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Pöytäkirja 23/2017
Aika:

8. kesäkuuta 2017 klo 8.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

300
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.16.
301
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Salakka oli ilmoittanut
esteestä.
302
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Virta.
303
Ilmoitusasiat
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
12.6.

Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Nurmi, Peltonen ja Pessi vierailulla Ohjaamossa
1970-luvun TYY-toimijoita vierailulla toimistolla
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
Tiainen Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa
Poikela tapaamassa SAMMAKOn ja OLL:n toimijoita
Elenius työsopimuslain muutokset -seminaarissa
HYYn ja LTKY:n pääsihteerit auditoimassa TYYtä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Harjuniemi
ja
Kajander
suunnittelemassa
orientaatiopeliä
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa
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14.6.
15.6.

TYYn ja rehtoriston kesätapaaminen
Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa
Harjuniemi ja Kajander opintoasiainneuvostossa

304
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
305
Sopimuksen hyväksyminen TYYn 100-vuotishistorian kirjoittamisen ehdoista
Liite 1

Sopimus TYYn 100-vuotishistorian kirjoittamisen ehdoista
Edustajisto hyväksyi maaliskuun kokouksessaan TYYn satavuotishistorian
talousarvion ja tekijöiksi Topi Artukan, Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu
Savolaisen työryhmän. Käsikirjoituksen on tarkoitus olla valmiina vuoden
2021 loppuun mennessä, jolloin teos voidaan julkaista juhlavuoden aikana.
Sopimus on laadittu siten, että palkkio maksetaan työkorvauksena. Tällöin
tekijät eivät ole työsuhteessa ylioppilaskuntaan. Maksettavan palkkion lisäksi
muodostuu kuluja tutkimusavustajasta, joka auttaa haastattelujen
litteroinnissa sekä kirjoittamisesta syntyvistä kuluista. Nämä on otettu
huomioon edustajiston hyväksymässä talousarviossa. Projektin tulot ja
menot käsitellään osana traditiovaroja.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen TYYn 100-vuotishistorian
kirjoittamisen ehdoista ja valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään projektista
syntyvät juoksevat kustannukset 5000 euroon saakka.

Keskustelu:

Elenius esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen TYYn 100-vuotishistorian kirjoittamisen
ehdoista ja valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään projektista syntyvät
juoksevat kustannukset 5000 euroon saakka.

306
Henkilöstösuunnitelman hyväksyminen
Liite 2

TYYn henkilöstösuunnitelma 2017
Henkilöstöohjesäännön kumoamisen yhteydessä päätettiin hallituksen
kokouksessa
9/2017
asettaa
työryhmä
valmistelemaan
henkilöstösuunnitelma hallituksen hyväksyttäväksi. Työryhmän jäseninä
olivat Elenius (pj), Harjuniemi, Kajander, Lahoniitty (siht), Nurmi ja Tiainen.
Työryhmä kokoontui kevään aikana seitsemän kertaa ja on saanut valmiiksi
ehdotuksensa ylioppilaskunnan ensimmäiseksi henkilöstösuunnitelmaksi.
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Suunnitelmassa käsitellään luvuittain henkilöstön rakenne ja määrä,
osaaminen ja koulutustarpeet, periaatteet työsuhdemuotojen käytöstä,
työaikakäytäntöjen
joustavuus,
rekrytoinnit
sekä
suunnitelman
päivittäminen. Teksti on pyritty pitämään tiiviinä ja riittävän konkreettisena.
Esitys:

Henkilöstösuunnitelmatyöryhmä esittää hallitukselle, että se hyväksyy TYYn
henkilöstösuunnitelman.

Keskustelu:

Elenius esitteli asian. Elenius kertoi, että ensimmäisessä versiossa on hyvä
kuvata enemmän nykytilaa, mutta jatkossa suunnitelma toivottavasti
muuttuu enemmän nimensä mukaiseen suuntaan.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä TYYn henkilöstösuunnitelman.

Koulutuspoliittiset asiat
307
Esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2017
Liite 3
Liite 4

TYYn esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2017 (ei julkinen)
Koonti esityksistä vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2017 (ei julkinen)
TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja
opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä
kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso
julkistetaan lukuvuoden avajaisissa syksyllä.
TYYn hallitus tekee esityksen valittavista, minkä jälkeen asia menee yliopiston
opintoasiainneuvoston käsittelyyn. Lopullisen päätöksen allekirjoittavat
yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen vuoden opettajaksi ja
vuoden opintojaksoksi 2017.

Keskustelu:

Harjuniemi esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää opintoasiainneuvostolle liitteen mukaisesti vuoden
opettajaa ja vuoden opintojaksoa 2017.

Traditioasiat
308
Laulukirjan julkistamissitsien talousarvion hyväksyminen
Liite 5

Laulukirjasitsien talousarvio
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Laulukirjan julkistamissitsit pidetään avajaisviikon lauantaina 9.9.2017 Qtalolla. Ilmoittautuminen sitseille alkaa maanantaina 31.7. klo 12.00. Liitteenä
on laulukirjasitsien talousarvio.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä laulukirjasitsien talousarvion ja varata liitteen
mukaiset varat traditiovaroista.

Keskustelu:

Kallio esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä laulukirjasitsien talousarvion ja varata muutetun
liitteen mukaiset varat traditiovaroista.

309
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
310
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.37.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Inari Harjuniemi
pöytäkirjantarkastaja

Matias Virta
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Sopimus TYYn 100-vuotishistorian kirjoittamisen ehdoista
TYYn henkilöstösuunnitelma 2017
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Liite 3
Liite 4
Liite 5

TYYn esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2017 (ei julkinen)
Koonti esityksistä vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2017 (ei julkinen)
Laulukirjasitsien talousarvio

