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Pöytäkirja 7/2015
Aika:

26. helmikuuta 2015 klo 9.30

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Klaus Kurki, edustajiston jäsen
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

125
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.
126
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
127
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lumme ja Seppä.

kaksi

128
Ilmoitusasiat
21.2.
23.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

Mononen ja Liljenbäck yliopistolla Viron itsenäisyyspäiväjuhlassa
Lumme ÅAS:n vuosijuhlilla Vaasassa
Mononen SparkUpPortti-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa
#Koulutuslupaus: Opiskelijoiden vaalistartti Turussa
Naarminen ja Nurmi Rasisminvastaisen viikon suunnittelukokouksessa
Hallitus, Elenius ja Kajander yliopiston vuosijuhlilla
Litokorpi, Nurmi ja Ristolainen SYL:n Kehitysyhteistyösektorien tapaamisessa
Helsingissä
Mononen ja Litokorpi OYY:n vuosijuhlilla Oulussa
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2.3.

3.3.
4.3.

Ryhmä 30 000 kunnallispoliittisen ohjelman julkaisu kaupunginvaltuuston
seminaarissa
Elenius ja Grönholm OILI-palaverissa yliopistolla
Hokkaidolaiset opiskelijavieraat kansainvälisen sektorin vieraana TYYssä klo 14
Mononen ja Takatalo kaupungin strategian Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelman
sidosryhmätilaisuudessa
Takatalo ja Seppä kaupungin strategian Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelman
sidosryhmätilaisuudessa

129
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
130
Esityksen tekeminen SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmään
Suomen ylioppilaskuntien liitolta on tullut seuraavanlainen hakuilmoitus:
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. toivoo ylioppilaskuntien ehdotuksia
jäseniksi järjestöllisen kehittämisen työryhmään. Työryhmän tehtävänä on tehdä
esityksiä SYL:n edunvalvonnan organisaation ja toimintatapojen kehittämiseksi
vuoden
2015
aikana.
Työryhmä
koostuu
liiton
puheenjohtajasta,
asiantuntijajäsenistä, henkilöstön ja ylioppilaskuntien edustajista sekä sihteerinä
toimivasta pääsihteeristä.
Työryhmältä odotetaan nopeaa työskentelyä ja sen jäseniltä edellytetään
sitoutumista työhön sekä yhteisissä tapaamisissa että niiden ulkopuolella.
Työryhmän jäsenten matkakulut korvataan.
Esitetyissä henkilöissä arvostamme
 SYL:n ja ylioppilaskuntien eri toimintasektoreiden tuntemusta
 SYL:n tuntemusta erityisesti ylioppilaskuntien palveluorganisaationa
 Monivuotista kokemusta opiskelijaliikkeestä ja/tai vaikuttamistyöstä
 Näkemyksellisyyttä organisaation kehittämistyöhön
 Kokemusta järjestöjen, henkilöstön tai talouden johtamisessa
SYL:n hallitukselle osoitettuun esitykseen tulee kuulua ylioppilaskunnan esityskirje
sekä esitetyn henkilön motivaatiokirje ja ansioluettelo. Hallitus tekee valinnan
hakemusten perusteella. Esitetyiltä henkilöiltä saatetaan pyytää lisätietoja.
Esitykset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen hakemukset@syl.fi viimeistään
maanantaina 9.3. klo 16.00.
Työryhmään kannattaa esittää henkilöä, joka on kiinteästi yhteistyössä SYL:n
kanssa, on mukana TYYn päivittäisessä toiminnassa ja tuntee ylioppilaskunnat
palveluorganisaatioina. Avoimella haulla ei ole odotettavissa löytyvän SYL:n
kriteerit täyttäviä henkilöitä, joiden halukkuutta hallitus ei voisi suoraan kysyä.
Mahdollinen TYYn ehdotus työryhmän jäseneksi päätetään kokouksessa 8/2015.
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Esitys:

Hallitus päättää kartoittaa mahdollisia henkilöitä työryhmään.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti kartoittaa mahdollisia henkilöitä työryhmään.

Kehitysyhteistyöasiat
131
TYYn jäsenmaksun yhteydessä tuettavista kehitysyhteisyhteistyökohteista päättäminen
L1-2

Vuodesta 2013 lähtien TYYn jäsenmaksun yhteydessä on voinut tehdä lahjoituksen
kahteen eri hankkeeseen: TYYn omaan Meksiko-hankkeeseen ja Zimbabwen Aidsorvot ry:lle. Vuonna 2013 päätettiin, että hankkeita ei tarvitse valita vuosittain tai
kahden vuoden välein kuten ennen vuotta 2013 tehtiin, vaan kohteet voivat olla
toistaiseksi
voimassa.
Kehitysyhteistyösiipi
näkee
järkevänä
että
kehitysyhteistyökohteiden jatkosta sovitaan kahden vuoden välein, aina
rahankeräyslupaa uusittaessa. Kehitysyhteistyösiipi on 18.2. pitämässään
kokouksessa päättänyt, että sekä Meksiko- että Zimbabwe-hankkeita jatketaan.
Lahjoitussummista on keskusteltu ja on päätetty pysyä vuoden 2013–2015
summissa. Vuosille 2015–2017 lahjoitussummat ovat 4,90 € Meksiko-hankkeelle ja
4,50 € Zimbabwen AIDS-orvot ry:lle.

Esitys:

Hallitus päättää TYYn jäsenmaksun yhteydessä kerättävien lahjoitusten kohteista.
Litokorpi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti TYYn jäsenmaksun yhteydessä kerättävien lahjoitusten kohteiksi
TYYn oman Meksiko-hankkeen sekä Zimbabwen AIDS-orvot ry:n.

132
Rahankeräyslupa
TYY kerää jäsenmaksujen yhteydessä vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja omalla
keräysluvallaan. Nykyinen rahankeräyslupa on voimassa 13.6.2013–21.5.2015. Lupa
tulee uusia, jotta TYY voi kerätä rahaa valituille kehitysyhteistyökohteilleen myös
tulevina vuosina. Rahankeräyslupaa haetaan kahdeksi vuodeksi koko Suomen
alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Esitys:

Hallitus päättää hakea TYYlle uutta rahankeräyslupaa ajalle 22.5.2015–21.5.2017.
Litokorpi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hakea TYYlle uutta rahankeräyslupaa ajalle 22.5.2015–21.5.2017.

Koulutuspoliittiset asiat
133
Opiskelijajäsen erikoistumiskoulutusten toteutusta valmistelevaan työryhmään
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Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimittämään opiskelijaedustajan
erikoistumiskoulutusten toteutusta valmistelemaan työryhmään.
Eduskunta hyväksyi viime vuoden lopulla erikoistumiskoulutuksia koskevat
muutokset yliopistolakiin ja teki asiaa koskevan asetusmuutoksen. Koulutusten
suunnittelu ja toteuttaminen on uusissa erikoistumiskoulutuksissa uudenlainen,
minkä vuoksi yliopisto perustaa työryhmän koordinoimaan menettelyjä ja sopimaan
yliopiston sisäisistä käytännöistä. Työryhmää tulee johtamaan vararehtori Riitta
Pyykkö.
Esitys:

Hallitus päättää opiskelijaedustajan nimeämisestä.
Huovinen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin
opiskelijaedustajaksi
erikoistumiskoulutusten
toteutusta
valmistelevaan
työryhmään.

Traditioasiat
134
Aprillirockin tapahtumatuottajan valinta
Aprillirockin tuottajan haku oli auki 11.–22.2. Hakuajan sisällä ei tullut yhtään
hakemusta, mutta sen jälkeen kiinnostuksensa on ilmaissut yksi henkilö, joka
haastateltiin puhelimitse.
Esitys:

Hallitus päättää Aprillirockin tapahtumatuottajan valinnasta.
Lumme esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita Vesa Siltasen Aprillirockin tapahtumatuottajaksi.

Kutsut
135
Noviumin 7-vuotisjuhlat
Studerandekåren Novium juhlii 7-vuotisjuhliaan perjantaina 20.3. YläBörsissä
(Kauppiaskatu 6). Ovet aukeavat klo 17.30. Illalliskortin hinta on 75 € / 55 €.
Ilmoittautuminen 27.2. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Teemu Auressalmen Noviumin 7-vuotisjuhliin.

136
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015
Pöytäkirja 26.2.2015
Sivu 5/5

137
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.42.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Riina Lumme

Sami-Petteri Seppä

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
Esitys kehitysyhteistyökohteiksi

