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Esityslista 25/2021
Aika:

5. marraskuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Aliisa Wahlsten, puheenjohtaja
Samuli Tähtinen, varapuheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Noel Niskanen, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Laura Forsman, tapahtumatuottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

310
Kokouksen avaus
311
Päätösvaltaisuus
312
Pöytäkirjantarkastaminen
313
Ilmoitusasiat
28.10.
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
11.11.

Lundmark ja Ritola tapasivat Opekasta ja Pointeria Satakunnan liikuntaasioissa
Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan
koordinoimassa oppimisen avoimuuden linjaustyöryhmässä
Lahoniitty yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä
Nieminen SYL:n kulttuurilivessä
Kajander yliopiston vaalilautakunnan kokouksessa
Lundmark ja Ritola Terveystyöryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander yliopiston vaalilautakunnan kokouksessa
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314
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT
315
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2021–2023
Liite 1

Hallituksen esitys
tavoiteohjelmaksi

vuosien

2022–2024

toimintasuunnitelmaksi

ja

Hallitus
ja
henkilöstö
ovat
valmistelleet
ylioppilaskunnalle
toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2022–2024. Dokumentin
tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi
toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.
Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun pohjalta muutoksia
dokumenttiin.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää toimintasuunnitelmasta
ja tavoiteohjelmasta vuosille 2022–2024.
316
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2022–2024
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2022–2024 (nähtävillä
kokouksessa)
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle
talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.
Edustajisto on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.
Talousarvio vuodelle 2022 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen
esityksestä.

Taloustoimikunta esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2022–2024.
317
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2022–2023
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2022–2024
(nähtävillä kokouksessa)
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Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien
toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan
ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä
jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen
maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 35 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä
jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa
suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Syys- ja
kevätlukukausien jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa
yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun
kehittymistä seuraaville vuosille niin, että jäsenmaksua ei nosteta.
Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 11 §, 35 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta lukuvuodelle 2022–2023.

HALLINNOLLISET ASIAT
318
Tapahtumatuottajan valitseminen
Tapahtumatuottaja Laura Forsman on pyytänyt opintovapaata tutkinnon
loppuun saattamiseksi ajalle 15.11.2021–31.5.2022. Hallitus avasi haun
tapahtumatuottajan sijaiseksi ajalle 4.10.–25.10. klo 16.00. Hakuaikana tuli
viisitoista hakemusta, joista yksi saapui hakuajan jälkeen. Valintaryhmä,
johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Wahlsten, hallituksen jäsen
Nieminen ja pääsihteeri Peltonen, haastattelivat viisi hakijaa 29.10. ja 2.11.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 41 § mukaan tämän tyyppiseen tehtävään
valinnan tekee hallitus.
Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 41 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita tapahtumatuottajan ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsopimuksesta.
319
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousdelegaation täydentäminen
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Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n liittokokous järjestetään 19.–20.
marraskuuta 2021. Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on
oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti
edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan
valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle
yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien määrä on 15.
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan nimittää 11 varsinaista edustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Samalla edustajisto päätti, että
"hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia."
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota niin, että kaikki
TYYn käytössä olevat äänet tulevat käytettyä.
320
Jäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen
kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien
yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmä
toimii EU:n yleisasetuksen 6 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä
maakunnassa. Uuden rakennerahastokauden 2021–2027 osalta asiasta on
säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan
toimeenpanosta
756/2021,
§19
(ALKElaki).
Yhteistyöryhmän asettamisesta ja tehtävistä on säädetty myös
Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 § 11, §12.
Yhteistyöryhmän toiminta on jatkuvaa. Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan
kunnanvaltuuston toimikaudeksi. EU:n rakennerahastokauden aikana 2021–
2027 kunnallisvaalikausia ovat 2021–2024 ja 2025–2028.
TYY ja TUO ovat vuorotelleet Varsinais-Suomen maakunnan
yhteistyöryhmän jäsenyyden kanssa niin, että kummallakin organisaatiolla
on vuorotellen varsinaisen tai varajäsenen paikka kahden vuoden kausissa.
Vuosina 2020–2021 varsinaisen jäsenen paikalla on toiminut TUOn edustaja,
joten seuraavalla kaksivuotiskaudella varsinaisen jäsenen paikalle tulisi valita
TYYn edustaja.
Organisaatioiden
edustajat
Varsinais-Suomen
maakunnan
yhteistyöryhmässä on pyydetty toimittamaan 12.11. mennessä. Maakunnan
yhteistyöryhmän uusi kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton
maakuntahallituksen kokouksessa 20.12.2021.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus valitsee TYYn edustajan Varsinais-Suomen
yhteistyöryhmään (MYR) vuosille 2022–2023.

maakunnan
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321
Haku TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2022
Liite 3

Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2022
Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:
"Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi
kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan
esityksestä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee tarvittaessa
uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun elokuvatoimikunnan
esityksestä. Elokuvatoimikuntaan valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet
kiinnostuksensa audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen ja elokuvakerho
Kinokoplan toimintaan."
Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn sivuilla.
Vuoden 2021 elokuvatoimikunta tekee esityksen hallitukselle valittavasta
toimikunnasta vuodelle 2022.

Elokuvatoiminnan ohjesääntö: kohta 2.1
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn vuoden 2022 elokuvatoimikuntaan ajalle
5.11.–22.11.2021 klo 23.59.

JÄRJESTÖASIAT
322
Järjestöjen puheenjohtajien virkistäytyminen
Liite 4

Järjestöpuheenjohtajasitsien budjetti
Järjestöjen puheenjohtajien virkistäytyminen järjestetään 16.11.2021 Qtalolla. Tapahtuma on osallistujille maksuttomat sitsit. Kustannukset on
tarkoitus kattaa sektorivaroista, pääosin järjestösektorin budjetista ja osittain
muista sektorivaroista.

Hallituksen jäsen Tähtinen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä tapahtuman budjetin ja käyttää sektorivaroista 800
euroa tapahtuman järjestämiseen.

SIIPIASIAT
323
Haun avaaminen TYYn siipiin keväälle 2022 ja kalenterivuodelle 2022
Liite 5

Hakukuulutus: Siivet
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TYYn neljään siipeen haetaan jäseniä sekä puheenjohtajia keväälle 2022 ja
kalenterivuodelle 2022. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Haku aukeaa 5.11.
ja päättyy 29.11. klo 23.59. Hakea voi TYYn verkkosivuilla olevalla
lomakkeella.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48§ mukaan
valitsemisesta ylioppilaskunnan siipiin.

hallitus

päättää

jäsenten

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin keväälle 2022 ja kalenterivuodelle
2022 liitteen mukaisesti ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.

TRADITIOASIAT
324
Haun avaaminen TYYn tapahtumavapaaehtoisiksi juhlavuodelle 2022
Liite 6

Hakukuulutus: tapahtumavapaaehtoiset
TYYn hakee 100. juhlavuoden kunniaksi tapahtumavapaaehtoisia keväälle
2022 ja kalenterivuodelle 2022. Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Haku
aukeaa 5.11. ja päättyy 29.11. klo 23.59. Hakea voi TYYn verkkosivuilla olevalla
lomakkeella.

Hallituksen jäsen Nieminen esittää:
Hallitus päättää avata haun TYYn tapahtumavapaaehtoisiksi juhlavuodelle
2022 liitteen mukaisesti ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.

325
Muut mahdolliset asiat
326
Kokouksen päättäminen
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