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EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 24.4.2013 klo 19.00

Paikka:

sali 3001, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A

Pöytäkirja
(keskustelu ääninauhoilla)
188
Kokouksen avaus
Edustajiston varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.30.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aarnio Juha
Amper Tanja
Appelroth Annika
Aronen Matti
Brunila Johannes
Ekberg Marlo
Hakamies Martta
Hallamaa Pyry
Harmaa Juho
Holmén Joel
Isotalo Juha
Kantanen Pyry
Kaskimäki Suvi
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laihanen Pauliina
Laitinen Elias
Laurila Juha
Lunkka Henna
Mannonen Elina
Markkanen Niko
Miikkulainen Lauri
Mistola Salla
Nguyen Hai

Ryhmä Lex
Eduxi
Demariopiskelijat - TOSY
TYY terveeksi
TuKY
Hybridiaani
Vihreä lista
TYY terveeksi
TuKY
TYY terveeksi
Vihreä lista
Demariopiskelijat - TOSY
TuKY
Humanistilista
Humanistilista
Hybridiaani
Eduxi
TYY terveeksi
Kokoomus
Vihreä vasemmisto
Soihdunkantajat
TuKY
TuKY
Ryhmä Lex
Soihdunkantajat
Vihreä vasemmisto
Vihreä vasemmisto

Väisänen Jukka

Siipola Sami

Auressalmi Teemu
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Nieminen Jussi
Nieminen-Pihala Vappu
Paimen Riina
Peltonen Ida
Pyy Juuso
Rantala Pekka
Sjöblom Jussi
Sulin Otto
Uotila Jaakko
Vainio Lassi
Weber Konsta
Vähä-Heikkilä Matti
Väänänen Aleksi
Yliaho Jenni

TuKY
Hybridiaani
Vihreä lista
TuKY
Ryhmä Lex
Hybridiaani
Ryhmä Lex
TuKY
Vihreä lista
Demariopiskelijat - TOSY
Vihreä lista
Hybridiaani
TuKY
Kokoomus

Leppälä Laura

Läsnä oli 34 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
190
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston varapuheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Laura
Leppälä ja Henrietta Kokkonen. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Marlo Ekberg.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 13–15/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu keväällä 2013:
22.4.
24.4.

Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous ja illanvietto (Porissa) (organisaation
kehittäminen tammikuun kokouksen tehtävänannon mukaisesti:
lähetekeskustelu, yhdenvertaisuusohjelma)

7.5.
15.5.
20.5.

klo 16.00 rpj
klo 18.15 iltakoulu
(huom! maanantaina) Toukokuun ylimääräinen kokous (päätöskokous
resurssikysymyksestä, vaalijärjestyksen muuttaminen, strategiatyöhön
liittyvät pitkän aikavälin suunnitelmat)

Edustajiston varapuheenjohtaja ilmoitti, että TYYn kunniajäsen Olavi Granö on
kuollut. Edustajisto piti hiljaisen hetken Granön muistolle.
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Edustajiston varapuheenjohtaja ilmoitti, että puheenvuorot pidetään
kokouksessa edestä, jotta ne kuuluvat myös verkkolähetystä katsoville..

tässä

Edustajiston varapuheenjohtaja ilmoitti, että illanvietto tapahtuu opiskelijatalo
Saikussa.
Hallituksen puheenjohtaja Isotalo ilmoitti SEKSMYY-tapaamisesta.
Hallituksen puheenjohtaja Isotalo ilmoitti, että B-talon remontin osalta on edetty
hyvin, mutta suuren salin käyttäjien osalta on vielä epävarmuutta ja METAssa
käydään asiasta alustava keskustelu.
Hallituksen varapuheenjohtaja Karvonen ilmoitti, että tuutorisuunnistukseen on
mahdollista tuutoreina toimivien ilmoittautua.
Ahlgren kertoi Universitas Turku –hankkeen etenemisestä.
Henriksson ilmoitti kv-asiantuntijan rekrystä.
Ryhmä Demariopiskelijat järjestäytyi uudelleen: Rpj
Kantanen, Vrpj Virtanen
Ryhmä Vihreä lista järjestäytyy uudelleen: rpj Hakamies, vrpj
Väisänen
Ryhmä Hybridiaani järjestäytyy uudelleen: rpj Vähä-Heikkilä,
vrpj Rantala
Koivisto, hybridiaani, kertoi SYL:n pääsihteerirekrytoinnista ja koulutuksen
kaupallistumiseen liittyvästä julkaisusta.
Miikkulainen, soihdunkantajat, kysyi Koivistolta opintotukikampanjavaikuttamisesta
ja totesi kampanjan aikana olleen huhuja SYL:n arveluttavasta toiminnasta.
Miikkulainen kysyi, miten varmistetaan viestintä SYL:n ja ylioppilaskuntien välillä.
Koivisto kertoi SYL:n hallituksen toiminnasta kampanjan aikana ja myönsi
keskusteluyhteyden katkenneen samalla kun ylioppilaskunnat aloittivat oman
kampanjan. Koivisto totesi, että SYL:n hallitusta vastaan esitettiin suorastaan
propagandaa muun muassa Voima-lehdessä.
Laitinen, Vihreä vasemmisto, kysyi että onko SYL tehnyt jonkinlaista analyysia
onnistumisista ja epäonnistumisista kampanjan aikana. Olisiko mahdollisesti
käynnissä jonkinlaista rakenteellista kehittämistä SYL:n ohjaussuhteessa.
Koivisto vastasi, että pj-ps-tapaamisessa käytiin läpi kampanjaa lähes päivä päivältä
ja todettiin ongelman olleen enemmän viestinnän laadussa kuten sanavalinnoissa ja
kirjoitustyyleissä kuin niinkään viestinnän määrässä. Pj-ps-malli on SYL:n
ohjaamisen väline, koska siellä voidaan keskustella hyvinkin syvällisesti.
Miikkulainen kysyi, mitä SYL teki kun väitettiin SYL:n ajavan ns. ”5+1”-mallia.
Koivisto kertoi, että SYL:n puheenjohtaja oli yhteydessä ylioppilaskuntiin ja oli
selvittänyt ongelmakohtia. SYL pyrki aktiiviseen viestintään SYL:n todellisista

3

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 24.4.2013

tavoitteista. Lisäksi Koivisto kertoi, että kampanjasta ja viestinnän ongelmakohdista
ollaan tekemässä testamenttia.
Pääsihteeri ilmoitti että yliopiston kampus-työpajaan tarvitaan lisää osallistujia sekä
vakituisen päätoimittajan, Anna-Elina Matilaisen irtisanoutuneen päätoimittajan
tehtävästä. Irtisanoutuminen saattaa tarkoittaa, että edustajiston pitäisi kokoontua
myös kesäkuussa.
192
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
193
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Laitinen, Vihreä Vasemmisto, kysyi toimintasuunnitelman ilmastolakikirjauksesta.
Wilska
vastasi
toteuttamisesta.

ympäristövaliokunnan

olevan

päävastuussa

kampanjan

Laurila, soihdunkantajat, kysyi Lyyrasta.
Pääsihteeri kertoi ajankohtaisia asioita Lyyrasta, mutta liikekumppanien osalta
neuvottelut olivat vielä kesken eikä niistä voitu puhua tarkemmin.
Nguyen kysyi Virtasen muotokuvasta ja varainhankinnan edistymisestä.
Pääsihteeri kertoi, että TYYn varainkeruulupaan on kaavailtu sisällytettävän myös
muotokuvahanke.
Väisänen
kysyi,
miten
vammaisopiskelijoiden
liikuntamahdollisuuksista
alayhdistysten tapahtumissa voitaisiin huolehtia paremmin.
Wilska vastasi, että saavutettavuustyöryhmä on pohtinut asiaa ja edistää asiaa
mahdollisuuksien mukaan.
Harmaa, TuKY-lista kysyi, että korvataanko matkakorvauksia esimerkiksi
kesätyöpaikkakunnalta edustajiston muihin kuin säännöllisiin kokouksiin.
Pääsihteeri vastasi, että edustajisto voi linjata asiasta tahtonsa mukaan.
194
TYYn yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen vuosille 2013–2016
L2

Edustajiston on joulukuun 2012 kokouksessaan palauttanut valmisteluun TYYn
yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelmaa on valmisteltu alkukevään aikana, ja sen
rakennetta ja sisältöä on kehitetty vastaamaan edustajiston toivomia "konkretiaa ja
selkeitä toimintaohjelmia".

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman
vuosille 2013–2016.
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Mistola, Vihreä vasemmisto, piti pitkän puheenvuoron yhdenvertaisuudesta. Vihreä
vasemmisto esitti seuraavaa poistoa riveiltä 285-289:
"Linjapaperissa todetaan kuitenkin myös että pariteetista voidaan poiketa mikäli
hakijoiden välillä on huomattava pätevyysero. Lisäksi tämä kirjaus on alisteinen
kirjaukselle, jonka mukaan hallinnon opiskelijaedustusta valittaessa kiinnitetään
ensisijaisesti tiedekuntien ja oppiaineiden edustukseen toimielimessä ja sukupuoli- ja
vuosikurssijakaumaan vasta toissijaisesti."
Lisäksi ViVa totesi, että jos esitys hyväksytään, ryhmä esittää ponnen, jonka mukaan
hallitus valmistelee tarvittavat muutokset poliittiseen linjapaperiin.
Edustajisto äänesti Vihreän vasemmiston esityksestä:
pohja 20
ViVan poistoesitys 11
tyhjä 3
Edustajisto hylkäsi ViVan poistoesityksen.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn yhdenvertaisuusohjelman.
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Lähetekeskustelu tiedottaja- ja resurssikysymyksestä
Edustajiston kokouksessa 1/2013 hyväksytyn ponnen mukaan:
"Asetettava strategiatyöryhmä ottaa käsiteltäväkseen sääntömuutoksen sisältämän
hallituskokokeskustelun, sekä mahdollisen tiedottajan palkkaamisen. Ponnen
toiveena on että strategiatyöryhmä käsittelee resursointiasiaa, sekä ottaa huomioon
myös valiokuntien roolin organisaatiossa. Ponnen mukaisesti edustajisto toivoo että
strategiatyöryhmä valmistelee useamman vaihtoehtoisen selonteon ja hallitus tekee
esitykset huhtikuun edustajistoon. Kun työryhmä käsittelee viestintään liittyviä
kysymyksiä, kuulee se myös viestintäsektoria."
Strategiatyöryhmä käsitteli tiedottajakysymystä 10.2.2013 osana strategiaretriittiä.
Strategiatyöryhmän arvion mukaan organisaation ulkopuoliset eivät tiedä riittävästi
toiminnasta tai edunvalvonnan tuloksista, eikä TYYn sisäistä viestintää koordinoida
riittävästi. Strategiatyöryhmä myös totesi sekä henkilöstön että hallituksen olevan
ylityöllistetty ja työnkuvat liian pirstaleisiksi.
Strategiatyöryhmä siirsi asian hallituksen valmisteluun. Hallitus on kartoittanut
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja tuo asian lähetekeskusteluun jatkovalmistelun
tueksi. Edustajisto saa taustamuistion nähtäväksi ja lisää taustamateriaalia
kokouksen yhteydessä. Ennen resurssikysymyksestä päättävää edustajiston
toukokuun kokousta toteutetaan hallituksen työnkuvien seuranta ja henkilöstö sekä
taloustoimikunta lausuvat asiasta.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun tiedottaja- ja
resurssikysymyksestä.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja luki taloustoimikunnan lausunnon.
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Pääsihteeri luki henkilökunnan kommentit asiaan.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot.
Edustajisto kävi keskustelua asiasta.
Päätös:

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
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Muut esille tulevat asiat
Hallituksen puheenjohtaja alusti B-talon ensimmäisen kerroksen vuokrasta ja suuren
salin käytöstä. Isotalo pyysi alustavaa linjausta siihen, pitäisikö TYYn osallistua
suuren salin vuokraamiseen.
Edustajisto kävi keskustelua asiasta. Laitinen, Vihreä vasemmisto, huomautti että
suuren salin olisi hyvä olla laajassa käytössä, jos TYY tukee sen vuokraa merkittävästi.
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Kokouksen päättäminen
Edustajiston varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15.
LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.

TYYH päätösluettelot 13–15
Hallituksen esitys TYYn yhdenvertaisuusohjelmaksi vuosille 2013–2016

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Joel Holmén
Edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Laura Leppälä

Henrietta Kokkonen
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