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Linjaukset ylioppilaskunnan remonttitavoitteista
Ylioppilastalo A remontoidaan vapun 2016 ja syksyn 2017 välillä. Ylioppilaskunnan
ja alayhdistysten käytössä olevat tilat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
remontoidaan nopeutetulla aikataululla niin, että ne olisivat käytössä jo syksyllä
2016. Remontti antaa myös mahdollisuuden toteuttaa ylioppilaskunnan tiloihin
uusia tilaratkaisuja, jotka voivat nostaa kustannuksia, mutta parhaimmillaan
parantavat tilojen käytettävyyttä ja työtehoa. Tulevissa TYYn tiloissa saatetaan
toimia jälleen vuosikymmeniä ennen seuraavaa suurempaa muutosta. Tämä on siis
ainoa tilaisuus pitkiin aikoihin, jolloin pystytään suhteellisen helposti
muokkaamaan työympäristöä haluttuun suuntaan.
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Ylioppilastalon remontti on haastava kokonaisuus, jossa pitää ottaa huomioon
nykyaikaisten tilojen vaatimukset, remonttikulujen vuoksi väistämättä kohoavat
vuokrat sekä eri käyttäjäryhmien toiveet. Neuvottelut eri osapuolten välillä käydään
osittain jo keväällä 2015 ja viimeistään syksyllä pitää olla selkeä tahtotila, jota TYS:n
suuntaan ajetaan.
Ylioppilaskunnan tilojen osalta neuvottelut koskevat sitä, mitkä korjaustoimenpiteet
kuuluvat omistajan vastuulle ja miltä osin ylioppilaskunta mahdollisesti osallistuu
kuluihin. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi TYYn toimistolla
työskentelevät käyvät Helsingissä tutustumassa muiden järjestöjen tiloihin ja
osallistuvat muutamaan ideointipajaan, joiden tuloksista tehdään suunnitelmat
TYS:n arkkitehdin kanssa. Tähän liittyvät TYYlle lankeavat kustannukset tuodaan
hyväksyttäväksi edustajistolle erikseen, kuitenkin viimeistään vuoden 2016
talousarvion käsittelyyn. Alayhdistystilojen osalta on neuvoteltava tilojen
lopullisesta sijainnista ja vuokrasta.
Tässä vaiheessa on mahdotonta tuottaa tarkkaa esitystä tai vaihtoehtoja edustajiston
käsiteltäväksi. Jotta neuvotteluja voidaan käydä tavoitteellisesti, edustajiston on
hyvä käydä linjaava keskustelu siitä, mitä remontilta lopulta halutaan. Keskustelussa
tulisi keskittyä suuriin linjoihin ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä
on alayhdistystilojen tarkan sijainnin merkitys? Paljonko ylioppilaskunnan tiloihin
tehtäviin parannuksiin ollaan valmiit panostamaan?
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun
ylioppilaskunnan tavoitteista koskien ylioppilastalo A:n remonttia sekä valtuuttaa
pääsihteerin ja hallituksen jatkamaan neuvotteluja Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.

193
Talousstrategian päivittäminen
L1

TYYn talousstrategia vaatii joitakin päivityksiä. Taloustoimikunta on valmistellut
esityksen päivitetyksi asiakirjaksi.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se päivittää TYYn talousstrategian
tarvittavat kohdat.

194
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014
L2

Vuoden 2014 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka jakaantuu
hallituksen toimintasektorien ja itsenäisten toimintayksiköiden osuuksiin. Lisäksi
taloudelliselle toiminnalle ja TYYn edustajille eri elimissä on varattu omat
osuutensa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta
2014.

195
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2014
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2014.

196
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L2

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan viimeistään edustajiston huhtikuun
sääntömääräisessä kokouksessaan on käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.
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TYYn kanslian aukioloaikojen pidentäminen ruuhkaviikoilla
Opiskelijakortin ja lukuvuositarran hakeminen on yliopisto-opiskelijan
ensimmäinen kosketus TYYhyn. Opiskelijaetuuksiin oikeuttava kortti on yksi
tunnetuimmista jäsenpalveluistamme myös pidemmälle opinnoissaan ehtineiden
parissa.
Palvelu ei ole kuitenkaan toiminut niin sujuvasti kuin se voisi toimia. Jonot ovat
pitkiä ja toimiston vaihtelevat ja katkeavat aukioloajat aiheuttavat sekaannusta niin
uusissa kuin vanhoissakin opiskelijoissa. Jonojen lyhentämiseksi yliopiston
päärakennuksessa on pidetty erillistä tarranjakopistettä, jonka opiskelijat ovat
kuitenkin löytäneet huonosti.
Vihreä lista haluaa parantaa TYYn jäsenilleen tarjoamaa palvelua pidentämällä
kanslian aukioloaikoja ruuhkaviikoilla niin, että kanslia palvelisi tauotta 10–17.
Yliopistonmäen tarranjakopiste siirrettäisiin samalla TYYn toimistolle, jolloin
vanhat
opiskelijat
voisivat
jonottaa
lukuvuositarroja
omassa
jonossaan.Tarranjakopisteen siirtäminen TYYn toimiston yhteyteen parantaisi TYYn
palvelua jäsenistölle sekä helpottaisi toimiston arkea. Ruuhkaisimpina aikoina
tarroja on jo viime vuosina jouduttu jakamaan toimistolla.
Esitys:

Vihreä lista esittää edustajistolle, että se päättää pidentää TYYn kanslian
aukioloaikoja niin, että kanslia palvelee tauotta 10–17 elokuun viimeisellä ja
syyskuun
ensimmäisellä
viikolla.
Samalla
luovutaan
yliopistonmäen
tarranjakopisteestä.

198
Lukuvuositarranjakopiste Medisiinalle
Viime syksynä pilotoitiin lukuvuositarranjakopiste Medisiinalla elokuun
kolmannella viikolla. Tarranjakopiste saavutti suuren suosion Medisiinan
ympäristössä opiskelevien keskuudessa, ja toi TYYtä lähemmäksi riviopiskelijaa
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nostaen samalla ylioppilaskunnan profiilia kyseisten opiskelijoiden keskuudessa.
Kustannukset tarranjakopisteestä olivat suhteessa mainosarvoon hyvin pienet.
Esitys:

TYY Terveeksi esittää edustajistolle, että se päättää vakinaistaa tarranjakopisteen
Medisiinalla ja valtuuttaa hallituksen päättämään tarrojen jaon ajankohdat
vuosittain elokuun ensimmäisille viikoille siten, että ne noudattavat alueella
opiskelevien opintojen aloitusaikataulua. Tarrojen jaon tulisi tapahtua mieluiten
lounasaikaan.
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Muut esille tulevat asiat
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Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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