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Esityslista 23/2022

Aika: 7. lokakuuta 2022 klo 10.00

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet: Camilla Saarinen, puheenjohtaja
Akseli Tiitta, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veera Pajunen
Juho Pitkäranta
Arvi Tolvanen
Siiri Turunen

Muu jakelu: Petra Peltonen, pääsihteeri
Aliisa Wahlsten, edustajiston puheenjohtaja
Sofia Saarinen, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

277
Kokouksen avaus

278
Päätösvaltaisuus

279
Pöytäkirjantarkastaminen

280
Ilmoitusasiat

14.9. Turunen Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan
kokouksessa

22.9.  Turunen ja Ritola YTHS:n Turun terveystyöryhmän kokouksessa
29.–30.9. Virtanen RESTO-koulutuksessa
30.9. Alm Scholarship Committeen kokouksessa
1.10. TYYn vuokratilojen päivitetty hinnasto tulee voimaan
3.10. Virtanen kielityöryhmän kokouksessa

Peltonen TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
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Maria Nieminen aloittaa vuosijuhlatuottajan tehtävässä. Työsuhde
jatkuu 20.11. asti.

3.–7.10. Kestävän kehityksen viikko
12.10. Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa

281
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT

282
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta

Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja
tavoiteohjelmaksi

 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.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

 Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.

283
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
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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.
 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.

Taloustoimikunta esittää:

 Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun
vuosien 2023–2025 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.

284
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
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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, järjestöille vuokrattavien
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.
5. Tilojen ylläpidon ei tule tuottaa TYYlle merkittävää alijäämää. Tilojen
taloudellista kannattavuutta tarkastellaan kokonaisuutena.
6. Mahdollisuuksia Satakunnan kampusten toimijoiden tilatarpeiden
ratkaisemiseksi tai tukemiseksi selvitetään.
7. Erityisesti uusien käyttöönotettavien tilojen kohdalla edellytetään
nykyistä parempaa esteettömyyttä.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tilasuunnitelman
periaatteista edellä esitetyn mukaisesti.

285
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.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
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Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää päivittää
ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista Turun ylioppilasteatterin
toiminta-avustuksen osalta liitteen mukaisesti.

KANSAINVÄLISET ASIAT

286
Haun avaaminen Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajaksi Eurooppa-foorumi
Turussa ry:hyn

Liite 4 Hakukuulutus TYYn edustajaksi Eurooppa-foorumiin (nähtävillä
kokouksessa)

Eurooppa-foorumi Turussa ry järjestää vuosittain Eurooppa-foorumin,
jonka tarkoitus on edistää keskustelua Suomen tämän hetkisestä ja
tulevasta roolista Euroopassa ja Euroopan unionissa. Tapahtuma on
järjestetty viisi kertaa, ja järjestämisajankohta on elokuun loppu. TYYllä
on ollut edustus yhdistyksen hallituksessa, ja edustajaksi on ollut
tapana nimittää hallituksen jäsen. Kuluvana vuonna TYYn edustajana
on toiminut hallituksen jäsen Alm.

Tapahtuman valmistelun kannalta TYYn edustajan vaihtuminen
kalenterivuosittain hallituskauden mukaisesti on koettu
ongelmalliseksi. Tapahtuman järjestämisajankohtaa ei ole mahdollista
siirtää. Olisi tarkoituksenmukaista, että TYYn edustaja voitaisiin valita
pian tapahtuman järjestämisen jälkeen syksyllä, jolloin edustaja voisi
olla mukana tapahtuman valmistelussa koko valmistelun ajan. Olisi
myös tarkoituksenmukaista, että ylioppilaskunnan edustajan olisi
mahdollista olla useampana vuonna sama. Näistä syystä on päädytty
siihen, että olisi kaikkien osapuolten kannalta toimivinta valita
hallituksen ulkopuolinen henkilö toimimaan TYYn edustajana
Eurooppa-foorumi Turussa ry:ssä.

Hallituksen jäsen Alm esittää:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajaksi Eurooppa-foorumi Turussa ry:hyn liitteen mukaisesti.

SIIPIASIAT

287
Valitaan siipien ydinryhmien jäsenet lukuvuodelle 2022–2023

Liite 5 Koonti siipien ydintiimiin hakeneista 2022 (ei julkaista)

Hallitus perusti kokouksessaan 19/2022 uuden kulttuurisiiven ja avasi
samalla haun kaikkiin TYYn viiteen siipeen lukuvuodelle 2022–2023.
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Haku oli auki 2.–30.9.2022 ja hakuaikana hakemuksia saapui yhteensä
18 kappaletta. Hakijoilla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin
yhteen siipeen.

Hallituksen jäsen Turunen esittää:

Hallitus päättää valita siipien ydintiimien jäsenet lukuvuodelle 2022–
2023 ja päättää samalla mahdollisista jatkotoimista.

288
Muut mahdolliset asiat

289
Kokouksen päättäminen
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