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Pöytäkirja 21/2016
Aika:

9. kesäkuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

289
Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16.
290
Päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Lumme oli ilmoittanut esteestä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
291
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lähdemaa ja Vättö.

kaksi

292
Ilmoitusasiat
7.6.
8.6

8.-10.6.
9.6.
10.6.

Elenius TYS:n hallituksen kohdekierroksella ja kokouksessa
Naarminen työyhteisösovittelijavalmennuksessa
Naarminen ja Lähdemaa tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan dekaania Pentti
Huovista sote-uudistuksen tiimoilta
Tiainen laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Lumme Livable City Forum -konferenssissa
Nurmi kv-maisteriohjelmien markkinointityöryhmän kokouksessa
Naarminen YTHS Turku-Rauma johtokunnan kokouksessa
Naarminen ja Kajander tapaamassa yliopiston henkilöstö- ja opintoasiainpäälliköitä
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293
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
294
Kokoussakon määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2016 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 puheenjohtaja Riina Lumme saapui myöhässä hallituksen kokoukseen
2.6. ilmoittamatta poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään
ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Keskustelu:

Varapuheenjohtaja esitteli asian. Puheenjohtaja Lumme oli toivonut, että
kokoussakkovarat lahjoitetaan Turun yliopiston varainhankintaan.

Päätös:

Hallitus päätti määrätä kokoussakon puheenjohtaja Riina Lumpeelle ja lahjoittaa
varat Turun yliopiston varainhankintaan.

Hyvinvointiasiat
295
Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton kuntavaalitavoitteista
L1

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on pyytänyt jäseniltään, ylioppilas- ja
opiskelijakunnilta sekä korkeakoulujen liikuntatoimilta lausuntoja koskien OLL:n
kuntavaalitavoitteita. OLL toivoo lausunnon antajien ottavan kantaa ainakin
seuraaviin asioihin:
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-

ovatko esitetyt kuntavaaliteemat ne, mitä OLL:n halutaan
valtakunnallisesti
halutaanko joku tavoite poistaa ja/tai lisätä muita tavoitteita
millaisiin asioihin vaalitavoitteiden tulisi keskittyä erityisesti

ajavan

Esitys:

Hallitus päättää lausua OLL:n kuntavaalitavoitteista liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Kulha esitteli asian. Päätettiin lisätä kannanoton toiseen kappaleeseen, että
kuntavaalitavoitteiden yhteys opiskelijoiden liikkumiseen ja hyvinvointiin tulisi
tuoda selvästi esille. Lisäksi lausuntoon tehtiin teknisiä korjauksia.

Päätös:

Hallitus päätti lausua OLL:n kuntavaalitavoitteista liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
296
Kannanotto venäjän kielen opetukseen Turun yliopistossa
L2

Osana yliopistojen tulossopimusneuvotteluja Turun ja Itä-Suomen yliopistot ovat
alustavasti sopineet koulutusvastuidensa täsmentämisestä. Tämä tarkoittaisi
toteutuessaan, että Turun yliopisto luopuisi venäjän kielen koulutusvastuusta
(tutkinto-opetuksesta). Ylioppilaskunta haluaa ennen varsinaisen päätöksen
tekemistä ottaa kantaa venäjän kielen opetukseen Turun yliopistossa.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kannanoton koskien venäjän kielen
tulevaisuutta Turun yliopistossa.

Keskustelu:

Lähdemaa esitteli asian.

opetuksen

Dahlström kommentoi, että virke koskien Turun yliopiston opetustarjonnan
monialaisuuden heikentämistä on vaikeaselkoinen. Päätettiin poistaa kyseinen virke
kannanotosta.
Pääsihteeri huomautti, että kannanoton otsikossa on tapana ilmaista lausujataho.
Päätettiin lisätä TYY kannanoton tekijänä otsikkoon.
Lisäksi keskusteltiin kannanoton kieliasusta ja tehtiin kannanottoon teknisiä
korjauksia.
Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä kannanoton koskien venäjän kielen opetuksen tulevaisuutta
Turun yliopistossa.

297
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
298
Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.28.
Pöytäkirjan vakuudeksi,
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Miika Tiainen
varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jyri Lähdemaa

Teppo Vättö

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Lausunto OLL:n kuntavaalitavoitteista
TYYn kannanotto venäjän kielen opetuksesta Turun yliopistossa

