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Pöytäkirja 17/2015
Aika:

13. toukokuuta 2015 klo 12.30

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

261
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.30.
262
Päätösvaltaisuus
Takatalo ja Huovinen olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
263
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Litokorpi ja Lumme.

264
Ilmoitusasiat
11.5.
15.5.
18.5.
18.–19.5.
19.5.

Ryhmä 30 000 tapaamassa perussuomalaisten valtuustoryhmää
TYYn toimisto kiinni
Tapahtuma- ja kulttuurivastaavien tapaaminen Turku-salissa
Rehtorinlounas
Elenius ja Mononen SYL:n pj-ps-tapaamisessa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattorien kokouksessa

265
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

kaksi

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015
Pöytäkirja 13.5.2015
Sivu 2/5

Hallinnolliset asiat
266
Edustajan nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden työryhmään
Suomi juhlii itsenäistymisensä 100-vuotisjuhlapäivää vuonna 2017. Yliopisto on
päättänyt asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia ja tehdä ehdotuksia siitä,
miten yliopisto osallistuu ja näkyy Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuonna.
TYYtä on pyydetty nimeämään opiskelijajäsen työryhmään.
Esitys:

Hallitus päättää edustajan nimeämisestä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
työryhmään.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä pääsihteeri Rauli Eleniuksen Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden työryhmään.

Kehitysyhteistyöasiat
267
Huicholes: The Last Peyote Guardians -elokuvan esityksen salivuokra
TYYn Meksiko-ryhmä järjestää yhdessä Kinokoplan kanssa meksikolaisesta
alkuperäiskansasta wixarikoista kertovan elokuvaesityksen Logomossa 20.5.2015.
Tapahtuma on TYYn Meksiko-hankkeen kannalta hyvä tilaisuus tiedottaa
opiskelijoille alkuperäiskansan nykytilasta Meksikossa.
Esitys:

Hallitus päättää varata Logomon salivuokraan 330 euroa sektorivaroista, mikäli
hankkeen budjettia ei voida käyttää tilavuokran maksamiseen.
Litokorpi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti varata Logomon salivuokraan 330 euroa sektorivaroista, mikäli
hankkeen budjettia ei voida käyttää tilavuokran maksamiseen.

268
Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun
L1

Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen
neuvonantaja
kehitysyhteistyöasioissa.
KENKKU
hallinnoi
SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeita
yhdessä
kehitysyhteistyökoordinaattorin
kanssa.
Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. Ylioppilaskuntia pyydetään
esittämään SYL:n hallitukselle 1-2 uutta jäsentä KENKKUun.

Esitys:

Hallitus päättää avata jäsenhaun KENKKUun. Haku on auki 19.5. klo 23.59 asti.
Litokorpi esitteli asian. Mikäli hakemuksia ei tule määräaikaan mennessä, on
SYL:lta saatavissa lisäaikaa jäsenten nimeämiseen.

Päätös:

Hallitus päätti avata jäsenhaun KENKKUun. Haku on auki 19.5. klo 23.59 asti.
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269
Yksi Iso -esitteiden painatus vuodelle 2015–2016
Uusille opiskelijoille jaetaan uuden opiskelijan oppaan välissä esite TYYn
jäsenmaksun yhteydessä maksettavista vapaaehtoisista kehitysyhteistyömaksuista.
Esitteitä painatetaan suomeksi ja englanniksi. Kolme painotaloa on kilpailutettu
vuoden alussa ja edullisin tarjous saatiin X-Copystä.
Esitys:

Hallitus päättää painattaa Yksi Iso -esitteet lukuvuodelle 2015–2016 X-Copyssä ja
varaa painattamiseen 450 euroa sektorivaroista.
Litokorpi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti painattaa Yksi Iso -esitteet lukuvuodelle 2015–2016 X-Copyssä ja
varata painattamiseen 450 euroa sektorivaroista.

Koulutuspoliittiset asiat
270
Haun avaaminen Turun yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan
L2

Erillislaitosten johtosäännön myötä kaikilla erillisillä laitoksilla on oma johtokunta.
Turun yliopiston erillisten laitosten johtosäännössä lukee seuraavasti:
”Erillisellä laitoksella on johtokunta, jonka puheenjohtajan ja jäsenet rehtori
kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan laitoksen johtajaa ja erillisen laitoksen
toimintaa sisällöllisesti lähellä olevia tiedekuntia kuultuaan. Kahdella tai
useammalla erillisellä laitoksella voi olla myös yhteinen johtokunta.
-Rehtori nimeää johtokunnan puheenjohtajaksi erillisen laitoksen toimintaa
sisällöllisesti lähellä olevan tiedekunnan dekaanin, varadekaanin tai laitosjohtajan
tai
yhden
vararehtoreista.
Johtokunta
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
-Johtokuntaan kutsutaan monipuolinen edustus erillisen laitoksen toimintaa
sisällöllisesti läheisistä tiedekunnista ja yliopiston ulkopuolisista sidosryhmistä.
Johtokuntaan voidaan kutsua edustus myös yliopiston muusta erillisestä
laitoksesta tai yliopistopalveluista. Johtokunnassa voivat olla edustettuina myös
yliopiston eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat.”
Kielikeskuksen nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy 31.8.2015. Uutta
johtokuntaa varten kutsutaan edustajat kuudesta tiedekunnasta ja TYYstä.
Kielikeskus on pyytänyt ylioppilaskuntaa tekemään esityksen kielikeskuksen
johtokunnan kahdeksi (2) jäseneksi ja kahdeksi (2) varajäseneksi 20.6.2015
mennessä.

Esitys:

Hallitus päättää julistaa auki haun Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunnan
kahdeksi jäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen liitteenä olevan
hakujulistuksen mukaisesti ajalle 13.5. – 7.6.2015 klo 23.59, johon mennessä
hakemukset tulee palauttaa ylioppilaskuntaan.
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Puheenjohtaja esitteli asian.
Päätös:

Hallitus päätti julistaa auki haun Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunnan
kahdeksi jäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen liitteenä olevan
hakujulistuksen mukaisesti ajalle 13.5. – 7.6.2015 klo 23.59, johon mennessä
hakemukset tulee palauttaa ylioppilaskuntaan.

Kutsut
271
Korp! Ugalan kevät-kommerss
Korporatsioon Ugalan keväinen kommerss pidetään Tartossa 23.–24.5.
Kommerssissa lauletaan juomalauluja ja juodaan olutta vanhojen perinteiden ja
tiukkojen sääntöjen mukaisesti. Tilaisuus alkaa lauantaina seremonialla klo 16,
jatkuu ruokailun ja veljeilyn merkeissä klo 17–20, minkä jälkeen siirrytään
olutpöydän ääreen. Sunnuntaina vuorossa keittoa klo 10 ja sauna klo 12. Kutsu on
kahdelle miehelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Korp! Ugalan kevät-kommerssiin.
Tervehdyksessä tuodaan esille, että TYY kannattaa sukupuolten tasa-arvoa.

272
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
273
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.39.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Pöytäkirjantarkastajat

Julia Litokopri

Riina Lumme

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Hakukuulutus: kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta
Hakukuulutus: kielikeskuksen johtokunta

