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TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Pöytäkirja 4/2016
Aika:

28. tammikuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

58
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.
59
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
60
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lähdemaa ja Vättö.

kaksi

61
Ilmoitusasiat
25.1.

26.1.
27.1.

Kajander Uusi Koto (koulutuksen toimiala): opintojen alkuvaihe -prosessitiimissä
Nurmi ja Dahlström kansainvälisten asioiden STYLA-tapaamisessa
Lähdemaa ja Kajander SYL:n Adobe Connect -palaverissa yliopistojen
rakenteellisesta kehittämisestä
Lumme Live Baltic Campus -hankkeen ohjausryhmän infotapaamisessa
Lähdemaa ja Kajander lounaalla ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin koulutuspoliittisten
toimijoiden kanssa
TYYn suuri koulutuspäivä järjestöille Educariumilla ja Publicumilla
Elenius ensiavun kertauskurssilla
Elenius tapaamassa TYS:n hallituksen puheenjohtajistoa
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28.1.

29.1.

2.2.

Elenius Turun yliopiston Suomi 100 vuotta -ohjausryhmän kokouksessa
Vättö Yritystä kehiin -tapaamisessa
Naarminen ja Tiainen Turun terveystyöryhmän kokouksessa
Kajander
hallintotehtävien
(muu
kuin
opintohallinto)
keskittämisen
ohjausryhmässä
Nurmi ja Dahlström pitämässä TYYn standiä Infomarket Welcome to UTU tapahtumassa
Lumme yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa
Edustajiston kokous
Halloped-koordinaattorien vuoden ensimmäinen tapaaminen
Nurmi, Lumme ja Dahlström lounaalla kielikeskuksen johdon kanssa
Kajander erikoistumiskoulutusjaostossa
Kajander lounaalla kollegion puheenjohtajan kanssa
Kulha ja Naarminen esteettömyysverkoston kokouksessa
Lähdemaa tapaamisessa lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin kanssa
Elenius hallinnon keskittämisen työryhmän benchmarking-vierailulla Tampereen
yliopistossa
Nurmi ja Dahlström Kansainvälisten palveluiden Liikkuvuuspalaverissa
Kulha ja Lumme Ryhmä 40 000 -tapaamisessa
Dahlström ja Tiainen Turku LabChallengen suunnitteluryhmän kokouksessa
Lumme ja Elenius Universtas Oy:n hallituksen kokouksessa
Nurmi ja Dahlström Working in Finland-seminaarissa

62
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin ottaa listalle kiireellisenä asiana opiskelijaedustajan nimittäminen
avoimen yliopiston organisoinnin työryhmään ja käsitellä se kohdassa
Koulutuspoliittiset.
Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
Koulutuspoliittiset asiat
63
Opiskelijaedustajan nimittäminen avoimen yliopiston organisoinnin työryhmään
Rehtori on nimittämässä työryhmän, jonka tehtävänä ovat mm.:
-

valmistella avoimen yliopiston siirtymistä osaksi koulutuksen toimialaa
laatia visio: avoin yliopisto-opetus TY:ssa vuonna 2020
integroida avoin yliopisto toisaalta koulutuksen toimialalle ja toisaalta
toiminnan integrointi tiedekuntiin
laatia ehdotus opetuksen toteuttamisesta ja rahoituksen liikkumisen
periaatteista
tarkastella avoimen yliopiston toimintaprosesseja suhteessa koulutuksen
toimialan käynnissä olevaan prosessitarkasteluun
selvittää tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella avoimessa yliopistossa
maksutta (ml. avoimen yliopiston rooli kesä-opetuksen järjestämisessä)

Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Riitta Pyykkö. Työryhmän
toimeksianto päättyy 31.12.2016. Ylioppilaskuntaa pyydetään nimeämään edustaja
työryhmään.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander oli syksyllä toimineessa avoimen
yliopiston organisoinnin selvitystyöryhmässä, jonka työtä tämä työryhmä jatkaa.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin avoimen
yliopiston organisoinnin työryhmään.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimittää koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
opiskelijaedustajaksi avoimen yliopiston organisoinnin työryhmään.

Kajanderin

Järjestöasiat
64
Järjestöluettelon vahvistaminen
L1, L2

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta:
6 § Alayhdistysluettelo
Hallitus vahvistaa luettelon TYYn alayhdistyksistä vuosittain tammikuun ja
syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet
alayhdistysilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, voidaan
tällöin, hallituksen järjestettyä yhdistyksille tilaisuuden tulla kuulluksi asian
suhteen, evätä niiden alayhdistysasema. Hallitus määrittelee, onko alayhdistys
ainejärjestö, tiedekuntajärjestö vai muu yhdistys.
7 § Alayhdistysaseman epääminen
Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, etteivät 2
§:ssä mainitut ehdot täyty tai jos yhdistys antaa toiminta- tai projektiavustusta
hakiessaan virheellisiä tietoja ilmeisessä hyötymistarkoituksessa tai syyllistyy
vaalijärjestyksen 38 pykälässä mainittuihin rikkomuksiin, voi hallitus keskeyttää
myönnettyjen avustusten maksun tai evätä yhdistyksen alayhdistysaseman ja
poistaa sen alayhdistysluettelosta. Lisäksi alayhdistysasema voidaan evätä 6 §:ssä
mainitusta syystä sekä tapauksessa jossa alayhdistys jättää 5 §:ssä mainitut
velvollisuutensa täyttämättä.
Yhdistykset toimittivat järjestöilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen.
Kirjautumiseen liittyvien ongelmien ja ohjesäännön kanssa ristiriidassa olevan
ohjeistuksen johdosta ilmoitusten jättämiselle annettiin lisäaikaa 24.1.2016 klo
23.59 asti.
Järjestöilmoituksen jätti tähän määräaikaan mennessä 145 yhdistystä. Lisäksi
järjestöasemaa haki kolme yhdistystä: Avicenna ry, KY-Jets ry ja Beer Pong Turku
ry.

Esitys:

Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, myöntää
järjestöaseman sitä hakeneille yhdistyksille, poistaa järjestöasemasta luopuneet
yhdistykset sekä vahvistaa luettelon 1/2016.
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Keskustelu:

Aaltonen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman
sitä hakeneille yhdistykselle sekä vahvistaa järjestöluettelon 1/2016.

65
Toiminta-avustuksen ennakot
L3

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta:
10 § Toiminta-avustus
Turun yliopiston ylioppilaskunta voi hakemuksesta myöntää alayhdistyksilleen
vuosittain toiminta-avustuksia, joiden tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä
aktiivisuuteen. Toiminta-avustusta hakevalla alayhdistyksellä tulee olla vähintään
kymmenen TYYn jäsentä lukuun ottamatta niitä tiedekuntajärjestöjä joilla ei ole
henkilöjäseniä.
Yhdistys voi hakea toiminta-avustuksen perusosan suuruista ennakkoavustusta
alayhdistysilmoituksen yhteydessä. Ennakko maksetaan alayhdistyksen tilille 6
§:ssä mainitun alayhdistysluettelon vahvistamisen jälkeen…
…Puoluepoliittisille alayhdistyksille ei myönnetä toiminta-avustusta.
Toiminta-avustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 41 järjestöä.

Esitys:

Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.

Keskustelu:

Aaltonen
esitteli
asian.
Kahden
järjestön
osalta
toimintaavustusennakkohakemuksesta puuttuivat ajantasaiset liitteet. Päätettiin, että
toiminta-avustukset maksetaan vasta, kun kaikki vaadittavat dokumentit on
toimitettu TYYlle.

Päätös:

Hallitus päätti maksaa toiminta-avustukset sitä hakeneille järjestöille sillä ehdolla,
että vaaditut ajantasaiset asiakirjat toimitetaan TYYlle.

Kehitysyhteistyöasiat
66
Ylioppilaskuntien edustajien haku SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointiprojektin työryhmään
TYYn hallitus avasi haun SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointiprojektin työryhmään kokouksessaan 2/2016.
TYYn oma haku oli auki 14.–25.1., jonka aikana ei saapunut yhtään hakemusta.
Esitys:

Hallitus päättää TYYn edustajan esittämisestä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan
uudelleenorganisointi-projektin työryhmään.

Keskustelu:

Kulha esitteli asian. Koska hakemuksia ei tullut määräaikaan mennessä, esitetään
hallituksen jäsen Kulhaa työryhmään.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää hallituksen jäsen Katariina Kulhaa TYYn edustajaksi SYL:n
kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään.

Sosiaalipoliittiset asiat
67
Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmän opiskelijajäsenen nimeäminen
Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmän opiskelijajäsen Sami-Petteri Seppä on
pyytänyt eroa tehtävästään. Hallituksen tulee valita uusi opiskelijajäsen Turun
yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Sami-Petteri Sepälle Turun yliopiston liikunnan
ohjaustyöryhmästä ja nimittää opiskelijajäseneksi hallituksen jäsen Teppo Vätön.

Keskustelu:

Vättö esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Sami-Petteri Sepälle Turun yliopiston liikunnan
ohjaustyöryhmästä ja nimittää opiskelijajäseneksi hallituksen jäsen Teppo Vätön.

Viestintäasiat
68
A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajan valinta
L4

TYYllä on n. 100 kpl A5-kokoisia pöytämainostelineitä Unican toimipisteissä eri
puolilla kampusta. Lisäksi TYYllä on virallisia julistepaikkoja kampusalueella.
Mainosten ja julisteiden jakelusta vastaamaan haetaan TYYn järjestöä yhdeksi
vuodeksi kerrallaan. Palkkio jakelun hoitamisesta on 400 euroa/vuosi. Hallitus avasi
haun pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi 14.1. Hakuajan päättymiseen 25.1.
mennessä oli saapunut kymmenen hakemusta.

Esitys:

Hallitus päättää valita järjestön A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi
vuodeksi 2016.

Keskustelu:

Tiainen esitteli asian. Kulha esitti, että päätökseen kirjataan valinnan perusteet.

Päätös:

Hallitus päätti valita Pappagallo ry:n A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi
vuodeksi 2016. Valintaa puolsi järjestön hakemuksessa esitetty motivaatio, aiempi
kokemus järjestön kyvystä suoriutua tehtävästä ja tarve palkkiolle.

Yritysyhteistyöasiat
69
TYYn ja Turun Seudun Osuuspankin yhteistyösopimus
L5

TYYn ja TS-OP:n väliselle markkinointiyhteistyösopimukselle on neuvoteltu jatkoa
vuoteen 2017 saakka. Sopimus sisältää verkkonäkyvyyttä, yhteistyötä
järjestötapaamisten
yhteydessä
ja
sitoumuksen
lisämainoksista
Turun
ylioppilaslehden verkkoversiossa.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Seudun Osuuspankin kanssa.
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Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen oli tehty teknisiä korjauksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Seudun Osuuspankin kanssa.

70
TYYn ja Nord Winen yhteistyösopimus
L6

TYYn ja Oy Nord Wine Finland Ltd:n (Night Club Marilyn ja Vegas) väliselle
markkinointiyhteistyösopimukselle on neuvoteltu jatkoa vuoteen 2017 saakka.
Sopimus
sisältää
verkkoja
tapahtumanäkyvyyttä
sekä
yhteistyötä
järjestötapaamisten ja TYYn traditiotapahtumien yhteydessä.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen Oy Nord Wine Finland Ltd:n kanssa.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Oy Nord Wine Finland Ltd:n kanssa.

Kutsut
71
ÅAS:n vuosijuhlat
Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) viettää 97-vuotisjuhliaan 20.2.2016 klo 17.30
alkaen ravintola Kårenilla. Ilmoittautuminen vuosijuhlille päättyy 5.2. Juhla on
hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Tiaisen ja Lumpeen ÅAS 97. vuosijuhlille. Lumme osallistuu
omakustanteisesti.

72
Sosiologian klubin vuosijuhlat
Sosiologian klubi viettää 50-vuotisjuhliaan 5.3.2016 klo 16.30 alkaen.
Ilmoittautuminen vuosijuhlille päättyy 30.1. ja kutsu on kahdelle. Juhla on
hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Kulhan Sosiologian klubin 50. vuosijuhlille.

73
SYL:n vuosijuhlat
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Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry viettää 95-vuotisjuhliaan 5.3.2016 klo 16
alkaen Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Ilmoittautuminen vuosijuhlille päättyy
19.2. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Dahlströmin, Lumpeen, Lähdemaan, Tiaisen ja Vätön SYL:n
95. vuosijuhlille. Lumme, Lähdemaa, Tiainen ja Vättö osallistuvat
omakustanteisesti.

74
Lex ry:n vuosijuhlat
Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry viettää 55-vuotisjuhliaan 18.3. alkaen
klo 16.00 tervehdyksillä Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Ilmoittautuminen
vuosijuhlille päättyy 5.2. Juhla on hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Kutsu oli kahdelle, mutta vuosijuhlille oli useampi
kiinnostunut osallistumaan.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Aaltosen ja Vätön Lex:n 55. vuosijuhlille. Aaltonen osallistuu
omakustanteisesti.

75
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
76
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jyri Lähdemaa

Teppo Vättö

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

TYYn järjestöasemaa hakeneet järjestöt
TYYn järjestöluettelo 1/2016
Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet järjestöt 2016
A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajiksi hakeneet (nähtävillä kokouksessa)
TYYn ja Turun Seudun Osuuspankin yhteistyösopimus (luottamuksellinen)
TYYn ja Oy Nord Wine Finland Ltd:n yhteistyösopimus (luottamuksellinen)

