoda esiin myös sellaisia muutostarpeita, jotka eivät sisälly
muutoksenalaisiin kohtiin.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon yliopiston johtosääntöön.

Traditioasiat
531
Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan valinta
L1

Tapahtumatuottaja vastaa Fastlaskiaisen järjestämisestä. Tapahtuma järjestetään
17.2.2015. Tapahtumatuottajan palkkio on 360 euroa. Hallitus avasi haun
Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi 30.10. Hakuajan päättymiseen 13.11. mennessä
oli saapunut yksi hakemus.

Esitys:

Hallitus päättää Fastlaskiaisen 2015 tapahtumatuottajan valinnasta.

Kutsut
532
NEFA-Turku ry:n 45-vuotisjuhlat
Turun yliopiston folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoiden ainejärjestö NEFATurku ry juhlistaa 45-vuotista taivaltaan lauantaina 13.12. Manillan Vanhalla
Viinitehtaalla klo 17 alkaen. Illalliskortin hinta on 65 €. Ilmoittautuminen 30.11.
mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

533
Muut mahdolliset asiat
534
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Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1

Hakemus Fastlaskiaisen
pyynnöstä)

2015

tapahtumatuottajaksi

(nähtävillä

