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Pöytäkirja
Aika:

17. huhtikuuta 2014 klo 9.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Tomi Nyström, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.
257
Päätösvaltaisuus
Häsänen ja Mononen olivat ilmoittaneet esteistä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi
258
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kovala ja Viljanen.
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Ilmoitusasiat
16.4.
17.4.
17.–22.4.
22.4.
23.4.

Naarminen Turun yliopiston opintotukilautakunnan kokouksessa klo 14–16
Nyström STYLA-PS-lounaalla klo 12–13
Mononen ja Keto yliopistoviestinnän intranet-palaverissa klo 9–11
Grönholm talvilomalla
Naarminen YTHS:n valtuuskunnan kokouksessa Helsingissä
Isotalo ja Wessman halloped-koordinaattorien tapaamisessa klo 14–
Nurmi Halrake, kv-tuutorointi ja orientaatio-kokouksessa klo 9.30

260
Esityslistan hyväksyminen

kaksi

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2014
Pöytäkirja 17.4.2014
Sivu 2/5

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
261
Kokoussakon määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2014 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 Mikko Mononen saapui myöhässä hallituksen aamukouluun
9.4.2014 ilmoittamatta ennakkoon myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään
ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.
Puheenjohtaja esitteli asian. Puheenjohtaja esitti sakkovarojen lahjoittamista TYYn
sijoitusvarallisuuteen Monosen aikaisemmin esittämän toiveen mukaisesti. Kovala
kannatti esitystä.

Päätös:

Hallitus päätti määrätä kokoussakon Mikko Monoselle ja lahjoittaa varat TYYn
sijoitusvarallisuuteen.

262
Toimiston tarvikehankinnat
Toimiston isot (10l) hanatermokset ovat huonossa kunnossa ja tilalle on syytä
hankkia uudet. Vastaavia (9l) termoksia on saatavilla hintaan 58 € + toimituskulut.
TYYn toimiston kahvinkeitin on myös huonossa kunnossa. Uudessa
kahvinkeittimessä tulisi olla mahdollisuus kahden pannullisen samanaikaiseen
keittämiseen
erilaisten
tilaisuuksien
suuren
kahvimäärän
keittämisen
helpottamiseksi. Kahvinkeittimen hinnaksi tulee 299 € + toimituskulut.
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TYYn ohjesäännössä tunnuksista ja huomionosoituksista todetaan seuraavasti:
”Lippukulkueen järjestys on: kansallislippu; Euroopan lippu; ylioppilaskunnan
lippu; osakuntien liput; Turun KY:n ja tiedekuntajärjestöjen liput; ainejärjestöjen
liput; muut liput.” TYYn tulisi hankkia omaan käyttöön ja alayhdistysten
lainattavaksi Euroopan lippu. Lipun hinnaksi tulee 3m kantosalon kanssa noin 180
€ + toimituskulut.
Esitys:

Hallitus päättää hankkia kaksi uutta 9l hanatermosta ja kahvinkeittimen ja varaa
kustannuksiin 450 € kalustohankintavaroista sekä Euroopan lipun kantosalkoineen
ja varaa tarkoitukseen 200 € traditiovaroista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hankkia kaksi uutta 9l hanatermosta ja kahvinkeittimen ja varata
kustannuksiin 450 € kalustohankintavaroista sekä Euroopan lipun kantosalkoineen
ja varata tarkoitukseen 200 € traditiovaroista.

Hyvinvointiasiat
263
Lausunto SYL:lle YTHS:n
sopeuttamistarpeesta
L1

taloudellisesta

tilanteesta,

opiskelijarahoituksen

tasosta

ja

SYL on pyytänyt ylioppilaskunnilta lausuntoja YTHS:n taloudellisesta tilanteesta,
opiskelijarahoituksen tasosta ja sopeuttamistarpeesta. Tarve asian käsittelylle syntyi
siitä, että valtion kehysriihessä poistettiin yllättäen YTHS:n vuokra-avustukset.
Aikataulu asian käsittelylle on tiukka, sillä YTHS:n on saatava päätöksenteko ja
mahdollinen sopeuttaminen käyntiin kevään aikana. Lausuntojen deadline on
tiistaina 22.4. SYL on pyytänyt ylioppilaskunnilta lausuntoja seuraaviin kolmeen
asiaan: 1. YTHS:n terveydenhoitomaksun mahdollinen taso tulevaisuudessa, 2.
Terveydenhoito- ja käyntimaksujen välinen suhde tulevaisuudessa ja 3. Minkä
verran YTHS:n toimintaa ollaan valmiita sopeuttamaan?
TYYn lausunto on luottamuksellinen, sillä neuvottelut YTHS:n rahoituksesta ovat
kesken.

Esitys:

Hallitus
päättää
lausua
SYL:lle
YTHS:n
taloudellisesta
opiskelijarahoituksen tasosta ja sopeuttamistarpeesta.

tilanteesta,

Viljanen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin
aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

muutoksia

muutamia

teknisiä

Viljanen esitti lausuntoon seuraavia lisäyksiä:
Lisäys A: "TYY vetoaakin opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta tämä harkitsisi
päätöksen kohtuullistamista portaistamalla leikkauksen vaikutukset useammalle
vuodelle. Opiskelijoiden tasokkaan terveydenhuollon turvaamiseksi toivomme
myös, että vuokra-avustukset palautettaisiin kokonaan tai osittain jonkin valtion
rahoittajan alaisuuteen."
---
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Lisäys B: "Mikäli käyntimaksujen osuutta päätetään kasvattaa, katsomme
tarpeelliseksi asettaa käyntimaksuille vuosittaisen maksukaton,
jotta
terveydenhuollosta yksittäisille opiskelijoille koituvat kulut eivät kasva
kohtuuttoman suuriksi."
Wessman kannatti esityksiä. Puheenjohtaja totesi, että muutokset käsitellään
erillisinä esityksinä.
Pohjan ja lisäys A:n välillä suoritettiin käsiäänestys. Esitys (lisäys A) hyväksyttiin
yksimielisesti.
Pohjan ja lisäys B:n välillä suoritettiin käsiäänestys. Äänet jakautuivat seuraavasti:
pohjan puolesta: Kovala, Nieminen ja Vähä-Heikkilä
lisäys B:n puolesta: Viljanen ja Wessman.
Toisen esityksen kohdalla pohja voitti äänestyksen äänin 3-2.
Päätös:

Hallitus
päätti
lausua
SYL:lle
YTHS:n
taloudellisesta
tilanteesta,
opiskelijarahoituksen tasosta ja sopeuttamistarpeesta muutetun liitteen mukaisesti.

Traditioasiat
264
TYYlikkään vapun 2014 talousarvio
L2

TYY järjestää vappuaattona ja vapunpäivänä opiskelijoille ja kaupunkilaisille
avoimet perinteiset vapputapahtumat: Taidemuseonmäen lakitustilaisuuden, Liljan
patsaan lakituksen sekä TYYlikkään vappupiknikin Vartiovuorenmäellä. Vapun
tapahtumatuottajat Miro Korhonen ja Sanna-Maria Hellsten ovat valmistelleet
TYYlikkään vapun alustavan talousarvion.

Esitys:

Hallitus päättää TYYlikkään vapun 2014 talousarviosta.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä TYYlikkään vapun 2014 talousarvion.

Viestintäasiat
265
A-telineiden hankinta
TYYllä on kaksi kappaletta valkoiseksi maalattuja A-telineitä. TYYn
kampusnäkyvyyden parantamiseksi telineitä olisi kuitenkin hyvä olla lisää. Usein
käytettävät A-telineet ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto satojen pienten
esitteiden jakamiseen verrattuna. Myös kirjaston näkyvyyttä voidaan parantaa hyvin
sijoitelluilla A-telineillä. Telineisiin voidaan teipata TYYn siipisoihtu. Telineiden
hinta on 70 € kappale + logoteippaus 30 €. Telineitä hankitaan kolme (3)
kappaletta.
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Esitys:

Hallitus päättää hankkia kolme A-telinettä TYYn logolla teipattuina ja varaa
tarkoitukseen 300 € sektorivaroista.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hankkia kolme A-telinettä TYYn logolla teipattuina ja varata
tarkoitukseen 300 € sektorivaroista.
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Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
267
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.28.
LIITTEET
Liite 1
Liite 2

TYYn
lausunto
SYL:lle
YTHS:n
taloudellisesta
opiskelijarahoituksen tasosta ja sopeuttamistarpeesta
TYYlikkään vapun talousarvio 2014

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Timo Kovala

Virva Viljanen

tilanteesta,

