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Pöytäkirja
Aika:

4. syyskuuta 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 (poistui kohdan 379 käsittelyn ajaksi)
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

Läsnä muut:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

367
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.16.
368
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
369
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vähä-Heikkilä ja Wessman.

kaksi

370
Ilmoitusasiat
3.9.
4.9.
5.9.
9.9.

Naarminen ja Viljanen SYL:n sopo-sektorin skype-palaverissa klo 16.30–17.30
Avajaiskarnevaalit, TYYlikäs Avaus ja Welcome Party
Edustajiston illanvietto
Yliopiston avajaiset
Nurmi kv-palvelujen OLVA-kokouksessa
Nyström TYS:n hallituksen kokouksessa klo 16–

371
Esityslistan hyväksyminen
Päätettiin käsitellä kiireellisenä kutsu Rauman TK-killan Sikapeijaisiin. Kutsu
lisättiin kohdaksi 381.
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Alayhdistysasiat
372
Uusien alayhdistysten hyväksyminen 2/2014
L1

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista:
”2 § Alayhdistysaseman perusteet
Alayhdistysaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö
on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää
alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.
Yhdistyksen jäsenistä vähintään kymmenen tulee olla TYYn jäseniä, jotta
alayhdistysasema voidaan myöntää. Tämä ei koske yhdistyksiä, joilla ei ole
henkilöjäseniä. Erityistapauksessa TYYn hallitus voi painavasta syystä myöntää
alayhdistysaseman myös yhdistykselle, jossa ei ole kymmentä TYYn jäsentä.
Alayhdistyksen toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää
heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään.
Alayhdistyksen tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja
TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet.
Alayhdistyksen on
rekisteröitymässä.

oltava

merkittynä

yhdistysrekisteriin

tai

parhaillaan

3 § Alayhdistysaseman myöntäminen
Alayhdistysaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset käsitellään
kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen syyskuun loppua.
Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn viimeistään joulukuun puoleen väliin
mennessä ja elokuun loppuun mennessä.
Alayhdistysasemaa haetaan TYYstä saatavalla lomakkeella. Hakemuksesta tulee
käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen toimihenkilöistä,
nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen jäsenmäärä ja TYYn jäsenten
osuus jäsenistöstä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen
hyväksytyt säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.
Jos yhdistyksen rekisteröinti on kesken, tulee sen alayhdistysaseman hakemisen
yhteydessä esittää tosite rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta viranomaisille.”
31.8.2014 mennessä TYYn alayhdistysasemaa on hakenut yksi yhdistys: Korkkivika
ry. Yhdistyksen perustamisilmoitus on vireillä PRH:ssa ja yhdistys on toimittanut
diaaritodistuksen järjestö- ja hallintoasiantuntijalle.
Esitys:

Hallitus päättää myötää alayhdistysaseman sitä hakeneille alayhdistyksille.
Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää alayhdistysaseman Korkkivika ry:lle.
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373
Alayhdistysluettelon vahvistaminen
L2

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista:
”6 § Alayhdistysluettelo
Hallitus vahvistaa luettelon TYYn alayhdistyksistä vuosittain tammikuun ja
syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksiltä, jotka eivät ole jättäneet
alayhdistysilmoitusta vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä, voidaan
tällöin, hallituksen järjestettyä yhdistyksille tilaisuuden tulla kuulluksi asian
suhteen, evätä niiden alayhdistysasema. Hallitus määrittelee, onko alayhdistys
ainejärjestö, tiedekuntajärjestö vai muu yhdistys.
7 § Alayhdistysaseman epääminen
Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu merkittävästi siten, etteivät 2
§:ssä mainitut ehdot täyty tai jos yhdistys antaa toiminta- tai projektiavustusta
hakiessaan virheellisiä tietoja ilmeisessä hyötymistarkoituksessa tai syyllistyy
vaalijärjestyksen 57 pykälässä mainittuihin rikkomuksiin, voi hallitus keskeyttää
myönnettyjen avustusten maksun tai evätä yhdistyksen alayhdistysaseman ja
poistaa sen alayhdistysluettelosta. Lisäksi alayhdistysasema voidaan evätä 6 §:ssä
mainitusta syystä sekä tapauksessa jossa alayhdistys jättää 5 §:ssä mainitut
velvollisuutensa täyttämättä.”

Esitys:

Hallitus päättää vanhojen alayhdistysten alayhdistysaseman jatkamisesta sekä
vahvistaa luettelon 2/2014.
Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti jatkaa vanhojen alayhdistysten alayhdistysasemaa sekä vahvistaa
luettelon 2/2014.

Koulutuspoliittiset asiat
374
Jäsenen nimeäminen Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen valmisteluryhmään
Rehtori on asettanut yliopistolle yrittäjyyskoulutuksen valmisteluryhmään, johon
TYYtä on pyydetty nimeämään jäsen. Ryhmän toiminta on asetettu aloitettavaksi
heti ja päättyväksi 31.12.2014.
Esitys:

Hallitus nimeää jäsenen yrittäjyyskoulutuksen valmisteluryhmään.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:
375

Hallitus päätti nimetä hallituksen yritysyhteistyövastaavan Mikko Monosen
yrittäjyyskoulutuksen valmisteluryhmään.
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Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston yliopistokollegioon
L3

Jenni Liikanen on pyytänyt eroa Turun yliopiston yliopistokollegion varsinaisen
jäsenen tehtävästä ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on sen
myöntänyt kokouksessaan 22.5.2014. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa
käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
Haku yliopistokollegion opiskelijajäseneksi oli auki 22.8. – 1.9.2014.

Esitys:

Hallitus päättää Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäsenestä liitteen
mukaisesti.
Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 5.

Päätös:

Hallitus päätti valita Noora Hännikkälän Turun yliopiston yliopistokollegion
opiskelijajäseneksi.

376
Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston tutkintolautakuntaan
L3

Tero Suoniemi on pyytänyt eroa Turun yliopiston tutkintolautakunnan varsinaisen
jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut olevansa käytettävissä
varsinaiseksi jäseneksi.
Haku tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi oli auki 22.8. – 1.9.2014.

Esitys:

Hallitus päättää Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä liitteen
mukaisesti.
Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 3.

Päätös:

Hallitus päätti valita Tuomas Dahlströmin Turun yliopiston tutkintolautakunnan
opiskelijajäseneksi.

377
Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
L3

Sointu Kouki on pyytänyt eroa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut
olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
Haku tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi oli auki 22.8. – 1.9.2014.

Esitys:

Hallitus päättää opiskelijajäsenestä liitteen mukaisesti.
Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 1.

Päätös:

Hallitus päätti valita Katariina Kulhan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi.

378
Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
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johtokuntaan
L3

Jouni Kujala on pyytänyt eroa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on
ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
Haku tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi oli auki 22.8. – 1.9.2014.

Esitys:

Hallitus päättää opiskelijajäsenestä liitteen mukaisesti.
Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2.

Päätös:

Hallitus päätti valita Eerika Vuorisen Turun yliopiston
luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi.

matemaattis-

379
Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
L3

Jaana Mikkola on pyytänyt eroa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Hänen varajäsenensä on ilmoittanut
olevansa käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
Haku tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi oli auki 22.8. – 1.9.2014.

Esitys:

Hallitus päättää opiskelijajäsenestä liitteen mukaisesti.
Mononen jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui huoneesta.
Wessman esitteli asian. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 3.

Päätös:

Hallitus päätti valita Susanna Lehtosen Turun yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi.

Kutsut
380
Digitin 15-vuotisjuhlat
Turun yliopiston tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan DIkoulutusohjelman kilta Digit ry viettää 15-vuotisjuhliaan lauantaina 11.10. Juhlat
alkavat cocktail-tilaisuudella klo 15 ICT-talon aulassa ja jatkuvat varsinaisella
iltajuhlalla klo 18 Kankaisten kartanolla. Illalliskortin hinta 65 € / 70 €.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Häsäsen ja Vähä-Heikkilän,
omakustanteisesti, Digitin 15-vuotisjuhliin.

381
Rauman TK-killan 40-vuotis-Sikapeijaisiin

joista

jälkimmäisen
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Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön käsityön
aineenopettajaopiskelijoiden ainejärjestö TK-Kilta ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta
ja juhlistaa pyöreitä vuosia Sikapeijaisten yhteydessä torstaina 18.9. klo 19 alkaen
Kulttuuritalo Posellissa (Nortamonkatu 12). Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.
mennessä. Kutsu on yhdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Häsäsen Rauman TK-killan 40-vuotis-Sikapeijaisiin.

382
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
383
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.26.
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
Liite 3

Uudet alayhdistykset 2/2014
Alayhdistysluettelo 2/2014
Opiskelijaedustajien valinta: täydennyshaku

