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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS 

Aika:   19.10.2022 kello 18.15 

Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku 

 

Esityslista 

 

81 
Kokouksen avaaminen 

  

82 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille 
edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 
virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta. 

 
 Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) 

jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn 
säännöt, 12 §) 

 
Kokouksen esityslistalla olevat asiat on mainittava kokouskutsussa. 
Asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ei oteta päätettäväksi, ellei 
sitä julisteta kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä 
kiireelliseksi tai ellei asiasta ole sääntöjen mukaan päätettävä tiettyyn 
ajankohtaan mennessä eikä uutta kokousta asian käsittelemiseksi 
enää voida kutsua koolle. 
 
Edustajiston kokousta koolle kutsuttaessa esityslista toimitetaan myös 
edustajiston varajäsenille. (TYYn hallintosääntö, 1 §) 

 

83 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 
samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö 
ääntenlaskijaksi. 

 

84 
Ilmoitusasiat  

 
9.11. edustajiston juhlakokous klo 18.15 

• huomionosoitusten jako 
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12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n liittokokous 
 
21.11. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17.30 
 
28.11. edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
30.11. edustajiston marraskuun kokous klo 18.15 

• edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023–2025 
• talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 

2023–2025 
• jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2023–2024 
• tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2023 
• hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2023 
• hallituksen valitseminen vuodeksi 2023 
• Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 

2023 
 

85 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
86 
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

 

87 
Esitys edustajistolle pääsihteerin sijaisen valinnasta 
 

Nykyinen pääsihteeri on ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle 
joulukuun puolesta välistä alkaen noin vuodeksi, joten hänelle on 
rekrytoitava sijainen. Sääntöjen 11 § kohta 8 mukaan edustajisto valitsee 
pääsihteerin valintatoimikunnan esityksestä. Sääntöjen 25 § mukaan 
valintatoimikunta valmistelee esityksen pääsihteerin valinnasta 
edustajistolle.  

 
Esitys:  Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee pääsihteerin 

sijaisen. 
 
88 
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta  
 
Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja 

tavoiteohjelmaksi 



EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS 
Esityslista 19.10.2022 

Sivu 3/6 

 
 

  
 Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle 

toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2023–2025. 
Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata 
ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä 
lisätä vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman 
tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen 
yhteydessä. 

 
  Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa 

https://www.tyy.fi/sites/default/files/2022-
10/TYYE%20marraskuu%202021%20HYV%C3%84KSYTTY%20Liite%203
%20Toimintasuunnitelma%20ja%20tavoiteohjelma%202022-
2024_small.pdf. 

   
 Hallitus valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muutokset 

toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja 
tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa. 

  
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 

2023–2025 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta. 
 
89 
Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta (KTS) 
 
Liite 2 Taloustoimikunnan esitys lähetekeskusteluun keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmaksi (KTS) 
 
 Taloustoimikunta on valmistellut TYYn keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025. Talousarvio vuodelle 2023 
hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa 
edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä. 

 
  Taloussuunnittelussa on pyritty pienentämään tulevien vuosien 

suunniteltua alijäämää. Taloustoimikunta on valmistelussaan ottanut 
huomioon TYYn hallituksen näkemykset toiminnan kannalta 
tarpeellisista lisärahoituksista muun muassa 
luottamustoimipalkkioihin, toimistokuluihin, sektorivaroihin ja erillisiin 
kulttuuritapahtumiin.  

 
  Q-talon ja saunan talousarviota on muutettu edellisestä KTS-

päätöksestä vastaamaan paremmin tämän hetken toteutunutta 
tilannetta, jonka mukaan tiloista tulevina vuosina koituva tappio on 
aiempaa arviota vähäisempi.  

 
  TYY100-juhlavuosi ei näy enää tulevien vuosien budjetissa.  
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Avustuksissa järjestöille ei nähty muutospaineita muiden kuin Turun 
ylioppilasteatterin avustuksen kohdalla, josta taloustoimikunta toivoo 
edustajiston kannanottoa.  

 
  Turun ylioppilaslehden rahoitukseen ei esitetä muutosta perustasosta.  
 
  SYL:n jäsenmaksu on arvioitu talousarvioon liittokokoukselle 

esitettävän jäsenmaksun suuruisena. TYYn ero OLL:stä on astunut 
voimaan 1.10.2022, eikä jäsenmaksuvelvoitetta ole enää vuodesta 2023 
eteenpäin.  

 
  TYYn jäsenmaksuun esitetään kahden euron korotusta perustutkinto-

opiskelijoille lukuvuonna 2023–2024 ja euron korotusta lukuvuonna 
2024–2025. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuun ei esitetä korotusta. 

 
  Arviot vuoden 2023 palkankorotusten suuruudesta, 

huoneistomenoihin vuokrantarkistusten myötä tulevista korotuksista 
ja jäsenmääräkehityksestä tarkentuvat päätöskäsittelyyn. 

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 

2023–2025 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta. 
 
90 
Tilasuunnitelman periaatteista päättäminen 
 
 Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 aloitetaan nykyisen 

strategian toimenpiteen 4. mukainen pitkän tähtäimen 
tilasuunnitelman tekeminen. Tilasuunnitelman tekeminen aloitetaan 
luomalla tavoitetila siitä, mitä pitkän tähtäimen tilasuunnitelmalla 
tavoitellaan. Tavoitetilan määrittelyä varten edustajisto kävi syyskuun 
kokouksessaan lähetekeskustelun muun muassa siitä, millaisia 
taloudellisia ja toiminnallisia reunaehtoja tai resursseja 
ylioppilaskunnan on tilojen ylläpitoon, onko ylioppilaskunnan tehtävä 
tarjota järjestöilleen toimistotiloja vuokralle, onko ylioppilaskunnan 
tehtävä tarjota jäsenille ja järjestöille kertavuokrattavia juhlatiloja ja 
onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota ilmaisia tiloja. 

  
 Esitys tilasuunnitelman periaatteiksi 
  
 1. TYY ei lähtökohtaisesti itse rakennuta tai omista käyttämiään tai 

eteenpäin vuokraamiaan tiloja. 
 2. Turun kampuksen osalta tavoitteena on ylläpitää nykyinen 

palvelutaso omien toimistotilojen, kertavuokrattavien tilojen ja 
varastotilojen osalta. 

 3. Tilojen ylläpidon ensisijainen tavoite on palvella TYYn, sen jäsenten ja 
järjestöjen toimintaa. Tiloja voidaan antaa toissijaisesti myös muiden 
toimijoiden käyttöön taloudellisen vakauden saavuttamiseksi. 

 4. Kaikkien tilojen osalta tavoitellaan korkeaa ympärivuotista 
käyttöastetta. 
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 5. Tilojen ylläpidon ei tule tuottaa TYYlle merkittävää alijäämää. Tilojen 
taloudellista kannattavuutta tarkastellaan kokonaisuutena. 
Yksittäisten tilojen taloudellisen kannattavuuden tulee keskipitkällä 
aikavälillä vastata odotuksia. 

 6. Mahdollisuuksia Satakunnan kampusten toimijoiden tilatarpeiden 
ratkaisemiseksi tai tukemiseksi selvitetään. 

 7. Erityisesti uusien käyttöönotettavien tilojen kohdalla edellytetään 
hyvää saavutettavuutta ja nykyistä parempaa esteettömyyttä. 
8. TYY tukee järjestöjen mahdollisuuksia toimistotilojen 
vuokraamiseen kaikkia järjestöjä yhdenvertaisesti kohtelevalla tavalla. 

  
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tilasuunnitelman 

periaatteista edellä esitetyn mukaisesti. 
 
91 
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivitys 
 
Liite 3 Esitys ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivityksestä 
 
 Toimintasuunnitelmaprojektin "Ohjesäännön ja kriteerien 

määrittäminen Turun ylioppilasteatterin avustukselle" mukaisesti 
järjestö- ja hallintoasiantuntija on valmistellut yhdessä 
avustustoimikunnan kanssa muutoksia ohjesääntöön järjestöistä ja 
avustuksista. Muutosten tarkoituksena on selventää Turun 
ylioppilasteatterille myönnetyn toiminta-avustuksen perusteita. 
Jatkossa ylioppilasteatterin avustus perustuisi vastaavanlaiseen 
pisteytykseen kuin muidenkin järjestöjen.  

  
 Edustajisto kävi lähetekeskustelun ohjesäännön päivityksestä 

syyskuun kokouksessaan. 
 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää päivittää ohjesäännön 

järjestöistä ja avustuksista Turun ylioppilasteatterin toiminta-
avustuksen osalta liitteen mukaisesti. 

 
92 
Muut esille tulevat asiat 
 
 
93 
Kokouksen päättäminen 
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Tervetuloa kokoukseen, 
  
 
 
 
 Sofia Saarinen     Petra Peltonen 
 edustajiston varapuheenjohtaja   pääsihteeri  
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