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Esityslista
43
Kokouksen avaaminen
44
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
45
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
46
Ilmoitusasiat
Kevään alustava kokousaikataulu:
21.3.
29.3.
30.3.
11.4.
18.4.
20.4.

RPJ-palaveri
(huom! tiistaina) maaliskuun iltakoulu
maaliskuun kokous
RPJ-palaveri
huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous (Raumalla)

47
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
48
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
49
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2015
L1

Vuoden 2015 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
2015.

50
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2015
L1

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
toimintakertomuksen liitteenä.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2015.

51
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L1

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

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2015 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

52
Historiatoimikunnan nimittäminen
Toimintasuunnitelman mukaisesti muodostetaan historiatoimikunta, joka toimii
ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlavuodelle suunnitellun teoksen kirjoittamisessa
varsinaisen historioitsijan tukena. Toimikunnan puheenjohtajaksi on pyydetty TYYn
kunniajäsen, rehtori emeritus Keijo Virtasta. Muiksi jäseniksi ovat alustavasti
suostuneet:
Mats Kommonen, tietoturvapäällikkö, 75-vuotishistoriatoimikunnan jäsen
Johanna Kärki, TuKYn viimeinen pääsihteeri
Veikko Laakso, Suomen historian lehtori emeritus
Riitta Monto, päätoimittaja
Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopiston historiateostoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Salmi, kulttuurihistorian professori
Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historian professori
Vesa Vares, poliittisen historian professori, yliopiston 100-vuotishistorian kirjoittaja
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää historiatoimikunnan tukemaan
ylioppilaskunnan 100-vuotishistorian kirjoittamista. Toimikunta voi tehdä
tehtäväänsä liittyviä esityksiä edustajistolle. Toimikunnan jäsenet ovat:
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Toimikunnan toimikausi on 31.3.2016–31.12.2017, minkä jälkeen toimikautta
voidaan jatkaa.
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53
95. juhlavuositoimikunta
TYY täyttää 95 vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden aikana järjestetään näkyvyyden
lisäämiseksi erilaisia juhlaviikkoja sekä näyttävät vuosijuhlat. Juhlaviikkojen
suunnittelusta vastaa juhlavuositoimikunta, ja työhön osallistetaan myös TYYn
järjestöjä. Ohjelma suunnitellaan monipuoliseksi ja saavutettavaksi koko
jäsenistölle. 95-juhlavuositoimikuntaan oli avoin haku 11.2.–13.3., jonka lisäksi
rekrytoitiin vanhoja ylioppilaskuntatoimijoita ja aktiiveja henkilökohtaisesti
kontaktoimalla.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää 95. juhlavuoden toimikuntaan vuoden
2017 hallituksen opiskelijakulttuurivastaavan sekä seuraavat henkilöt:
Laura Aaltonen
Iris Henttonen
Saana Kallio
Jukka Koivisto
Karoliina Korhonen
Juha Laurila
Riina Lumme
Salla Mistola
Jussi Nieminen
Wilhelmiina Palonen
Sini Saarinen

54
Lähetekeskustelu SYL-ehdokkaaksi hakeutumisesta
Syksyllä 2015 edustajisto toivoi, että hakeutumista sekä TYYn SYL-ehdokkaaksi että
TYYn hallituksen jäseneksi selkiytettäisiin ja muutettaisiin aiempaa avoimemmaksi.
Valintatoimikunta valmistelee lähetekeskustelun pohjalta huhti- tai toukokuun
edustajiston
kokoukseen
ehdotuksen
siitä,
miten
SYL-ehdokkaan
valintamenetelmää voitaisiin uudistaa. Hallitushaun muuttamisesta päätettäisiin
syksyllä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun TYYn
SYL-ehdokkaan valintamenetelmästä.

55
Lähetekeskustelu yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä
L2

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaprojektissa "Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva
opiskelija" todetaan seuraavaa: "Ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelma
päivitetään vuonna 2016". Nyt voimassa oleva yhdenvertaisuusohjelma on tehty
vuosiksi 2013–2016.
Maaliskuun
edustajiston
kokoukseen
pyydetään
edustajistoryhmiltä
ryhmäpuheenvuorot, joissa pyydetään arvioimaan sitä, kuinka nykyistä
yhdenvertaisuusohjelmaa tulisi muokata sisällön, rakenteen ja muodon osalta.
Ryhmäpuheenvuorojen perusteella käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen uutta
yhdenvertaisuusohjelmaa työstetään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Valmis
ohjelma hyväksytään syksyllä edustajiston kokouksessa.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun TYYn
yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä.

56
Eroaminen Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä
Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn eroamista Opiskelijoiden liikuntaliitosta
(OLL). Vuonna 2016 OLL:n jäsenyyteen menee noin 8000 euroa, ja se palvelee
verrattain pientä osaa ylioppilaskunnan jäsenistöstä. OLL:n liittokokous hyväksyi
vuonna 2015 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman, jossa jäsenmaksua
suunnitellaan nostettavan seuraavien vuosien aikana 50 % vuoden 2015 tasosta ja
samalla liitto luopuu toisesta varapuheenjohtajasta. Täten OLL:stä TYYn jäsenille
aiheutuvat jäsenmaksukulut tulevat kasvamaan huomattavasti, ilman, että
jäsenyydestä edelleenkään olisi konkreettista hyötyä ylioppilaskunnan jäsenille.
Suomen Ylioppilaskuntien liitto erosi OLL:sta vuoden 2015 alusta alkaen, jolloin
ylioppilaskunnat saivat itse päättää omasta kuulumisestaan Opiskelijoiden
Liikuntaliittoon. Toistaiseksi jäseninä ovat 11 ylioppilaskuntaa, mutta esimerkiksi
Åbo Akademin ylioppilaskunta, Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Lappeenrannan
teknillisen yliopiston ylioppilaskunta eivät liittyneet liiton jäseneksi.
TYYn tilanne on hyvin pitkälti verrattavissa Åbo Akademin ylioppilaskunnan
tilanteeseen. Opiskelijaliikunnan vastuullisena järjestäjänä toimii Turun yliopisto,
eikä TYYllä itsellään ole mainittavaa liikuntatoimintaa. Liikunta on tärkeä osa
opiskelijan hyvinvointiedunvalvontaa, mutta tätä hoidetaan jo nyt pääasiassa
YTHS:n, SYL:n ja suoraan yliopistoliikunnan kanssa. OLL:n tuottamat
edunvalvontapalvelut on kohdistettu juuri liikunnan järjestäjätahoille, minkä vuoksi
TYYn jäsenyydestä ei ole merkittävää hyötyä ylioppilaskunnalle. Yliopistoliikunta
tulee hyvin suurella todennäköisyydellä jatkamaan OLL:n yhteistoimintajäsenenä,
jolloin edunvalvonnallinen hyöty säilyy entisellään yliopiston suuntaan.
Suhteutettuna kustannuksiin OLL ei onnistu tarjoamaan ylioppilaskunnalle tai sen
jäsenille tarpeellisia palveluita, minkä vuoksi Ryhmä Lex näkee, että on aika luopua
jäsenyydestä ja kohdistaa säästetyt varat tavalla, joka palvelee jäsenistöä paremmin.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle että se päättää TYYn eroavan Opiskelijoiden
liikuntaliitosta vuoden 2017 alusta lukien.

57
Muut esille tulevat asiat
58
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Sami-Petteri Seppä
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
Turun yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusohjelma 2013–2016
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