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Pöytäkirja 3/2017
Aika:

20. tammikuuta 2017 klo 10.30

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri
Pekka Rantala, edustajiston jäsen

44
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.30.
45
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Salakka oli ilmoittanut esteestä.
46
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Kallio.
47
Ilmoitusasiat
17.1.
19.1.
20.1.
21.1.
23.1.
24.1.

Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Salakka ja Tiainen Ryhmä 40 000:n kokouksessa
Kajander Opintohallinnon ohjausryhmässä (OHO)
Tiainen, Benkherouf ja Nurmi lounaalla Kielikeskuksen kanssa
Tiainen tapaamassa SEKSMYY-ylioppilaskuntien puheenjohtajia Tampereella
Ryhmä 40 000:n kunnallisvaaliohjelman julkistustilaisuus
Elenius TYS:n strategiatyön arviointitapaamisessa
Harjuniemi tapaamassa Humanistisen tiedekunnan dekaania
Nurmi Vieraskielisen koulutuksen apurahatoimikunnan kokouksessa
TYYn suuri koulutuspäivä

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017
Pöytäkirja 20.1.2017
Sivu 2/5

48
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin käsitellä kiireellisenä asia (53) ”Akateemisen vapun tapahtumatuottajan
haun avaaminen”.
Hallinnolliset asiat
49
Kilpailukykysopimuksen paikallinen soveltaminen
Liite 1
Liite 2

Turun
ylioppilaslehden
henkilöstöä
koskeva
paikallinen
sopimus
kilpailukykysopimuksen työajanlisäyksestä (30.11.2016)
Paikallinen sopimus Turun yliopiston ylioppilaskunnan työntekijöiden
työsuhteiden ehdoista (12.1.2017)
Palvelualojen työnantajien (Palta) ja Ylemmät toimihenkilöt (YTN) sopivat ns.
kilpailukykysopimuksen soveltamisesta toukokuussa 2016. Liittojen välillä sovittiin
vuosityöajan pidentämisestä 24 tunnilla sekä soveltamistavan "perälaudasta", jos
paikallisesti ei päästäisi sopimukseen työnantajan ja työntekijöiden kesken.
Viestinnän keskusliitto ja Journalistiliitto solmivat oman liittotason sopimuksensa
syyskuussa 2016. Molemmissa sopimuksissa työajanpidennys koskee vuotta 2017.
Valtio kompensoi pidennystä veronalennuksilla.
TYYssä sovelletaan lehdistön työehtosopimusta ylioppilaslehden henkilöstöön ja
ylioppilaskuntien työehtosopimusta
muihin työntekijöihin. Hallituksen
puheenjohtaja ja pääsihteeri kävivät marras-tammikuussa neuvottelut molempien
henkilöstöryhmien kanssa. Pidennys toteutetaan TYYssä siten, että vuosityöaikaa
pidennetään 16 tunnilla, johon sisältyy kaksi puolipäiväistä koulutuspäivää.
Ylioppilaskuntien työehtosopimusta on täydennetty myös muilta osin paikallisessa
sopimuksessa. Työajanpidennyksen lisäksi muita muutoksia sopimukseen ei tehty.

Esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevat työnantajan ja työntekijöiden
väliset paikalliset sopimukset.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian. Vanhoja työntekijöitä, jotka ovat aloittaneet työskentelyn
TYYllä ennen ylioppilaskuntien työehtosopimuksen voimaantuloa, koskee
muutamin osin erilaiset työehdot, jotka on mainittu paikallisen sopimuksen
liitteissä.

Päätös:

Hallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevat työnantajan ja työntekijöiden väliset
paikalliset sopimukset.

Järjestöasiat
50
Koulutukset järjestöjen sopo-vastaaville ja puheenjohtajille
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TYY järjesti vuoden 2016 lopussa järjestöjen sosiaalipoliittisille vastaaville ja uusille
puheenjohtajille koulutukset, joiden osina PsM Essi Karvonen piti koulutukset
stressinsäätelystä ja kommunikaatiosta.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä 558 € laskun vuoden 2016 järjestötoimijoiden
koulutuksista.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä 558 € laskun vuoden 2016 järjestötoimijoiden
koulutuksista.

51
Järjestökoulutuspäivä
TYY järjestää kaikille järjestöille tarkoitetun koulutuspäivän tiistaina 24.1.
Publicumilla. Ohjelmassa on aloitustilaisuus ja kaikille toimijoille suunnattu
Yhdistystoimijan ABC -koulutus, minkä jälkeen osallistujat jakautuvat ryhmittäin
eri vastuualuekoulutuksiin. Osallistujia päivän eri tilaisuuksiin odotetaan noin 250
henkeä. Osallistujille tarjotaan kahvi/tee. Unicalta on pyydetty tarjousta tarjoilujen
järjestämisestä.
Esitys:

Hallitus päättää järjestää järjestökoulutuspäivän ja varata tarkoitukseen 700 €
sektorivaroista.

Keskustelu:

Virta esitteli asian. Ilmoittautuneiden suuren määrän vuoksi on syytä varautua
tarjoiluihin hieman suuremmalla summalla.

Päätös:

Hallitus päätti järjestää järjestökoulutuspäivän ja varata tarkoitukseen 800 €
sektorivaroista.

Koulutuspoliittiset asiat
52
Lausunto yliopistolle korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta
Liite 3

TYYn lausunto opiskelijavalinnan kehittämisestä
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa ylioppilastutkinnon
hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän
raportista
ja
ylioppilastutkinnon
kehittämisestä
(OKM/16/040/2016).
Koulutuspoliittisen asiantuntijan valmistelema lausuntopohja on liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää lausua korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta
yliopistolle.

Keskustelu:

Harjuniemi esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti
yliopistolle.

lausua

korkeakoulujen

opiskelijavalintojen

uudistamisesta

Traditioasiat
53
Vapun tapahtumatuottajan haku
Liite 4

Hakukuulutus: Akateemisen vapun tapahtumatuottaja
Aikaisemmin valittu akateemisen vapun tapahtumatuottaja on irtisanoutunut
tehtävästä. Hänen tilalleen on valittava uusi tapahtumatuottaja.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi liitteenä
olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

Keskustelu:

Kallio esitteli asian. Liitteeseen päätettiin lisätä otsikko. Haku päättyy 30.1. klo
23.59.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi liitteenä
olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

Kutsut
54
VYY:n 49. vuosijuhla
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta juhlii 49. vuosijuhlaansa lauantaina 18.2. Åbo
Akademin tiloissa (Rantakatu 2, Vaasa). Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 16.30.
Illalliskortin hinta on 120 €. Ilmoittautumiset 31.1. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen VYY:n 49. vuosijuhlaan.

55
ÅAS:n 98. vuosijuhlat
Åbo Akademis Studentkår viettää 98. vuosijuhliaan lauantaina 18.2. Kårenilla. Juhlat
alkavat tervehdysten vastaanotolla klo 17.30. Illalliskortin hinta on 95 €.
Ilmoittautumiset viimeistään 1.2. Juhla on muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Tiaisen ja Virran ÅAS:n 98. vuosijuhliin.

56
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Muut mahdolliset asiat
Pääsihteeri kertoi, että Rauman opiskelijasihteeri Matti Nieminen on jättänyt
eronpyynnön tehtävästään. Uuden opiskelijasihteeri haku aloitetaan ensi viikon
kokouksessa.
57
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.51.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Inari Harjuniemi

Saana Kallio
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