HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016
Pöytäkirja 3.3.2016
Sivu 1/5

Pöytäkirja 9/2016
Aika:

3. maaliskuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen (poissa kohdassa 137)
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa (poissa kohdassa 138)
Teppo Vättö

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

132
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.
133
Päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
134
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Kulha.

kaksi

135
Ilmoitusasiat
29.2.
1.3.

2.3.

Kajander
Eleniuksen
sijaisena
yliopiston
hallinnon
keskittämisen
selvitystyöryhmässä
Nurmi Polku-hankeen palaverissa
Dahlström ja Nurmi Findwork.fi-tapahtumassa Turku-salissa
Kajander ja Lähdemaa Helsingissä OKM:n korkeakoulujen kärkihankkeet –
seminaarissa
Lumme Turun yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Lumme Live Baltic Campus -hankkeen ohjausryhmäkokouksessa Helsingissä
Viljanen ja Vättö tapaamassa TYYn toimiston muuttotehtäviin valittuja järjestöjä
Viljanen tapaamassa Turun yliopiston IT-palveluita TYYn toimiston muutosta
Lähdemaa tapaamassa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaania
Kajander ja Lähdemaa yliopistolakiuudistuksen arvioinnin keskustelutilaisuudessa
Info
korkeakouluopiskelijoiden
opintotuen
uudistamisesta
Turku-salissa
(Naarminen, Tiainen, Kulha)
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3.3.

4.3.
5.3.
7.3.
8.3.

Taloudenhoitajien koulutus klo 15 Turku-salissa
Dahlström TurkuLabin kokouksessa
L. Aaltonen ja Saarni Turun maakunta-arkistossa
Lähdemaa GO-ryhmän ideointipalaverissa
Kajander erikoistumiskoulutusjaostossa
Kulha, Lumme ja Vättö suunnittelemassa opiskelijakeskusta Turun yliopiston
tilapalveluiden kanssa
Lumme SYL:n juhlaseminaarissa Helsingissä
Elenius, Lumme, Dahlström, Lähdemaa, Tiainen ja Vättö SYL:n vuosijuhlissa
Elenius ja Lumme piispantarkastuksessa yliopiston edustajien kanssa
Hallitus ja edunvalvontahenkilöstöä tutustumassa TYS:öön
Elenius TYS:n hallituksen iltakoulussa

136
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin ottaa kiireellisenä asiana esityslistalle kutsu Turun Yliopiston
Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlille ja käsitellä se uutena kohtana 142.
Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
Hallinnolliset asiat
137
Tiedottajan sijaisen valitseminen
L1, L2

Tiedottaja Hannu Aaltosen sijaisen haku oli auki 18.–28.2. Hakuaikana tuli 44
hakemusta. Puheenjohtajisto ja viestintävastaavat valitsivat viisi henkilöä
haastatteluun, jotka pidetään 1. ja 2.3.

Esitys:

Hallitus päättää tiedottajan sijaisen valinnasta.

Keskustelu:

Aaltonen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui paikalta kohdan 137 käsittelyn
ajaksi.
Varapuheenjohtaja esitteli asian. Hakemukset oli pisteytetty hakukriteerien
mukaisesti. Pisteytyksen perusteella viisi vahvinta hakijaa oli valittu haastatteluun.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella varapuheenjohtaja esitti Frida Pessiä
valittavaksi tiedottajan sijaisen tehtävään. Pessin hakemus sai korkeimman
pisteytyksen ja hän esiintyi hakijoista vakuuttavimmin haastattelussa. Pessin eduksi
katsottiin lisäksi selkeä näkemys tiedottajan työstä ja aiempi kokemus
opiskelijaliikkeestä. Pessi osoitti myös huomattavaa motivaatiota tehtävään.
Puheenjohtaja oli saanut yhdeltä hakijoista valituksen hakemuksensa käsittelystä ja
hakija oli pyytänyt hakuprosessin aloittamista alusta. Hallitus päätti käsitellä
kyseisen hakijan hakemuksen uudelleen kokouksessa.
Hallitus katsoi, että hakijan haastatteluun kutsumatta jättämiseen oli pätevät
perustelut. Hakemuksessa ei ollut osoitettu vastaavaa kokemusta ja tehtävässä
vaadittuja taitoja verrattuna haastatteluun valittujen hakijoiden hakemuksiin.
Hakemus oli ensimmäisellä käsittelykerralla saanut 3 pistettä mahdollisesta 20
pisteestä. Hallitus katsoi, ettei pisteytyksen muuttamiseen ole perusteita.
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Hakemuksessa eritellyt hakijan siviilisääty, uskontokunta ja tausta eivät olleet
vaikuttaneet hakemuksen käsittelyyn.
Dahlström pyysi, että pääsihteeri säilyttää hakemukset ja haastattelunauhat siihen
asti, että päätöksen kanneaika on päättynyt.
Päätös:

Hallitus päätti valita Frida Pessin tiedottajan sijaiseksi.

138
Kokoussakon määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2016 kokoussakkomuistion, jonka
mukaan:
"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai
aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta
edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.
Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.
Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy,
kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu
hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta
pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä
sakkoa.
…
Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot
pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."
Hallituksen jäsen Jyri Lähdemaa saapui myöhässä hallituksen kokoukseen 25.2.
ilmoittamatta poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään ilmoittanut
jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Keskustelu:

Lähdemaa jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui paikalta kohdan 138 käsittelyn
ajaksi.
Puheenjohtaja esitteli asian. Lähdemaa oli toivonut, että kokoussakosta saatavat
varat lahjoitetaan Turun yliopiston varainhankintaan.

Päätös:

Hallitus päätti määrätä Jyri Lähdemaalle kokoussakon ja lahjoittaa varat Turun
yliopiston varainhankintaan.

Sosiaalipoliittiset asiat
139
Bussit Helsingin suurmielenosoitukseen 9.3.
SYL
järjestää
yhdessä
valtakunnallisten
opiskelijajärjestöjen
kanssa
opintotukileikkauksia vastustavan suurmielenosoituksen Helsingissä 9.3. Jotta myös
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turkulaiset korkeakouluopiskelijat voivat ottaa osaa mielenosoitukseen, järjestää TYY
yhdessä ÅAS:n, TUO:n ja Humakon kanssa opiskelijoille ilmaisen bussikyydin
ainakin 100 hengelle. Kulut jaetaan osallistuvien henkilöiden opiskelupaikan
mukaisesti. Kokonaiskustannukset ovat noin 920 euroa, josta TYYn osuudeksi tulee
arviolta puolet.
Esitys:

Hallitus päättää varata mielenosoituksen kulut sosiaalipolitiikan sektorivaroista.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Mielenosoituskuljetuksiin oli ilmoittautunut tähän
mennessä 150 henkilöä. Keskusteltiin bussien hinnasta ja kulukatosta kuljetuksille.
Lähdemaa esitti, että asetetaan 2 000 euroa
kuljetuskustannuksista. Dahlström kannatti esitystä.
Päätös:

ylärajaksi

TYYn

osuudelle

Hallitus päätti varata mielenosoituksen kulut sosiaalipolitiikan sektorivaroista 2 000
euroon asti.

Kutsut
140
Putex ry:n 10-vuotisjuhla 8.4.
Putex ry viettää 10. vuosijuhliaan Panimoravintola Koulussa 8.4. klo 17.30 alkaen.
Ilmoittautuminen päättyy 15.3. ja kutsu on kahdelle. Juhla on hallituksen
vuosijuhlamuistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Kulhan Putex ry:n 10. vuosijuhlille.

141
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan 91-vuotisjuhla 12.3.
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta viettää 91. vuosijuhlaansa
12.3. klo 16 alkaen Osakuntasalissa. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion
mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Turun yliopiston
Satakuntalais-Hämäläinen Osakunnan 91. vuosijuhlille.

Turun

yliopiston

142
Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan 88-vuotisjuhla 12.3.
Turun Yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta viettää 88. vuosijuhliaan TVO:n
osakuntatiloissa 12.3. klo 18 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy 4.3. Juhla ei ole
hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen.
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Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Turun Yliopiston Varsinaissuomalainen
Osakunnan 88. vuosijuhlille.

143
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
144
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

LIITTEET

Katariina Kulha

Liite 1 Koonti tiedottajahakijoista (luottamuksellinen)
Liite 2 Kokouksessa käsitelty hakemus (luottamuksellinen)

