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Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2015
L1

Hallitus
on
laatinut
toimintasuunnitelman
pohjalta
sektoreilleen
toteuttamissuunnitelmat, jotka tuodaan edustajistolle tiedoksi edustajiston
helmikuun kokouksessa. Toteuttamissuunnitelma esitellään kokonaisuudessaan
edustajiston Yammer-ryhmässä sekä suppeammin edustajiston kokouksessa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.

hallituksen
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179
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon neljäkymmentäyksi (41) jäsentä
vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Ylioppilaskunnan edustajiston vaali
toimitetaan
joka
toinen
vuosi
marraskuussa
kahtena
peräkkäisenä
keskusvaalilautakunnan määräämänä arkipäivänä. (1§)
Vaalijärjestyksen 4 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään
vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten ylioppilaskunnan
äänivaltaisten
jäsenten
joukosta
keskusvaalilautakunnan.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta istuvan
edustajiston ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnan keskuudesta
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaikilla jäsenillä, mukaan
lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet.
Lisäksi edustajistovaalien ehdokasasettelun päätyttyä keskusvaalilautakuntaan
tulee kutsua tarkkailijoiksi jokaisen vaaliliiton edustaja läsnäolo- ja
puheoikeudella, mikäli kyseisellä vaaliliitolla ei ole keskusvaalilautakunnassa
varsinaista jäsentä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai
pääsihteerin määräämä työntekijä."
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia edustajistovaalien toimittamisesta
kuluvan vuoden marraskuussa.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan yhden
jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä
nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

180
Lähetekeskustelu linjapaperista
L2 & 3

TYYn poliittiset linjat on määritelty linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy
kerran toimikaudessaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen
yhtenä tehtävänä on hyväksyä edustajistolle esitettäväksi poliittinen linjapaperi.
Edustajisto on hyväksynyt TYYn olemassa olevan linjapaperin marraskuussa 2011,
jonka jälkeen sitä on päivitetty kahdesti vuonna 2012. Hallitus esittelee helmikuun
kokouksessa edustajistolle ajatuksiaan linjapaperin uudistamisesta ja toivoo, että
edustajistoryhmät käyvät keskustelua uudistamisen laajuudesta ja tulevan
linjapaperin sisällöstä. Lähetekeskustelun ja kokouksen jälkeisen jatkotyöskentelyn
pohjalta hallitus valmistelee edustajistolle hyväksyttäväksi uudistetun TYYn
poliittisen linjapaperin huhtikuun kokoukseen.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn poliittisesta
linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä keskustelun.

2

EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Esityslista 25.2.2015

181
Rauman tilasubventio
L4

Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijajärjestö
Opekas ja muut Raumalla toimivat yhdistykset ovat yliopiston tilamuutosten vuoksi
menettäneet tilojaan. Rauman Seminaarinmäellä oleva ns. Puutarha kuitenkin
remontoidaan kesän aikana, ja Opekas on neuvotellut pääsevänsä näihin tiloihin
muihin ja saa käyttöönsä n. 68 m2 tilaa. Remontoidussa tilassa tulee kuitenkin
olemaan huomattavan korkea vuokra, eikä opiskelijajärjestö selviä siitä ilman
avustusta. Neuvotteluissa Rauman kaupunki on halunnut tukea Opekkaan toimintaa
osallistumalla huomattavalla summalla tilavuokran kattamiseen.
Maaliskuussa 2012 edustajisto päätti tukea B-talon yhdistyksiä subventoimalla
vuokria 2 €/m2. Edustajisto kävi keskustelua vuoden 2014 toukokuun
kokouksessaan mahdollisuudesta tukea Opekasta tilavuokrissa samalla periaatteella.
Asia sai tukea, mutta päätöksenteko jäi myöhempään ajankohtaan.
Jos edustajisto päättää tukea Opekkaan tilavuokraa 2 €/m2, vuosikustannus tulee
olemaan 1632 euroa. Vuoden 2015 remontin pitäisi olla valmis niin, että tilaan
pystyy muuttamaan elokuussa, jolloin tämän vuoden kustannus olisi viideltä
kuukaudelta 680 euroa. Yo-talo B:n tilasubventioiden osalta edustajisto päätti
vuonna 2013, että alayhdistysten toiminta-avustuksia leikattiin vastaavalla
summalla. Edustajiston tulisi myös päättää, vähennetäänkö Opekkaallekin
annettava avustus toiminta-avustuksista.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää Opekas ry:n tilasubventiosta.

182
Aloite opiskelijoiden työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien kehittämisestä
Varsinais-Suomessa
Edustajistoryhmä TuKY-lista esittää edustajiston käsiteltäväksi aloitetta
opiskelijoiden työharjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien kehittämisestä VarsinaisSuomessa.
Hallituksen
varapuheenjohtaja
toi
blogissaan
ansiokkaasti
esille
korkeakoulutettujen työpaikkojen vähyyttä Varsinais-Suomessa. Myös Ryhmä 30
000:n vuonna 2014 uudistetussa kunnallispoliittisessa ohjelmassa korostetaan
yhtenä osa-alueena korkeakoulutettujen alueellisen työllistämisen kehittämistä.
Opintoihin sisällytettävä, alakohtainen työharjoittelu on erinomainen tapa ehkäistä
akateemista työttömyyttä ja soveltaa yliopistossa opittuja tietoja ja taitoja
käytäntöön. Opiskelijalle tulee tarjota mielekkäät mahdollisuudet kartuttaa
työkokemusta jo opiskeluaikana.
Vaikka moni haluaisi työllistyä opiskelupaikkakunnalleen, olosuhteiden pakosta
moni opiskelija joutuu hakemaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja Varsinais-Suomen
ulkopuolelta. Turun kaupunki omassa selvityksessään (Opiskelijoiden vaikutus
opiskelukaupunkiin 2014) korostaa opiskelijoiden merkitystä alueen kehitykselle.
Alueellisten kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksien vähäisyys on opiskelijalle
vuodesta toiseen toistuva ongelma, johon TYYn on tartuttava.
Esitys:

TuKY-lista esittää edustajistolle, että se velvoittaa hallituksen
valmistelemaan ja
julkaisemaan kannanoton, jossa vaaditaan Turun kaupungilta, varsinaissuoma-
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laisilta yrityksiltä sekä alueen korkeakouluilta selkeitä toimia parempien harjoitteluja kesätyömahdollisuuksien takaamiseksi opiskelijoille.
183
Aloite suomalaisen koulutusviennin kehittämisestä
Edustajistoryhmä TuKY-lista on väsynyt koulutusviennistä käytävään keskusteluun,
jossa keskustellaan vain ja ainoastaan lukukausimaksuista EU/ETA-maiden
ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Koulutusviennin tarkoitusperä on nähdäksemme
jalo: turvataan yliopistojen toimintamahdollisuudet alati kiristyvän julkisen
rahoituksen oloissa. Keskustelu koulutusviennistä on kuitenkin jo pitkään kulkenut
käsi kädessä lukukausimaksujen kanssa. Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen
maksuttomuus on epäilemättä selkeä kansallinen vahvuus, josta poikkeaminen ei ole
järkevää.
Ylioppilasliike ei ole onnistunut kääntämään keskustelua koulutuksen
maksuttomuudesta muualle, vaikka se on sitä yrittänyt. On ajauduttu tilanteeseen,
jossa koulutusviennistä keskustellaan lukaukausimaksuina, ja argumentit säilyvät
vuodesta toiseen samoina puolin ja toisin. TYY voi toimia keskustelun avaajana
tuomalla esiin koulutusviennin keinoja, jotka eivät edellytä lukukausimaksujen
asettamista Suomessa järjestettävään korkeakoulutukseen.
Esitys:

TuKY-lista esittää edustajistolle, että se velvoittaa hallituksen valmistelemaan
erilaisia vaihtoehtoja edustajistolle, miten TYYn tulisi ottaa kantaa suomalaisten
yliopistojen tekemään koulutusvientiin.
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Tervetuloa kokoukseen,

Teemu Auressalmi
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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