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Pöytäkirja 34/2016
Aika:

20. lokakuuta 2016 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja (poistui kohdassa 451, saapui kohdassa
452)
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström (poistui kohdassa 453, saapui kohdassa 454)
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija (saapui kohdassa
454, poistui kohdassa 455)

445
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.
446
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vättö oli ilmoittanut esteestä.
447
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiainen ja Aaltonen.
448
Ilmoitusasiat
18.10.
19.10.

20.10.

21.10.

Kajander erikoistumiskoulutusjaostossa
Nurmi koulutuksen kv-jaoston kokouksessa
Naarminen ja Tiainen sopo-STYLA tapaamisessa
Naarminen ja Kulha toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
Lähdemaa Yliopistopedagogiikan ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon keskittämisen ohjausryhmässä
Kajander Hyvä akateeminen johtajuus -kokonaisuuden 3. opintojaksossa
puhujana
Lumme Turun keskustan kehittämisen visiotyöryhmässä
Naarminen Kielikeskuksen kehittämispäivillä
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24.10.
25.10.

26.10.

Kajander yliopiston sopeutus- ja kehittämistoimiin liittyvässä YT-tilaisuudessa
Lähdemaa esiintyy tulevaisuuden yliopistoseminaarissa
Elenius TYS:n strategiapäivässä
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattorien tapaamisessa
Lumme ja Tiainen tapaamassa Varsinais-Suomen kansanedustajia Helsingissä.
Ansiolautakunnan kokous
Nurmi HE4U2 projektin työryhmän kokouksessa
Kajander ja Lähdemaa Korkeakoulujen kolmannen auditointikierroksen
kehittämisseminaarissa
Kulha ja Naarminen Opiskelijoiden hyvinvointia edistämässä -seminaarissa
Helsingissä

449
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat
450
Edustajien nimeäminen Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen
OLL:n liittokokous pidetään 3.–4.11.2016 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä.
Liiton sääntöjen mukaan:
”Jokaisella varsinaisella henkilöjäsenyyteen perustuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni
jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti.
[...]
Yksi edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja voi käyttää korkeintaan kolmea (3)
ääntä."
TYYllä on siis liittokokouksessa käytössään kahdeksan (8) ääntä, jotka voivat
jakaantua korkeintaan kolmelle henkilölle. Liittokokouksen osallistumismaksu on
140€/hlö/2hh tai 165€/hlö/1hh. Osallistumismaksu ilman majoitusta on 90€/hlö.
Tarkkailijoiden osallistumismaksu on 160€/hlö/2hh ja 185€/hlö/1hh.
Esitys:

Hallitus päättää OLL:n liittokokoukseen lähetettävistä TYYn edustajista.

Keskustelu:

Lumme esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Lumpeen, Dahlströmin ja Vätön TYYn edustajiksi OLL:n
liittokokoukseen äänten jakautuessa niin, että Lumpeella on käytössään kaksi (2)
ääntä ja Dahlströmillä sekä Vätöllä kummallakin kolme (3) ääntä.

451
Kokoussakon määrääminen
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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
5.10. ilmoittamatta poissaolosta tai myöhästymisestä. Hän ei ole myöskään
ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Keskustelu:

Lumme jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
Puheenjohtajana kohdan käsittelyn ajan toimi Tiainen.
Tiainen esitteli asian. Lumme oli toivonut kokoussakkovarojen lahjoittamista
Zimbabwen Aids-orvot ry:lle.

Päätös:

Hallitus päätti määrätä Riina Lumpeelle kokoussakon ja lahjoittaa varat
Zimbabwen Aids-orvot ry:lle.
Lumme palasi paikalle ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Pääsihteeri muistutti
kokoussakon tarkoituksesta ja huomautti yleisestä myöhästelystä. Puheenjohtaja
kertoi hallituksen kiinnittäneen asiaan jo huomiota.

Järjestöasiat
452
Projekti- ja erillisavustukset 3/2016
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillissavustuksia
neljä kertaa vuodessa.
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Projektiavustuksiin on vuodeksi 2016 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin 2000 €.
Hallitus on tähän mennessä myöntänyt 2 475 € projektiavustuksina ja 1 135 €
erillisavustuksina. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–80
prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.9.2016 mennessä sähköisesti 12 kappaletta. Hakemusten
yhteenlaskettu hakusumma on 3 846 €.
Liite 1

Projekti- ja erillisavustukset 3/2016 (nähtävillä kokouksessa)

Esitys:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Aaltonen esitteli asian. UTU Debating Clubin liite tuli myöhässä teknisistä syistä
johtuen. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun
pohjalta.
Dahlström harmitteli, että erillisavustuksia ei olla myöntämässä.

Päätös:

Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2016 muutetun liitteen
mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
453
Korjaus TYYn hallituksen päätökseen oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan
täydentämisestä (päätös 421, kokous 32/2016)
Hallitus tarkisti valitun henkilön muut hallinnon opiskelijaedustajatoimet ja totesi,
että ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta pykälän 4 Valintaa
rajoittava paikkamäärä määritelmä kolmesta paikasta täyttyi ennen valintaa. Näin
ollen henkilöä ei voida valita varajäsenen tehtävään ja hallitus korjaa päätöstään
tältä osin.
Liite 2

Koonti hakijoista oikeustieteellisen tiedekunnan varajäseneksi (nähtävillä
kokouksessa)

Esitys:

Hallitus päättää korjata päätöstään 421 ja valita opiskelijavarajäsenen
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.

Keskustelu:

Dahlström jääväsi itsensä ja poistui paikalta.
Lumme esitteli asian. Virheellisen päätöksen asianomaisen kanssa oli keskusteltu,
eikä hän vastustanut päätöksen korjaamista.
Uudessa valinnassa hallitus kiinnitti huomiota aikaisempaan kokemukseen.
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Päätös:

Hallitus päätti korjata päätöstään 421 ja valita Anton von Schrowen Tuomas
Dahlströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.

Sosiaalipoliittiset asiat
454
TYYn, TUO:n ja ÅAS:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon
perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä
valtiovarainministeriö ovat pyytäneet lausuntoja muiden lausuntopyynnössä
mainittujen tahojen lisäksi Turun kaupungilta, Turun yliopistolta, Turun
ammattikorkeakoululta ja Åbo Akademilta.
Liite 3

TYYn, TUO:n ja ÅAS:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi

Esitys:

Hallitus päättää lausua yhdessä TUO:n ja ÅAS:n kanssa hallituksen
esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

Dahlström palasi paikalle.
Naarminen esitteli asian. Lausunnon kärki on YTHS. Noviumille annetaan
mahdollisuus hyväksyä lausunto sellaisenaan.
Siirryttiin käsittelemään kohta 455 siksi aikaa, kun Naarminen valmisteli
lausunnon nähtäväksi kokoustilan näytölle, minkä jälkeen palattiin käsittelemään
kohta 454 loppuun.
Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.
Tutustuttiin muuttuneeseen lausuntopohjaan. Tehtiin muutamia teknisiä
muutoksia.

Päätös:

Hallitus päätti lausua yhdessä TUO:n ja ÅAS:n kanssa hallituksen
esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi muutetun liitteen mukaisesti
ja valtuuttaa puheenjohtajan hyväksymään mahdolliset muutokset muilta
lausuntoon osallistuvilta kunnilta.
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Traditioasiat
455
95-juhlavuoden aloitusbileet
Haku TYYn 95-juhlavuoden aloitusbileiden tapahtumatuottajaksi oli auki 5.–16.10.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta, ja kaikki hakijat haastatellaan
tiistain 18.10. kuluessa.
Esitys:

Hallitus päättää 95-juhlavuoden aloitusbileiden tapahtumatuottajan valinnasta.

Keskustelu:

Aaltonen esitteli asian. Hakuaikana oli saapunut kaksi hakemusta.

Päätös:

Hallitus päätti valita Sampsa Vuorelan 95-juhlavuoden aloitusbileiden
tapahtumatuottajaksi.

Kutsut
456
Turun ylioppilasteatterin näytelmä "Kakaja raznitsa"
Juha Hurmeen Turun ylioppilasteatterille ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä
"Kakaja raznitsa" saa ensi-iltansa 14.10. Näytelmässä seikkaillaan suomalaisen
myytin maisemassa. Elias Lönnrotin kokoama Kalevala ja useat sitä
alkuperäisemmät kansanrunouden lähteet ovat olleet käsikirjoituksen
materiaalina. Kutsu on kahdelle ja voimassa mihin tahansa näytökseen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää koko hallituksen katsomaan Turun ylioppilasteatterin
”Kakaja raznitsa” -näytelmää.

457
P-klubin 41. vuosijuhlat
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry viettää XLI vuosijuhliaan
perjantaina 4.11. Cocktail-tilaisuus alkaa klo 17.30 Kårenin Argentiinasalissa ja
iltajuhla klo 19 Kårenin juhlasalissa. Illalliskortin hinta on 75 € / 85 €. Kutsu on
kahdelle. Ilmoittautumiset viimeistään 21.10. Juhla ei ole muistion mukainen.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Lumpeen, Kulhan ja Tiaisen omakustanteisesti P-klubin 41.
vuosijuhliin.

458
Korp! Ugalan syys-kommers
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Korporatsioon Ugalan syksyinen kommers pidetään Tartossa 4.–6.11.
Kommerssissa lauletaan juomalauluja ja juodaan olutta vanhojen perinteiden ja
tiukkojen sääntöjen mukaisesti. Perjantaina juhlallisuudet alkavat klo 20.
Varsinainen kommers alkaa lauantaina juhlaseremonialla klo 17, jatkuu ruokailun
ja veljeilyn merkeissä klo 18–20, minkä jälkeen siirrytään olutpöydän ääreen.
Sunnuntaina on vuorossa soppaa klo 11 ja myöhemmin sauna. Kutsu on kahdelle.
Lauantain tilaisuuksiin voivat kutsun mukaan osallistua vain miehet.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Korp! Ugalan syys-kommerssiin.
Tervehdyksessä on syytä mainita, ettei tapahtumien rajaaminen yhteen
sukupuoleen ole TYYn arvojen mukaista.

459
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
460
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.19.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Laura Aaltonen

Miika Tiainen
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LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Projekti- ja erillisavustukset 3/2016
Koonti hakijoista oikeustieteellisen tiedekunnan varajäseneksi (nähtävillä
pääsihteerillä)
TYYn, TUO:n ja ÅAS:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi

