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Pöytäkirja
Aika:

13. maaliskuuta 2014 klo 9.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

Läsnä muut:

Tomi Nyström, pääsihteeri (poistui kohdassa 169, palasi kohdassa 170)
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

161
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.
162
Päätösvaltaisuus
Nieminen oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
163
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Häsänen ja Wessman.

kaksi

164
Ilmoitusasiat
12.3.
Vähä-Heikkilä alayhdistysten puheenjohtajien tapaamisessa ja saunaillassa klo 18
13.3.
Tahdon tasa-arvoisen avioliittolain! -korttipaja Turku-salissa klo 12–14
Mononen tapaamassa Rekryä klo 13.30
Kovala ja Naarminen Turun yliopiston hyvinvointijaoston kokouksessa klo 14
Wessman tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaania klo 14–16
Häsänen kulttuurisiiven kokouksessa klo 16
Wessman tapaamisessa yliopistokollegion opiskelijaedustajien kanssa klo 16
14.3.
Kovala Turun yliopiston kielikeskuksen suunnittelupäivässä
Kovala, Mononen ja Häsänen Lex ry:n 53-vuotisjuhlilla
17.3.
Wessman OKM:n keskustelutilaisuudessa ympärivuotisen opiskelun edistämiseksi
Kovala ja Häsänen TYS:n asukastoimikuntien neuvottelukunnan kokouksessa klo 16
17.3.–18.3.
Nieminen ja Nyström SYL:n PJ/PS-tapaamisessa Kuntokalliossa
18.3.
Universtas Oy:n yhtiökokous
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19.3.
19.3.–20.3.

Kovala ja Naarminen tapaamassa TYS:n asuntotoimenjohtajaa, Pirjo LipponenVaitomaata klo 14
Vähä-Heikkilä Terveystyöryhmän kokouksessa klo 10
Kovala ja Viljanen SYL:n sopo-tapaamisessa Kuntokalliossa

TYY kirjoitti mielipidekirjoituksen lukukausimaksuista Helsingin Sanomiin vastineena uutiseen
10.3.2014 lehdessä (esityslistan liite 1).
165
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
166
Edustajiston käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit
Edustajisto on helmikuun kokouksessaan hyväksynyt mallin, jossa edustajiston
käännöskulut ovat 1500€ talousarviota suuremmat.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se kasvattaa TYYn käännöskulut-momenttia 7000
euroon vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion alijäämä vuodelle
2014 kasvaa 1500€.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se kasvattaa TYYn käännöskulutmomenttia 7000 euroon vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion
alijäämä vuodelle 2014 kasvaa 1500€.

167
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013
L2

Vuoden 2013 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus edellisen vuoden
TYYn hallituksen toimesta.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2013.
Puheenjohtaja esitteli asian. Toimintakertomukseen tehtiin muutamia teknisiä
korjauksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2013.

168
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2013
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L2

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
tilinpäätös
toimintakertomuksen liitteenä (esityslistan liite 2).

vuodelta

2013

on

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2013.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2013.

169
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
L3

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan viimeistään edustajiston huhtikuun
sääntömääräisessä kokouksessaan on käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.
Pääsihteeri poistui kohdan käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.

170
TYYn taloustoimikunnan täydentäminen
Edustajiston taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Taloustoimikunnan jäsen Otto Sulin on ilmoittanut eroavansa tehtävästä 3.3.2014
alkaen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää pyynnöstä eron Otto Sulinille
taloustoimikunnan jäsenen tehtävistä ja täydentää taloustoimikuntaa.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se myöntää pyynnöstä eron Otto Sulinille
taloustoimikunnan jäsenen tehtävistä ja täydentää taloustoimikuntaa.

171
Selvitys Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista
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Edustajisto velvoitti ylioppilaskunnan hallituksen tekemään selvityksen yliopistojen
rahoitusmallin vaikutuksista yliopiston sisäiseen rahoitukseen, mikäli yliopiston
sisäisiä muutoksia malliin ei käytettäisi.
Koulutuspoliittinen
kokoukseen.
Esitys:

asiantuntija

Isotalo

valmistelee

esityksen

edustajiston

Hallitus päättää esittää edustajistolle tiedoksi tehdyn selvityksen.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen
Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista.

Alayhdistysasiat
172
TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytys
L4

Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn alayhdistysten jokavuotisia
toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemuksien viimeisen jättöpäivän jälkeen
avustustoimikunta pisteyttää hakemukset ja esittää TYYn hallitukselle toimintaavustusten jakoa.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit
pisteiden jakoa varten.
Vähä-Heikkilä esitteli asian. Wessman esitti asian palauttamista valmisteluun.
Suoritettiin käsiäänestys:
Pohjan puolesta: 2 (Kovala, Vähä-Heikkilä)
Valmisteluun palauttamisen puolesta: 4 (Viljanen, Häsänen, Mononen, Wessman)
Puheenjohtaja totesi, että tarkemmat ohjeet asian uutta valmistelua varten
toimitetaan Vähä-Heikkilälle ja avustustoimikunnalle kokouksen jälkeen.

Päätös:

Hallitus päätti äänin 4-2 palauttaa valmisteluun toiminta-avustuspisteytyspohjan ja
tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.

173
Projekti- ja erillisavustukset 1/2014
L5

Avustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja
avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillissavustuksia neljä kertaa
vuodessa. Avustusten tarkoituksena on kannustaa alayhdistyksiä kehittämään uutta
toimintaa ja tukea yhdistysten kannalta merkittäviä projekteja. Projektiavustuksiin
on budjetoitu vuodeksi 2014 4000 € ja erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten
lunastusaste on ollut 60—80 %.
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Hakemuksia saapui 28.2.2014 mennessä sähköisesti 6 kappaletta. Hakemusten
yhteenlaskettu hakusumma on 3 870 €.
Esitys:

Hallitus päättää jakaa avustukset liitteen mukaisesti.
Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2014 liitteen mukaisesti.

Hyvinvointiasiat
174
Haun avaaminen tutkimusavustajaksi TYYn Perheelliset-projektiin
L6

TYY hakee Perheelliset-projektiin tutkimusavustajaa, joka osallistuu Turun
yliopiston
perheellisiä
opiskelijoita
käsittelevän
selvityksen
tekoon.
Tutkimusavustajan tehtävänä on kesäkuukausien aikana purkaa perheellisiltä
opiskelijoilta kerätyn kyselyaineiston vastaukset ja koostaa raportti aineistosta
johdetuista tuloksista.
Tutkimusavustajalle maksetaan tehdystä
lomakorvauksen). Haku on auki 24.3. asti.

Esitys:

työstä

300

euron

palkkio

(sis.

Hallitus päättää avata haun tutkimusavustajaksi TYYn Perheelliset-projektiin ja
varata tutkimusavustajan palkkioon 300 euroa sosiaalipoliittisista varoista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun tutkimusavustajaksi TYYn Perheelliset-projektiin ja
varata tutkimusavustajan palkkioon 300 euroa sosiaalipoliittisista varoista.

Kehitysyhteistyöasiat
175
Kehitysyhteistyösiiven kauden muuttaminen
Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin mukaan kehitysyhteistyösiipi valitaan
lukuvuosittain. Tämän vuoden kaudesta tulisi erittäin lyhyt, jos uudet rekrytoitaisiin
jo syksyllä. Kaikkien siipien olisi hyvä vaihtua samalla syklillä.
Kuvauksen muutoksista
edustajistoa.
Esitys:

Hallitus
päättää
kalenterivuodeksi.

päättää

muuttaa

ylioppilaskunnan

hallitus

tiedottaen

siitä

kehitysyhteistyösiiven

kauden

lukuvuodesta

kehitysyhteistyösiiven

kauden

lukuvuodesta

Häsänen esitteli asian.
Päätös:

Hallitus
päätti
kalenterivuodeksi.

muuttaa
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Traditioasiat
176
Kulttuurisiiven kahden jäsenen ero
Kaksi kulttuurisiiven jäsentä, Marlena Martikainen ja Akseli Pekkarinen, haluavat
erota siivestä, koska olivatkin päässeet kahteen siipeen varsinaisiksi jäseniksi.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää Marlena Martikaiselle ja Akseli Pekkariselle eron
kulttuurisiivestä.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää Marlena Martikaiselle ja Akseli Pekkariselle eron
kulttuurisiivestä.

Kutsut
177
T-klubin 50-vuotisjuhlat
Taloustieteen Klubi ry viettää 50-vuotisjuhliaan perjantaina 11.4. Turun
Akatemiatalolla. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella Akatemiatalon aulassa klo 17.
Illalliskortin hinta on 65 € (sis. silliaamiaisen). Ilmoittautuminen 19.3. mennessä.
Juhla on muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Kovalan T-klubin 50-vuotisjuhliin.

178
Akateeminen päivä
Turun yliopisto ja Åbo Akademi viettävät yhdessä perinteistä Akateemista päivää
keskiviikkona 26. maaliskuuta. Tänä vuonna Akateemista päivää juhlistetaan
Teutorissa 26.3. klo 18 alkaen. Tilaisuudessa on juhlaesitelmä sekä esitellään ja
kerrotaan Teutorin rakentamisesta.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti olla osallistumatta Akateemiseen päivään, sillä samaan aikaan
pidetään TYYn edustajiston kokous.

179
Nucleuksen 6-vuotissitsit
Turun yliopiston biotekniikan ja elintarvikekehityksen DI-opiskelijoiden ainejärjestö Nucleus juhlii
6-vuotispäiväänsä sitseillä lauantaina 5.4.2014 klo 18 alkaen. Sitsien hinta on 30 €
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Nucleus ry:n jäseniltä ja 35 € ei-jäseniltä. Illan aikana tarjoillaan kolmen ruokalajin
illallinen. Alkoholiton vaihtoehto on 5 € halvempi. Juhla ei ole muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Vähä-Heikkilän (omakustanteisesti) Nucleuksen 6vuotissitseille.

180
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
181
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.29.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Virva Viljanen
hallituksen varapuheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Ilona Häsänen

Kukka-Maaria Wessman

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

Mielipidekirjoitus 10.3.2014 ”Koulutuksen todellisia kustannuksia ei kateta
lukukausimaksuilla”
TYYn toimintakertomus vuodelta 2013
TYYn tasekirja ja tilintarkastuskertomus
Hakukuulutus tutkimusavustajaksi TYYn Perheelliset-projektiin
Toiminta-avustusten pisteytyksen taustamateriaalia
Projekti- ja erillisavustukset 1/2014

