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Pöytäkirja 16/2015
Aika:

7. toukokuuta 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
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

248
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.32.
249
Päätösvaltaisuus
Huovinen, Litokorpi ja Seppä olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
250
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Liljenbäck.

kaksi

251
Ilmoitusasiat
4.–5.5.
6.5.
7.5.
11.5.
12.5.
13.5.

Elenius SYL:n ps-ts-päivillä
Elenius SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmän kokouksessa
Lumme ja Liljenbäck Marilynin alayhdistystapaamisessa ja Opiskelijan Oskareissa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Mononen ja Takatalo Ryhmä 30 000 -tapaamisessa
Takatalo RSGT:n Study-työryhmän tapaamisessa
TYS:n kiinteistöjohtaja ja arkkitehti vierailulla TYYssä
TYYn toimiston väki tutustumassa pääkaupunkiseudun sisarjärjestöjen toimitiloihin
Yliopistoviestinnän Näin kohtaat median -koulutus toimistolle
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252
Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja esitti, että esityslistalta poistetaan kohta 255 ”Eron myöntäminen
yliopistokollegion opiskelijajäsenelle”, sillä asiaa ei tarvitse käsitellä vielä tässä
vaiheessa. Asia käsitellään hallituksen myöhemmässä kokouksessa. Lumme
kannatti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.
Edustajistoasiat
253
Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi
L1

TYYn poliittiset linjat on määritelty linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy
kerran toimikaudessaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen
yhtenä tehtävänä on hyväksyä edustajistolle esitettäväksi poliittinen linjapaperi.
Keväällä 2015 edustajisto on käynyt linjapaperin uudistamisesta kaksi
lähetekeskustelua helmikuun ja huhtikuun kokouksissaan, joiden lisäksi jäsenistöä
ja alayhdistystoimijoita on osallistettu linjapaperin uudistamiseen workshoppien ja
verkkokyselyn muodossa. Näiden pohjalta hallitus on valmistellut edustajistolle
hyväksyttäväksi uudistetun TYYn poliittisen linjapaperin.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy uudistetun TYYn poliittisen
linjapaperin.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy uudistetun TYYn poliittisen
linjapaperin.

254
Ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittäminen
L2

Ylioppilaskunnan ohjesääntöä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta on viimeksi
päivitetty vuonna 2011. Tämän jälkeen yliopisto on luopunut laitosneuvostoista ja
ohjesäännön soveltamista on tarkennettu edustajiston pyynnöstä hallituksen
pysyväispäätöksellä (10/2013).
Esitettävien muutosten tarkoitus on saattaa ohjesääntö ajantasaiseksi ja selkeyttää
hallinnon opiskelijaedustajien valintaan liittyvää hallintoprosessia, erityisesti
toimielinten täydentämisen osalta.
Edustajisto päättää ohjesääntöjen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen esityksen
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.
Puheenjohtaja esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen esityksen
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.

255
Eron myöntäminen yliopistokollegion opiskelijajäsenelle
Joel Holmén on pyytänyt valmistumisen johdosta eroa yliopistokollegion
varsinaisen jäsenen tehtävästä.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se myöntää eron Joel Holménille
yliopistokollegion varsinaisen jäsenen tehtävästä.

Hallinnolliset asiat
256
Tutustuminen helsinkiläisten sisarorganisaatioiden tiloihin
L3

Osana TYYn tilojen remontin suunnittelua hallitus ja työntekijät käyvät
tutustumassa yliopiston keskushallinnon tiloihin. Pääsihteeri on alustavasti sopinut,
että toimistolla työskentelevät kävisivät 12.5. myös pääkaupunkiseudulla AYY:n,
HYYn ja SYL:n toimistoissa, jotka ovat kaikki erilaisia ja antaisivat ideoita omienkin
tilojemme suunnitteluun. Kustannuksia syntyy minibussin vuokrasta ja ruokailusta
Helsingissä.
Pääsihteeri on kilpailuttanut kuljetusyritykset ja jätetyt tarjoukset näkyvät liitteessä.
Ruokailusta opiskelijaravintolassa syntyy kustannuksia noin 60 €.

Esitys:

Hallitus päättää järjestää tutustumismatkan AYY:n, HYYn ja SYL:n toimistoille ja
varata kustannuksiin 550 € sektorivaroista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti järjestää tutustumismatkan AYY:n, HYYn ja SYL:n toimistoille ja
varata kustannuksiin 550 € sektorivaroista.

Kehitysyhteistyöasiat
257
Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä
L4-6

Kehitysyhteistyösiipi on päivittänyt ja hyväksynyt suunnitelman 0,7 % -varojen
käytöstä vuodelle 2015. Suunnitelma päivitettiin ajankohtaiseksi ja kaksi kohdetta
valittiin vuodelle 2015.

Esitys:

Hallitus
päättää
hyväksyä
suunnitelman
0,7
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteen mukaisesti.
Puheenjohtaja esitteli asian.

%

-varojen

käytöstä
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Päätös:

Hallitus
päätti
hyväksyä
suunnitelman
0,7
kehitysyhteistyösiiven esityksestä liitteen mukaisesti.

%

-varojen

käytöstä

Koulutuspoliittiset asiat
258
Opintoasiainneuvoston opiskelijajäsenten nimittäminen
Yliopiston opintojohtosäännön mukaan yliopistossa on opintoasiainneuvosto, joka
valmistelee koulutusta koskevia asioita hallituksen ja rehtorin päätöksentekoa
varten. Neuvoston tehtävänä on myös yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten
linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen
laadun edistäminen.
Nykyisen opintoasiainneuvoston toimikausi päättyy 31.7.2015. Uusi nimitetään
nykyisen rehtoraatin toimikauden loppuun eli 31.7.2017 asti.
Ylioppilaskuntaa
pyydetään
esittämään
opintoasiainneuvostoon
kaksi
opiskelijajäsentä. Opiskelijaedustajissakin tulisi olla sekä naisia että miehiä, jos
sopivia ehdokkaita on.
Esitys:

Hallitus päättää nimittää opiskelijaedustajat opintoasiainneuvostoon.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Joel Holménille ja nimittää hänen tilalleen
opintoasiainneuvoston opiskelijajäseneksi hallituksen kansainvälisten asioiden
vastaavan Julia Litokorven 31.7.2015 päättyvälle kaudelle sekä nimittää Litokorven
ja koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin opintoasiainneuvoston
opiskelijajäseniksi 31.7.2017 päättyvälle kaudelle.

259
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
260
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.44.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Janika Takatalo

Lauri Liljenbäck

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

TYYn poliittinen linjapaperi
Esitys ohjesäännöksi hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
Bussitarjoukset
Kehitysyhteistyösiiven esitys 0,7 % -kohteista
Kehitysyhteistyösiiven 3. kokouksen pöytäkirja
Kehitysyhteistyösiiven 4. kokouksen pöytäkirja

