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Pöytäkirja
Aika:

16. tammikuuta 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

Läsnä muut:

Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

31
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.
32
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
33
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mononen ja Wessman.

kaksi

34
Ilmoitusasiat
14.1.
20.1.
21.1.
21.–22.1.
22.1.

Nyström Raumalla perehdyttämässä uutta Rauman opiskelijasihteeriä klo 8–12
Taloustoimikunnan kokous klo 14–
Turun ylioppilaslehden johtokunta klo 15–
Nyström tapaamisessa yliopiston toimitilapäällikön kanssa klo 12– (Rauman
tilanne)
Wessman Ympäristöteko-raadin kokouksessa 13–
Mononen ja Viljanen Esteettömästi työelämään -seminaarissa klo 14–18
Vähä-Heikkilä TEKin valiokuntakokouksessa Vierumäellä
Terveystyöryhmän kokous klo 10–11.30

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014
Pöytäkirja 16.1.2014
Sivu 2/8

35
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
36
TYYn avustustoimikunnan valitseminen vuodeksi 2014
TYYn edustajisto 2012–2013 hyväksyi kokouksessaan 27.11. päivitykset
ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista. Sen myötä edustajiston alle
perustetaan uusi ”Avustustoimikunta”, joka ohjesäännön mukaan valitaan
tammikuun edustajiston kokouksessa. Toimikuntaan järjestettiin 7.1. päättynyt
avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle.
Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii
hallituksen
jäsen
Vähä-Heikkilä.
Toimikunta
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla
sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle
hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun. Toimikunnan
toimintakausi on kalenterivuosi.
Toimikunnan tehtävänä on mm. valmistella toiminta-avustusten tarkat
pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut
rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää.
Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2014
valintatoimikunnan esityksestä.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan vuodeksi
2014 valintatoimikunnan esityksestä.

Hallinnolliset asiat
37
TYS:n hallituksen opiskelijaedustajien täydentäminen
Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) 13-jäsenisessä hallituksessa TYYllä on kaksi
paikkaa. TYYn hallitus päätti kokouksessaan 36/2012 edustajiston puheenjohtajan,
hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin esityksestä täyttää paikat avoimella
haulla, jossa hallitukseen haettiin yhtä jäsentä (toisen paikan ollessa TYYn toimiston
mandaattipaikka).
39/2012 kokouksessa hallitus valitsi 1.1.2013 alkavalle
kolmivuotiskaudelle TYS:n hallitukseen Salla Mistolan (avoimen haun perusteella)
sekä silloisen hallituksen puheenjohtajan, sittemmin pääsihteerin sijaisen Rauli
Eleniuksen.
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Kuluneiden kausien aikana TYS:n hallituksessa on istunut toisella paikalla aina joko
sosiaalipoliittinen asiantuntija tai pääsihteeri.
Elenius on ilmoittanut toistaiseksi voimassa olevan pysyvän esteen toimia TYS:n
hallituksessa. TYS:n hallituksen seuraava kokous on ti 21.1. klo 16.30.
Esitys:

Hallitus päättää TYYn edustajan nimeämisestä TYS:n hallitukseen Rauli Eleniuksen
tilalle 16.1.2014 alkaen.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä pääsihteeri Tomi Nyströmin TYYn edustajaksi TYS:n
hallitukseen Rauli Eleniuksen tilalle 16.1.2014 alkaen.

38
Luottamushenkilöiden ja henkilöstön koulutustilaisuus (toimiston suunnittelumökkeily)
Hallituskauden alussa järjestetään toimiston uusille luottamushenkilöille ja
henkilöstölle koulutustilaisuus. Koulutus pidetään Aurinkolahdessa 23.–24.1.2014.
Kuluja muodostuu paikan vuokrasta, ruokailusta ja matkakuluista.
Esitys:

Hallitus päättää järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille
ja henkilöstölle ja varaa tarkoitukseen 500 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden
koulutus -varoista. Mahdolliset matkakulut maksetaan matkakuluista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille
ja henkilöstölle ja varata tarkoitukseen 500 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden
koulutus -varoista. Mahdolliset matkakulut maksetaan kotimaan matkakuluista.

39
Matkakulujen korvaaminen hallituksen alaisiin työryhmiin ja toimikuntiin
TYYltä on tiedusteltu matkakulujen korvaamista edustajiston ja hallituksen alaisiin
työryhmiin ja toimikuntiin. Edustajisto käsittelee omaa linjaansa tammikuun
edustajiston kokouksessa 29.1. Myös hallituksen olisi hyvä tehdä asiasta
pysyväispäätös hallituksen alaisista työryhmistä ja toimikunnista.
Matkakulut-momentille on varattu 5000 euroa vuodeksi 2014. Tämä on 4 prosenttia
vähemmän kuin viime vuoden talousarviossa. Momentilta maksetaan mm. SYL:n
sektoritapaamiset, koulutukset ja vuosijuhlat.
Esitys:

Hallitus päättää, että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien
jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen
kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena toimielimien
kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen
tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin
pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun. TYYn järjestämiin koulutuksiin
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korvataan lähtökohtaisesti yksi edustaja / filiaaliyhdistys. Matkakulut korvataan
matkakulut-momentilta.
Puheenjohtaja esitteli asian.
Päätös:

Hallitus päätti, että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille
ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen
kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena toimielimien
kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen
tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin
pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun. TYYn järjestämiin koulutuksiin
korvataan lähtökohtaisesti yksi edustaja / filiaaliyhdistys. Matkakulut korvataan
matkakulut-momentilta.

40
Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen
Turun terveystyöryhmän opiskelijajäsen Essi Karvonen on pyytänyt eroa
tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijajäsen Turun terveystyöryhmään.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Essi Karvoselle Turun terveystyöryhmästä ja päättää
esittää Turun terveystyöryhmään hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Virva
Viljasta sekä hallituksen liikuntavastaavaa Matti Vähä-Heikkilää.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Essi Karvoselle Turun terveystyöryhmästä ja esittää
Turun terveystyöryhmään hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Virva Viljasta sekä
hallituksen liikuntavastaavaa Matti Vähä-Heikkilää.

Kehitysyhteistyöasiat
41
Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattorin valinta
TYYH päätti kokouksessaan 2/2014 ottaa vastaan ulkoasiainministeriön vuosille
2014–2016
myöntämän
kehitysyhteistyötuen
Meksikon
kehitysyhteistyöhankkeelleen.
Hallitus avasi kokouksessaan 37/2013 haun Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen
koordinaattorin tehtävään määräaikaiseen työsuhteeseen hankkeen päättymiseen
asti (30.4.2017) tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika päättyi 2.12.2013 klo 12, mutta hakuaikaa jatkettiin 2.1.2014 klo 12 asti.
Hakuaikana tehtävään tuli 12 hakemusta. Yksi hakemus saapui hakuajan
umpeutumisen jälkeen. Haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelut
pidettiin 13.1.2014.
Esitys:

Hallitus päättää Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattorin valinnasta.
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Puheenjohtaja esitteli asian. Hakemuksia saapui yhteensä 13 kpl, joista yksi oli
myöhässä. Myöhässä tullutta hakemusta ei käsitelty.
Valinta tehtiin hakemusten ja haastatteluiden perusteella.
Päätös:

Hallitus päätti valita Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattoriksi Inkeri
Halmeen.

Koulutuspoliittiset asiat
42
TYYn edustuksen muuttaminen yliopiston opiskelijapalautetyöryhmässä ja OPTIKE-työryhmässä
TYYn koulutuspoliittinen sektori järjestäytyy uudelleen opiskelijapalautetyöryhmän
ja OPTIKE-työryhmän (opiskelun tietojärjestelmien kehittäminen) osalta. Samalla
myönnetään ero Tero Ahlgrenille OPTIKE-työryhmästä.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää Kukka-Maaria Wessmanin opiskelijapalautetyöryhmään ja
Juha Isotalon OPTIKE-työryhmään.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Tero Ahlgrenille OPTIKE-työryhmästä ja nimittää
hänen tilalleen koulutuspoliittisen asiantuntijan Juha Isotalon sekä nimittää
koulutuspoliittisen
vastaavan
Kukka-Maaria
Wessmanin
opiskelijapalautetyöryhmään.

43
TYYn tiedekuntakohtaisten halloped-koordinaattoreiden nimittäminen
Tiedekuntajärjestöiltä on pyydetty esitykset TYYn tiedekuntakohtaisiksi hallopedkoordinaattoreiksi 13.1. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää halloped-koordinaattorit seuraavasti:
Humanistinen tiedekunta: (tulossa)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Juho Loukonen
Lääketieteellinen tiedekunta: Jyri Lähdemaa
Oikeustieteellinen tiedekunta: Niko Nynäs
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Iiro Salomäki
Kasvatustieteiden tiedekunta: Elena Zhbankova
Turun kauppakorkeakoulu: Sofi Laiho
Wessman esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää halloped-koordinaattorit seuraavasti:
Humanistinen tiedekunta: Kaisa Vuori
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Juho Loukonen
Lääketieteellinen tiedekunta: Jyri Lähdemaa
Oikeustieteellinen tiedekunta: Niko Nynäs
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Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Iiro Salomäki
Kasvatustieteiden tiedekunta: Elena Zhbankova
Turun kauppakorkeakoulu: Sofi Laiho
Traditioasiat
44
Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan haku
L1

Tapahtumatuottajan tehtäviin kuuluu vastata Fastlaskiaisen järjestelyistä.
Fastlaskiainen järjestetään 4.3.2014. Tapahtumatuottaja vastaa tapahtuman
tilavarauksista, tiedottamisesta, kuljetuksista, ohjelmasta sekä lupien, esiintyjien,
järjestysmiesten ja äänentoiston hankkimisesta, koko tapahtuman organisoinnista,
yhteydenpidosta kaupungin muihin korkeakouluihin, tarvittavan siivouksen
järjestämisestä, loppuraportoinnista sekä muista mahdollisista tehtävistä.
Tapahtumatuottaja työskentelee yhteistyössä TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin
hallituksien opiskelijakulttuurivastaavien sekä TYYn kulttuurisiiven 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.
Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun perusteella.

Päätös:

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

Kutsut
45
Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus
Ylioppilaskuntaan on tullut kutsu Suomen Marsalkka
muistotilaisuuteen Turun Sankarihaudoilla 28.1. klo 18.00 alkaen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti olla
muistotilaisuuteen.

osallistumatta

Suomen

Marsalkka

Mannerheimin

Mannerheimin

46
ÅAS:n 95. vuosijuhla
Åbo Akademis Studentkår juhlii 95. vuosijuhlaansa Kårenilla 15.2. klo 18.30
cocktail-tilaisuudella alkaen. Illalliskortin hinta on 90 €/opiskelija sisältäen
silliaamiaisen. Vuosijuhla on muistion mukainen.
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Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Niemisen, Wessmanin (omakustanteisesti) ja Kovalan
(omakustanteisesti) ÅAS:n 95. vuosijuhlaan.

47
Asteriski ry:n 42. vuosijuhla
Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Asteriski ry
juhlii 42. vuosijuhlaansa 1.3. Turun Upseerikerholla. Cockatil-tilaisuus alkaa klo 17
ICT-talon aulassa. Illalliskortin hinta on 60 €. Juhla ei ole muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Vähä-Heikkilän (omakustanteisesti) Asteriski ry:n 42.
vuosijuhlaan.

48
Lex ry:n 53. vuosijuhla
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry viettää 53. vuosijuhlaan 14.3.2014.
Illalliskortin hinta on 80 €/osallistuja (sisältää silliaamiaisen). Ilmoittautuminen
tulee tehdä 10.2. mennessä. Vuosijuhla ei ole vuosijuhlamuistion mukainen, mutta
kyseessä on tiedekunnan kattojärjestö.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Monosen, Kovalan (omakustanteisesti) ja Häsäsen
(omakustanteisesti) Lex ry:n 53. vuosijuhlaan.

49
Mitä Palestiinassa todella tapahtuu? -yliopistokiertue
L2

TYYtä on pyydetty yhteystahoksi Palestiinan ja Israelin ihmisoikeustilannetta
käsittelevään yliopistokiertueeseen. Kiertueeseen kuuluu keskustelutilaisuus ja sen
yhteydessä näytettävä dokumentti aiheesta. Kiertue järjestetään tammihelmikuussa.

Esitys:

Hallitus päättää yhteystahona osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti olla osallistumatta Mitä Palestiinassa todella tapahtuu? yliopistokiertueeseen.

50
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
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51
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.28.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Mikko Mononen

Kukka-Maaria Wessman

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja 2014
Mitä Palestiinassa todella tapahtuu? -yliopistokiertue

