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Pöytäkirja
Aika:

8. toukokuuta 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:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

277
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.16.
278
Päätösvaltaisuus
Kovala oli ilmoittanut esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
279
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vähä-Heikkilä ja Wessman.

kaksi
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Ilmoitusasiat
5.–6.5.
6.5.

7.5.
8.5.
9.5.

Nieminen ja Nyström SYL:n pj-ps-tapaamisessa Helsingissä
Viljanen laajennetun johtoryhmän kokouksessa klo 9–12
Häsänen STYLA-opiskelijakulttuurivastaavien kokouksessa klo 12
Nurmi Meksiko-kokouksessa klo 14
Nurmi ja Häsänen Kehysiiven kokouksessa klo 18.30
Wessman tapaamassa kauppakorkeakoulun johtajaa yksikön
koordinaattorin kanssa 12–13
Nurmi ja Häsänen Kehyviikon kokouksessa klo 14
Nyström TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16.30–
Nieminen TY:n yrittäjyysstrategian työryhmän kokouksessa
Keto Turun yliopiston viestintäverkostossa klo 9–11
Nyström TYS:n kiinteistötyöryhmässä klo 14–
Nyström TYRÄ-alumniverkoston tapaamisessa Helsingissä klo 18–
Nurmi kv-palvelujen OLVA-kokouksessa klo 9.30

halloped-
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12.5.
12.–14.5.
14.5.

Nurmi SYL:n Skype kokouksessa klo 11
Keto RSGT:n ohjausryhmässä klo 9.-10.30
Kovala ja Nurmi korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä Tampereella
Naarminen, Viljanen ja Vähä-Heikkilä Turun terveystyöryhmän kokouksessa klo
10–12
TYYn tuutorisuunnistus klo 17

281
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
282
Lukuvuositarranjakaja Medisiinaan
Edustajisto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan toivomusponnen:
”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen valmistelemaan
esityksen opiskelijakortin tarrojen jakopisteen pilotointia varten Medisiinalle
elokuun kolmannen viikon aikana.”
Hallitus on selvittänyt asian hyväksymiseen liittyvät kustannukset ja huomioon
otetttavat seikat. Kustannusarvio on seuraavanlainen:
- Palkkakustannus 12e/h x 4 h/pv x 5 pv + henkilöstösivukulut = 240 e + hsk
- Mahdollisen kannettavan tietokoneen hankinta yliopiston hankintajärjestelmän
kautta n. 500 e
(Todennäköistä on, että elokuun kolmanneksi viikoksi käyttöön saadaan kone TYYn
sisältä tai yliopistolta)
Muita huomionarvoisia seikkoja:
- Asiaa ei voida ulkoistaa yhdistykselle vaan tarranjakajan tulee olla TYYn
palkkalistoilla.
- Uudet kortit tulee edelleenkin noutaa TYYn kansliasta sen aukioloaikoina.
- Tulee huomioida, että kyseessä on positiivinen erityiskohtelu yhden tiedekunnan
(vanhoille) opiskelijoille.
- Tarroja jaetaan myös yliopiston mäellä 11.8.–5.9. Sama henkilö ei voi kuitenkaan
hoitaa molempia tarranjakopisteitä.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se tekee päätöksen asian toteutuksesta.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se tekee päätöksen asian toteutuksesta.

Hallinnolliset asiat
283
Lukuvuositarrojen jakaja sekä TYYn kanslian kiireapulainen
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L1

TYYllä on perinteisesti ollut syksyn alun kiireisimpinä aikoina yliopiston
päärakennuksessa lukuvuositarrojen jakaja. Aiempina vuosina kyseessä on ollut
TYYn siviilipalvelushenkilö. Tänä vuonna yliopiston kanssa on sovittu, että tarroja
jaetaan mäellä 11.8.–5.9.
Turun ylioppilaslehden johtokunta päätti kokouksessaan 8.4., ettei TYYhyn
rekrytoida tänä vuonna siviilipalvelushenkilöä. Tämän seurauksena TYYn tulisi
rekrytoida lukuvuositarrojen jakaja päärakennukseen elo-syyskuuksi sekä
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää kyseistä henkilö muutenkin kanslian
kiireapulaisena tai tuuraajana.
Hakukuulutus on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun lukuvuositarrojen jakajaksi sekä TYYn kanslian
kiireapulaiseksi. Haku on auki 8.–19.5.
Puheenjohtaja esitteli asian. Hakukuulutukseen tehtiin aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta muutamia teknisiä muutoksia.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun lukuvuositarrojen jakajaksi sekä TYYn kanslian
kiireapulaiseksi. Haku on auki 8.–19.5.

Kehitysyhteistyöasiat
284
Kehyliitteen päätoimittajahaku
TYY avasi Kehyliitteen päätoimittajahaun kokouksessa 17/14.
Haku oli auki 10.4.–25.4. jonka aikana saapui 2 hakemusta. Molemmat hakijat
haastateltiin.
Esitys:

Hallitus päättää valita Kehyliitteen päätoimittajan.
Häsänen esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita Julia Litokorven Kehyliitteen päätoimittajaksi.

285
KENKKU-haku
TYY avasi haun SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun
kokouksessa 17/14.
Haku oli auki 10.4.–30.4. jonka aikana ei saapunut yhtään hakemusta. SYL:n haku
on auki 11.5. asti ja mahdolliset haut otetaan vielä huomioon.
Esitys:

Hallitus päättää TYYn KENKKU-jäsenen esittämisestä SYL:n hallitukselle.
Häsänen esitteli asian. TYYn oman hakuajan päättymisen jälkeen saapui vielä kaksi
hakemusta.
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Päätös:

Hallitus päätti valita Anni Juvosen ja Noora Hilskan TYYn edustajiksi
kehitysyhteistyöasian neuvottelukunta KENKKUun.

Koulutuspoliittiset asiat
286
Valinnaisen auditointikohteen itsearviointi
L2

Turun yliopiston on pyytänyt TYYn hallitukselta kommentteja yliopiston
auditoinnin itse valittuun auditointikohteeseen "opintoihin kiinnittämisen keinot".
Lisätietoa
auditointikohteesta
löytyy
osoitteesta
https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/kka-auditoi-turun-yliopistonlaatujarjestelman.aspx.
Kysymykset ovat 1. ”Mitä vahvuuksia tai oivalluksia valinnaisesta
auditointikohteesta tai jostakin sen neljästä osa-alueesta (tulevat opiskelijat, valitut
opiskelijat, ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat)
löytyy?” ja 2. ”Mitä kehittämistarpeita teemaan tai johonkin sen neljästä osaalueesta liittyy?”

Esitys:

Hallitus päättää kommentoida auditointikohdetta.
Wessman esitteli asian. Aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta hallitus
kommentoi auditointikohdetta liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hallitus päätti kommentoida auditointikohdetta liitteen mukaisesti.

Tuutorointiasiat
287
Tuutorisuunnistus
TYY järjestää nyt jo perinteiseksi muodostuneen tuutorisuunnistuksen
keskiviikkona 14.5. klo 17 alkaen. Suunnistuksen osallistujille tarjoillaan saunalla
purtavaa. Tapahtuman enimmäisosallistujamäärä on 100 ja rastinpitäjiä oletetaan
paikalle saapuvan noin 20.
Esitys:

Hallitus päättää
tuutorointivaroista.

varata

tuutorisuunnistuksen

tarjoiluihin

300

euroa

tarjoiluihin

300

euroa

Vähä-Heikkilä esitteli asian.
Päätös:

Hallitus
päätti
varata
tuutorointivaroista.

288
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

tuutorisuunnistuksen
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289
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.22.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jussi Nieminen
hallituksen puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Matti Vähä-Heikkilä

Kukka-Maaria Wessman

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Hakukuulutus: Lukuvuositarrojen jakaja
kiireapulainen
Valinnaisen auditointikohteen itsearviointi

ja

TYYn

kanslian

