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Esityslista 7/2022
Aika:

11. maaliskuuta 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 Marttela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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Kokouksen avaus
91
Päätösvaltaisuus
92
Pöytäkirjantarkastaminen
93
Ilmoitusasiat
25.2.
28.2.
1.3.

Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Alm ja Virtanen University Talks: Internationalisation Programme and
Students -tapahtumassa
International Council 1
Pajunen Reilun korkeakoulun kannatustyöryhmän kokouksessa
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2.3.
3.3.
4.3.
7.3.
9.3.

Ritola ja Turunen Opiskelijoiden liikuntaliiton kummitapaamisessa
Alm ja Virtanen vaihto-opiskelijoiden paluu-orientaatiossa
Virtanen liikkuvuuspalaverissa
Alm, Peltonen, Saarinen ja Tolvanen rehtorinlounaalla
Alm Hyvä Akateeminen Johtaminen ohjausryhmän kokouksessa
Pitkäranta Vanhankaupungin kehittämisen yhteistyöryhmän kokouksessa
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Esityslistan hyväksyminen
EDUSTAJISTOASIAT
95
Toimintakertomus vuodelta 2021
Liite 1

Toimintakertomus 2021
Vuoden
2021
toiminnasta
on
laadittu
toimintakertomus.
Toimintasuunnitelman projekteille ja jatkuvalle toiminnalle on omat
osionsa. Myös talouden, hallinnon ja muun muassa hallituksen ja
toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomus
sisältää myös kuvailua siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut TYYn
toimintaan.
Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai
poikkeuksellisiin asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana
tapahtunutta ei ole kuvattu.
TYYn sääntöjen 20 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm.
"antaa edustajistolle vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta".
Edustajiston tehtävä puolestaan on 11 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee
hallituksen antaman kertomuksen ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten
toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden
aiheuttamista toimenpiteistä."
TYYn sääntöjen 12.5 §:n mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä,
vastuuvapauden
myöntämisestä
ja
hallituksen
antamasta
toimintakertomuksesta on päätettävä viimeistään huhtikuun kokouksessa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 11, 12 ja 20 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus
päättää
esittää
edustajistolle,
toimintakertomuksen vuodelta 2021.

että

se

hyväksyy
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96
Tilinpäätös vuodelta 2021
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021
Vuodelta 2021 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 25 086 euron
suuruista alijäämää.
TYYn sääntöjen 20 §:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm.
"hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen
linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös". Edustajiston tehtävänä puolestaan
on 11 §:n 11 kohdan mukaan "päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten
toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille".
TYYn sääntöjen 12.5 §:n mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä,
vastuuvapauden
myöntämisestä
ja
hallituksen
antamasta
toimintakertomuksesta on päätettävä viimeistään huhtikuun kokouksessa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 11, 12 ja 20 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn
tilinpäätöksen vuodelta 2021.
97
Vastuuvapaudesta vuoden 2021 toimijoille päättäminen
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021
TYYn sääntöjen 20 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on "päättää
ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille". Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan
edustajistolle tilintarkastajan lausunto.
TYYn sääntöjen 12.5 §:n mukaan tilinpäätöksen hyväksymisestä,
vastuuvapauden
myöntämisestä
ja
hallituksen
antamasta
toimintakertomuksesta on päätettävä viimeistään huhtikuun kokouksessa.

Ylioppilaskunnan säännöt, 11 ja 12 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle sekä muille
ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
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98
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsenyydestä päättäminen
Edustajisto hyväksyi marraskuun 2021 kokouksessaan (asia 250/2021)
toivomusponnen, jonka mukaan edustajisto toivoo hallituksen
valmistelevan esityksen edustajistolle Opiskelijoiden liikuntaliitosta
eroamiseksi vuoden 2022 aikana siten, että TYY eroaisi Opiskelijoiden
liikuntaliitosta vuonna 2022 ennen OLL:n talousarvion vahvistamista.
Edustajisto kävi helmikuun 2022 kokouksessaan (asia 29/2022)
lähetekeskustelun Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä.
OLL:n sääntöjen 3 §:n mukaan "Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos ilmoitus tehdään ennen kuin talousarvio on vahvistettu, jäsenen
oikeudet ja velvollisuudet päättyvät välittömästi, mutta jäsen on
velvollinen maksamaan koko sen vuoden jäsenmaksun, jonka aikana
eroamisesta ilmoitettiin. Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, jäsenen
oikeudet ja velvollisuudet päättyvät välittömästi, mutta jäsen on
velvollinen suorittamaan vahvistetun talousarvion mukaisen jäsenmaksun
seuraavalta vuodelta."
Opiskelijoiden liikuntaliiton säännöt, 3 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää erota Opiskelijoiden
liikuntaliitosta 1.10.2022.
Lisäksi hallitus päättää esittää edustajistolle, että hallitus huomioi eron
toiminnalliset vaikutukset valmistellessaan toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2023.
HALLINNOLLISET ASIAT
99
Kokoussanktion määrääminen
TYYn
hallitus
on
hyväksynyt
kokoussanktiomuistion, jonka mukaan:

kokouksessaan

1/2022

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai
päätöksiä koskevaan valmistelevaan keskusteluun (”aamukouluun”) tai
myöhästyy, on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä
työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.
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Kokoussanktio hallituksen kokousten ja ”aamukoulun” osalta on 25 euroa.
Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on
pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli
sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän
kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen,
voi hallitus olla määräämättä sanktiota.
[…]
Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös.
Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta. "
Hallituksen jäsen Alm myöhästyi kokouksesta 28.1. eikä esittänyt pätevää
syytä poissaololleen.
Hallituksen jäsen Tiitta ei saapunut kokoukseen 25.2. eikä esittänyt
pätevää syytä poissaololleen.
Hallituksen jäsenet Alm ja Tiitta myöhästyivät päiväkoulusta 2.3.
Kumpikaan ei esittänyt myöhästymiselle pätevää syytä.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää
käyttökohteesta.

kokoussanktioiden

määräämisestä

ja

varojen

JÄRJESTÖASIAT
100
Projekti- ja erillisavustukset 1/2022
Liite 3

Projekti- ja erillisavustukset 1/2022 (nähtävillä kokouksessa)
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö
järjestöistä ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä
kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2022 budjetoitu 4000 € ja
erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina
vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 28.2.2022 mennessä sähköisesti 12 kappaletta.
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 6 270 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
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Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2022 liitteen
mukaisesti.
KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
101
TYYn edustajan valinta yliopiston UTUPEDA-ryhmään
Yliopiston UTUPEDA-ryhmä miettii yliopistopedagogiikan kehittämistä
yliopistolla ja yliopistopedagogiikan opintokokonaisuuden kehittämistä.
Ylioppilaskunnalla on ollut edustaja ryhmässä. UTUPEDA-ryhmässä
jäsenenä on ollut hallituksen koulutuspoliittinen jäsen ja varajäsenenä
koulutuspoliittinen asiantuntija.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen ylioppilaskunnan
edustajaksi
UTUPEDA-ryhmään.
Hänen
varajäsenenä
jatkaa
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
TRADITIOASIAT
102
TYYlikäs satanen- tapahtuman budjettiin tutustuminen
Liite 4

Budjetti tapahtumaan TYYlikäs satanen (ei julkaista)
TYY järjestää 31.3. TYY100-juhlavuoden avajaistapahtuman nimeltä
TYYlikäs satanen. Yliopiston rahoituksen varmistuttua kulttuurisektori on
saanut tapahtuman budjetin luonnosteltua. Budjetti on ollut nähtävillä
hallituksen päiväkoulussa.

Hallituksen jäsen Pitkäranta esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi budjettiluonnoksen tapahtumaan
TYYlikäs satanen.
103
Muut mahdolliset asiat
104
Kokouksen päättäminen
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