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Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän kauden jatkaminen
Edustajisto päätti lokakuun kokouksessaan 2015 nimetä "Uusi ylioppilastalo" selvitysryhmän seuraavalla kokoonpanolla:
Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja (Hybridiaani)
Tiina Mänty (TuKY-lista)
Elina Hirvonen (Lex ry)
Inari Harjuniemi (Fobia ry)
Tuula Musakka (Tritonus ry)
Rauli Elenius (pääsihteeri)
Ossi Tursas (Taloustoimikunnan keskuudestaan nimeämä henkilö)
Petri Teräspuro (osakunnat)
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Topi Artukka.
Selvitysryhmän perustamisen taustana oli syyskuussa tehty päätös: "TYY perustaa
työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa
tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai
ylioppilaskunnalle. Työryhmän tavoitteena on kartoittaa tilojen täsmällinen tarve
ja tämän perusteella aloittaa selvittämään mahdollisia ratkaisumalleja.
Huomioon on otettava ainakin Ylioppilastalo A:n remontin ja Turun yliopiston
tilaohjelman puitteissa mahdollistuvat pitkäaikaiset ratkaisut tilatarpeeseen.
Työryhmä tuo työnsä tulokset edustajistolle. Selvitystyössä hyödynnetään vanhoja
selvityksiä ja tuloksia, sekä etsitään uusia ratkaisuja. Selvitystyön on myös
pohjauduttava sille, että tilaratkaisu on toteutettavissa taloudellisesti kestävällä
tavalla siten, että tiloista saatavat tuotot riittävät kattamaan siitä aiheutuvat
juoksevat kulut."
Selvitysryhmä kokoontui loppuvuoden aikana kaksi kertaa ja puheenjohtaja VähäHeikkilä on tehnyt lisäksi selvitystyötä yksin. Ryhmän tavoitteen saavuttamiseksi
alkuperäinen ajatus oli, että ryhmän kautta jatkettaisiin edelleen. Kaikki ryhmän
jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä toimimaan ryhmässä toistaiseksi.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää jatkaa uusi ylioppilastalo
-selvitysryhmän toimikautta vuoden 2017 loppuun saakka.

25
Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
L1

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Ohjesäännön järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. Muutoksien tarkoituksena on saada toimintaavustushakemusten kriteeristö informatiivisemmaksi sekä järjestöilmoituksen ja
järjestöaseman myöntämisen joulukuun päivämäärät vastaamaan paremmin
toimiston käytäntöjä. Esityksen taustalla on vuoden 2015 järjestösektorin ja
avustustoimikunnan kehitysehdotukset ohjesääntöön.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset Ohjesääntöön järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta.
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Avustustoimikunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan Ohjesäännön alayhdistyksistä [nyk. järjestöt], avustuksista ja
avustustoimikunnasta mukaan:
"8 § Jäsenet
Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla
sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat läsnä. Eronneen tai
estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden
loppuun. Toimikunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Toimikunta valitaan
tammikuun edustajiston kokouksessa. Toimikuntaan järjestetään avoin haku,
jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle."
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Haku päättyi 17.1. klo 23.59, mihin mennessä oli saapunut yhdeksän hakemusta.
Valintatoimikunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 18.1.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan
valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen jäsen
Laura Aaltosen.
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Kulukorvaukset edustajiston ja sen alaisten toimikuntien kokouksiin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § toisen momentin 16. kohdan mukaan edustajiston
tehtävänä on päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien
kokouksiin.
Kaudella 2014–2015 kulukorvaukset maksettiin seuraavasti: ”[M]atkakorvaukset
edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan
ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien
kustannusten suuruisena edustajiston iltakouluihin, kokouksiin sekä muihin
virallisiin edustajiston valitsemien toimielimien tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä
opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta
Turkuun. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti edustajiston koulutuksiin,
iltakouluihin ja kokouksiin.”
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen
alaisten toimielimien kokouksiin.
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Lisätalousarvio: kirjaston muuttaminen järjestötiloiksi
Syksyllä 2015 edustajisto linjasi, että TYYn toimiston ja entisen kirjaston
remontointiin, sisältäen kalusteiden uusiminen, voidaan käyttää ylioppilaskunnan
rahaa taloustoimikunnan harkinnan mukaan ja kustannukset tuodaan erikseen
edustajiston päätettäviksi. Taloustoimikunnan linjaus oli, että 70 000 € kustannus
voidaan hyväksyä suoraan, ja yli 100 000 € kokonaiskustannuksen kohdalla pitää
tarkastella kriittisesti haluttuja muutostöitä. Ehdottomana rajana TYYn
kustannuksille taloustoimikunta piti ylioppilaskunnan järjestötalouden puskuriksi
jätettyä noin 200 000 € summaa.
Kirjasto on tarkoitus jakaa väliseinillä järjestötiloiksi. TYS on pyytänyt urakasta
tarjouksen, jonka mukaan väliseinien asennus maksaa noin 8500 euroa (alv 24 %).
Tämän lisäksi sähkötöistä tulee jonkin verran kustannuksia, jotka tarkentuvat
lähiviikkoina.
Muutettu kirjaston tila toimii lisäksi TYYn väistötilana A-talossa tehtävän toimiston
perusparannuksen ajan maaliskuun lopulta syyskuun alkuun.
Kustannukset aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kymmenessä vuodessa.
Vuosittainen tulosvaikutus tulee siis olemaan sähköurakan hinnasta riippuen 1000–
1500 euron luokkaa. 1500 euron kustannuksella vuoden 2016 talousarvio on 4525
euroa alijäämäinen. Kun toimistotilojen muutostöiden kustannus on selvinnyt,
hallitus tuo edustajistolle uuden lisätalousarvion
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 1500
euron lisäyksen poistoihin.
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