Edustajiston koulutus I
Council training session I
23.11.2015
Pääsihteeri // Secretary General
Rauli Elenius

1. koulutuksen tarkoitus
• Aloittaa edustajiston koulutusten sarja
• Antaa yleiskuva TYYn toimintaa ohjaavista
dokumenteista ja edustajiston toiminnasta sekä
vuosikellosta
• Keskustella, vastata kysymyksiin, tutustua jne.

Purpose of this session
• To start the series of training sessions for the
council
• To give a general picture of the important
documents and how the Student Union Council
operates and what a year of the council looks
like
• To discuss, answer questions and get to know
one another etc.

Ohjelma // Programme
•Ylioppilaskunta organisaationa // The
organisation of the student union
•TYYn dokumentit // TYY documents
•Edustajiston toiminta //How the council operates

•Edustajiston pj 2014-2015 //
Chair of the Council 2014-2015 Jukka Koivisto

Ylioppilaskunta on // A Student union
• Yliopistolailla (558/2009) järjestetty
julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. //
A Public Corporate Body decreed by law
(University Act)
• Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät
ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin
ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin
määrätään. // The council and the executive board
hold the decision making power according to the
Student union rules.
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Varsinainen toiminta // Organizational action

AATTEELLINEN TOIMINTA/Student interests
HALLITUS/Executive
Board 2015

EDUNVALVONTAASIANTUNTIJAT/Specialists

puheenjohtaja / Chair
Mikko Mononen
hallituksen jäsenet / Members
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Janika Takatalo
Sami-Petteri Seppä

Koulutuspoliittinen/Academic
affairs Joni Kajander (2015–)
Sosiaalipoliittinen/Social affairs
Minttu Naarminen (2008–)
kansainvälisten asioiden/
International affairs Satu Nurmi
(2014–)
Järjestöt ja hallinto/Organizations
Elli Lehikoinen (2015–)

Pääsihteeri/Secretary General
Rauli Elenius (2013, 2015-)

HALLINTO/Administration

Tiedottaja/Information Officer
Hannu Aaltonen (2014–)
Taloussihteeri/Financial Sec.
Tuulikki Grönholm (2006–)
Toimistosihteeri/Office Sec.
Pirjo Saarni (2000-)
Rauman opiskelijasihteeri
Matti Nieminen (2014–)
Starttipakettivaraston
hoitaja/Starting package storage
”Topu” Akhand (2010–)

Vastuualueet // Fields of action
• Toiminta on jaettu vastuualueisiin: koulutus- ja
sosiaalipolitiikka, viestintä, opiskelijakulttuuri,
liikunta jne. // All action is organized in different
fields, e.g. academic and social affairs,
communications, student culture, sports etc.

Itsenäiset toimintayksiköt//autonomous units:
Turun ylioppilaslehti ja Kinokopla //
The Student newspaper and The film Committee
JOHTOKUNTA 2015
Board
Puheenjohtaja // Chair Riku Hietarinta
6 jäsentä / members

TOIMITUS
Editorial Staff
Päätoimittaja/Editor-in-chief Sampo
Rouhiainen (Lauri Hannus, opintovapaalla)
Toimittaja/Journalist Wilhelmiina Palonen
(toimittajaharjoittelija)
Toimittaja/Journalist Esa Kostet
(siviilipalvelusmies)

ELOKUVATOIMIKUNTA (=KINOKOPLAN
HALLITUS)
The Film Committee
Puheenjohtaja // Chair 2015 Emil Kusnetsoff
8 jäsentä // Members

Yritystoiminta // Student Union business:
Universtas Oy
TYÖNTEKIJÄT/Staff
Toimitusjohtaja/CEO Toni Eklund
Saunajamppa/The Sauna guy Juha Laurila
HALLITUS/Board
Puheenjohtaja//President Matti Lajunen
Nyström Tomi, vpj//vice-president
Järvelä Olli
Merivuori Tuulia
Oikarinen Elias
Ossa Jaakko

Owns 51 % of Unica, which runs the student restaurants on the campus.
Owns 50 % of Unige, which owns real estate around the city.
Long-term goal: To make the Student union financially independent!

Kuka tästä päättää? // Who makes the decisions?
Varsinainen toiminta // Organizational action

Aatteellinen
toiminta/Student interests
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TYL
johtokunta
toimitus

Hallitus/Executive Board
Sihteeristö/Staff

Kinokopla
Hallinto /Administration

toimikunta

EDUSTAJISTO/The Council
TYYN TOIMINTASUUNNITELMA/Plan of action
TYYN BUDJETTI/Budget

Kuka tämän toteuttaa? // Who
puts it into action?
• Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin // The council is
the highest decision-making body
• Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen // The Council elects
the executive board
• Hallitus käyttää toimeenpanovaltaa eli toteuttaa edustajiston hyväksymää
toimintasuunnitelmaa yhdessä ylioppilaskunnan henkilöstön kanssa //
The executive board uses the executive power and runs things with the
staff.
• Ylioppilasliikkeen suurin voimavara on ylioppilaskuntahenki: aktiivisuus,
motivoituneisuus ja kiintyminen ylioppilaskuntatoimintaa kohtaan //
The most important resource is the willingness of the students to make
their environment better to study and live in, and work for the common
good.

Paljonko rahaa tähän menee? What about
the budget?
Varsinainen toiminta // The organizational action
Palkat ja palkkiot (Henkilöstömenot ja
luottamustoimen menot)//Salaries with expenses
n. 400 000 €
Tilat ja muu hallinto // The office and
administration
n. 100 000 €
Avustustoiminta // Subsidies for student
organizations
n. 100 000 €
Tapahtumat ja järj.toiminta (sektorivarat, traditiot)
// Events and regular action
n. 60 000 €
SYL:n ja OLL:n jäsenmaksut // Membership fees
n. 80 000 €

Itsenäiset toimintayksiköt // The
autonomous units
TYL
80 000 €

Kinokopla
2 000 €
(+ 2 071 €, v. 2014)

Menot yhteensä // Expenditures: n. 800 000 €

Mistä raha tulee? Where does it come from?
Jäsenmaksut // Membership fees
n. 725 000 €

Julkaisutulot // Publications
n. 7 000 €
Vuokratulot // Rents
n. 45 000 €
Muut tulot // Other
n. 30 000 €
TYYn sijoitusvarallisuus siirretty oikeastaan täysin
Universtaan alle vuonna 2014 // Almost all financial capital is
Under Universtas LLC

Dokumenttihierarkia //
Document hierarchy
• Strategia // Strategy
• Kolmivuotissuunnitelma & taloustrategia+KTS//
Three-year Plan & Economic strategy+KTS
• Poliittinen linjapaperi //
The Political Agenda of TYY
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio //
Action Plan and Budget

Yhteenveto // Summary
• Strategia (3–4 vuotta): ”Miksi?” //
Strategy (3–4 years): ”Why?”
• Linjapaperi (2 vuotta): ”Mitä?” //
Political Agenda (2 years): ”What?”
• Toimintasuunnitelma (vuosi): ”Miten?” //
Action Plan (year): ”How?”
• Talousarvio (vuosi): ”Millä?” //
Budget (year): ”With what resources?”

Säännöt // Rules of the S.U. 1/2
• Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa
ohjaavat ylioppilaskunnan säännöt // As an
autonomous body, the Student union regulates itself
through The Rules of the Student Union
• Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisessa
noudatetaan erityistä säätämisjärjestystä. //
Changes to the Rules must be made in a special
procedure for enactment
• Ylioppilaskunnan säännöt ovat normihierarkiassa
korkeammalla sijalla kuin muut ylioppilaskunnan
toimintaa ohjaavat dokumentit. // In the hierarchy
of the Student union norms the Rules are the
highest

Säännöt // Rules 2/2
•Lukekaa läpi vähintään kerran ennen ensimmäistä
kokousta // Read through at least once before the first
meeting
•Joitain osia hyvä lukea useampia kertoja
– Keskeistä on tuntea ainakin luvut I–IV ja erityisesti
edustajiston työjärjestys
• Some parts should be read several times
– You must familiarise yourself with the chapters I
through IV and especially the rules of procedure of
the council

Edustajiston toiminta
•Edustajisto päättää ja linjaa
•Hallitus ja työntekijät tekevät
•Edustajiston linjaus ei vielä paranna opiskelijan
asemaa millään tavalla
•Linjausten toteutumiseksi on myös tehtävä töitä
ja vaikuttamistyön etenemistä on seurattava
•Edustajistolla erittäin tärkeä rooli ja vastuu
– Asioihin on perehdyttävä huolella!

How does the council operate?
• The Student Union Council decides, elects and rules
• The Board and Staff implement the Council’s
decisions
• It is not enough just to decide on something.
Someone has to carry it out and someone also has
to follow-up on it.
• Council has an important role and responsibility
– You must be active and willing to learn!

Edustajistovuoden kulku // The
Council Year
• Sääntömääräisesti tai vakiintuneesti tietyissä
kokouksissa käsiteltäviä asioita // Statutory or
well-established items in council meetings:
Tammikuu: Toimintasuunnitelmanprojektien käynnistelyä,
avustustoimikunnan valinta
January:
Electing working groups for the different projects of
the Action Plan, The election of the committee of
subsidies
Helmikuu:

Toimintasuunnitelman toteutuksen esittely

February:

Board’s plan of implementing the Action Plan

Edustajistovuoden kulku //
Council’s Year
Maaliskuu:

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
(viim. Huhtikuussa)

March:

Annual and Financial Reports the previous year
(In April at the very the latest)

Huhtikuu:

Työryhmien väliraportteja

April:

Progress reports of working groups
Kesäloma // Summer holiday

Edustajistovuoden kulku //
Council’s Year
Syyskuu:
September:

Ansiolautakunnan valitseminen
Awards and honors Board

Lokakuu:
October:

SYL:n liittokokousedustajien valitseminen
Representatives for the General Assembly of SYL

Marraskuu:
November:

Toimintasuunnitelman ja talousarvion 1. käsittely
First discussion on the Action Plan and Budget of
the following year.

Edustajistovuoden kulku //
Council’s Year
Joulukuu:

Toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen, tilintarkastajien valinta,
hallituksen valinta, johto- ja toimikuntien
valitseminen

December:

Action Plan and Budget, Auditors of TYY,
Excecutive Board and other boards and working
groups

Kokouksen asiakohdat //
General Agenda of a Council Meeting
1) Kokouksen avaaminen // Opening the meeting
2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus // Legality and Quorum
3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen // Invitation of the
scrutinizers of the minutes and tellers
4) Ilmoitusasiat // Notices
5) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi // Approval of the Agenda
6) Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti // Question time of the
Executive Board and Financial Board
7) Kokouskutsussa mainitut asiakohdat // Items mentioned in the invitation to
the meeting
8) Muut esille tulevat asiat // Other business
9) Kokouksen päättäminen // Adjournment

Muita toiveita kyselyssä
• Työjärjestyksen avaaminen, kokoustekniikkaa:
toivomusponsi, nimiin ottaminen, aloitteiden tekeminen
– Kokoustekniikkaan perehdytään edustajiston iltakoulussa 1.12.
– Meeting technique will be discussed in the next session on 1st Dec,
before the organising meeting

• Osallistuminen ja mahdollisuudet saada omaa ääntään
kuuluviin. (How to make sure my voice is heard?)
– Myös kokousten välillä kannattaa käydä keskustelua ryhmässä ja
ryhmien välillä: tapaamiset, Yammer jne.
– Much of the work is done in between the actual meetings, among the
council group and with others as well. Please feel free to organize as
many meetings on your own as you like and use Yammer as well.

Muita toiveita kyselyssä
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edustajistossa // equality
– Edustajiston jäsenet ovat keskenään yhdenvertaisia. Mahdollisista
ongelmista ja ratkaisuista voidaan keskustella aina kun on tarpeen.
– All the members of the council are equal, and have the same rights
and responsibilities. The council can decide on actions to further
equality.

• TYYn historian merkittävät käännekohdat
(kiinteistöselkkaukset, yhdistyminen ym.)

Tiedonkulku TYYssä // Flow of
Information
Edustajiston ja hallituksen viestintäkanavia
kokousten välillä // Important channels
of information between meetings:
– Sähköpostilistat// E-mail –lists (tyy-edustajisto@lists.utu.fi ,
tyy-rpj@lists.utu.fi)
– Yammer (A ”Corporate facebook”)
– Ryhmäpuheenjohtajapalaverit //
Meetings of the chairs of council groups
– Edustajiston kokousten iltakoulut //
Evening meetings of the council

Tiedonkulku TYYssä // Flow of
Information
– Edustajiston koulutustilaisuudet //
Training sessions of the council

… ja lopuksi tärkein:
…and finally the most important point:
– KESKUSTELUT jäsenten, muiden edaattorien,
hallituksen jäsenten ja työntekijöiden kanssa
– DISCUSSIONS WITH students, other
representatives, board members and staff

