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Pöytäkirja 16/2019
Aika:

15. elokuuta 2019 klo 11.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom, este
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen,
este
Johanna Pohjonen

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija

220
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 11:15
221
Päätösvaltaisuus
Sääntöjen 54 § mukaan: "Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous
on ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu."
Ylioppilaskunnan säännöt, 54 §
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Keränen oli ilmoittanut esteestä.

222
Pöytäkirjantarkastaminen
Sääntöjen 58 § mukaan: "Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, kokouksen
sihteeri, pääsihteeri ja kaksi valittua pöytäkirjantarkistajaa."
Kokouksessaan 1/2019 hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla jokaisessa
kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Ylioppilaskunnan säännöt, 58 §
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pohjonen ja Elomäki.
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223
Ilmoitusasiat
8.8.
Nurmi apurahatoimikunnan kokouksessa
12.8.
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
13.8.
Elenius yliopiston 100-vuotisjuhlatoimikunnan kokouksessa
15.8.
Pohjonen jatkuvan oppimisen työryhmän kokouksessa
Elenius TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
15.8.
Nyyssönen Tekniikan koulutuksen kehittämisen työryhmän kokouksessa
20.8.
Pohjonen kestävän kehityksen koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen
projektiryhmän kokouksessa
21.–23.8.
Elenius TYS:n strategiaseminaarissa
26.–27.8.
SYL:n johdon seminaari

224
Esityslistan hyväksyminen
Sääntöjen 53 § mukaan: "Hallitus ei voi käsitellä muita kuin esityslistalle merkittyjä
asioita, ellei asian poikkeuksellinen kiireellisyys niin vaadi. Tällöin hallituksen tulee
hyväksyä käsittely yksimielisesti ja jälkikäteen perustella edustajistolle
toimintatapa."
Ylioppilaskunnan säännöt, 53 §
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Hallinnolliset asiat
225
Oikaisuvaatimuksen käsittely, asia 210/2019
Liite 1 Oikaisuvaatimuksen tueksi toimitettu materiaali (nähtävänä vain hallitukselle)
Hallitus päätti asiassa 210/2019 olla myöntämättä vapautusta jäsenmaksusta sitä
hakeneelle henkilölle toimitetun selvityksen perusteella.
Yliopistolain 86 § mukaan "Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen
saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään." Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain 7 a luvussa.
Henkilö, jota päätös 210/2019 koskee, on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen ja
toimittanut sen tueksi lisäselvitystä.
Ylioppilaskunnan säännöt 80 §
Yliopistolaki 46.7 §, 86 §
Hallintolaki 7 a luku
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää käsitellä oikaisuvaatimuksen.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan ja esitti, että hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Alkuperäisen päätöksen perustelut ovat edelleen relevantit. Toimitetun
lisäselvityksen perusteella tilanne ei ole muuttunut. Ilmoittautumisaika on kolme
kuukautta kesäkuun alusta elokuun loppuun, jolloin yhden kuukauden
taloudellinen tilanne ei yksinään voi olla arvioinnin perusteena. Tarkemmat
perustelut löytyvät liitteestä (salassa pidettävä).
Päätös:
Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen liitteestä tarkemmin ilmenevin perustein.
Alkuperäisen päätöksen perustelut ovat edelleen relevantit. Toimitetun
lisäselvityksen perusteella tilanne ei ole muuttunut.
226
Tapahtumatuottajan haun avaaminen
Liite 2 Tapahtumatuottajan hakukuulutus
Yhteisösuunnittelija Anja Karppinen on irtisanoutunut saatuaan uusia töitä.
Työsuhde päättyi heinäkuun lopussa. Puolet Karppisen työajasta on kohdistunut
Aalto-yliopiston kanssa solmitun FITech-palvelusopimuksen mukaisiin tehtäviin.
FITechin kanssa on keskusteltu yhteistyömallin muuttamisesta sellaiseksi, että
tapahtumatuottaja olisi aiempaa selvemmin yksin TYYn työntekijä, ja FITech ostaisi
TYYltä tapahtumatuotannon muutamiin vuoden aikana oleviin tilaisuuksiinsa. Tällä
tavalla työaikaa saadaan kasvatettua palvelun ulosmyynnillä.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata tapahtumatuottajan haun ajalle 15.8.−5.9. klo 16.00.
Keskustelu:
Pääsihteeri esitteli asiakohdan ja muutti pohjaesitystä niin, että työsuhteen alussa
työaika on 25h/vko ja henkilön valmiuksien mukaan tehtävänkuvaa voidaan
laajentaa ylioppilaskunnan yrityssuhteisiin. Muutokset ilmenevät liitteestä.
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Päätös:
Hallitus päätti avata tapahtumatuottajan haun ajalle 15.8.-5.9. klo 16:00 muutetun
pohjaesityksen mukaisesti.

Traditioasiat
227
Järjestöhakukuulutus auttamaan Suursitsien järjestelyissä
Liite 3 Hakukuulutus Suursitsien järjestö 2019
Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta –
TUO, Åbo Akademis Studentkår, Studerandekåren Novium, Diakonia
ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
O´Diako
sekä
Humanistisen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO järjestävät yhteistyössä Study In
Turku -hankkeen kanssa Suursitsit 21.9.2019. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä
opiskelijakulttuurista näkyvä osa Turun kaupunkikuvaa ja tuoda kuntalaiset sekä
opiskelijat yhteen.
TYY hakee järjestöä auttamaan tapahtumapaikan pystyttämisessä ja purkamisessa
sekä auttamaan tapahtuman tarjoiluiden kanssa. Sitseillä tarvitaan paikalle yhteensä
kuusi henkilöä kerrallaan ajalle 12.00 – 23.00. Valitulle järjestölle maksetaan 500
euron palkkio.
Hallituksen jäsen Nyyssönen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun
Suursitseissä avustavalle järjestölle ajalle 15.8.–8.9.2019 klo 23.59.
Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen ja avata haun
Suursitseissä avustavalle järjestölle ajalle 15.8.-8.9.2019 klo 23:59.
Viestintäasiat
228
TYYn teltan ja markkinointimateriaalin tilaaminen ja kulujen hyväksyminen
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TYYllä on käytössään vielä vanhan ilmeen mukaiset markkinointimateriaalit, teltta,
banderolli ja rollup. Tuulihaukka teltat ovat antaneet tarjouksen tuotteista
seuraavasti:
·
·
·
·

Teltta 1249,92 euroa sisältäen ALV 24% (momentilta muut 3209)
TYYn yleinen Beach flag + jalat 2 kpl (korvaavat rollupit) yhteensä 724 euroa sisältäen
ALV 24% (momentilta tiedotus 3208)
Siipien yhteinen Beach flag + jalka 362 euroa sisältäen ALV 24% (siipien budjeteista
jaettuna neljään osaan 90,50 / siipi)
TYY Banderolli 135,16 euroa sisältäen ALV 24 % (momentilta tiedotus 3208)

Yhteensä: 2471,08 euroa sisältäen ALV 24%
Tiedottaja esittää:
Hallitus päättää tilata tuotteet Tuulihaukka teltoilta ja varata tarkoitukseen 2500
euroa tiedotustoiminnan varoista.
Keskustelu:
Nyyssönen esitteli asiakohdan.
Päätös:
Hallitus päätti tilata tuotteet Tuulihaukka teltoilta ja varata tarkoitukseen 2500€
tiedotustoiminnan varoista.

229
Muut mahdolliset asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
230
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:30

Pöytäkirjan vakuudeksi,
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Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Aino Pohjanvirta
kokouksen sihteeri

Johanna Pohjonen
pöytäkirjantarkastaja

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja
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