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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Esityslista
242
Kokouksen avaus
243
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
244
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Essi
Santavuo ja Essi Kymäläinen. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Salla Mistola.

245
Ilmoitusasiat
28.10.
30.10.

Iltakoulu 18.15
Lokakuun kokous 18.15

5.–6.11.

Edustajistovaalien varsinaiset päivät. Uusi edustajisto järjestäytyy 4.12.
joten vanha jatkaa siihen saakka.

9.11.

Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet
alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

18.11.
25.11.
27.11.

Rpj klo 18.15
Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous (Tosun ja talousarvion hyväksyminen,
vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön hyväksyminen ja
valiokuntaohjesäännön kumoaminen, SYL-delegaation viimeinen
ohjeistus)

29.–30.11.

SYL:n liittokokous

4.12.

uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, valiokuntien,
tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan valinta
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246
Esityslistan hyväksyminen
247
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
248
Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousstrategian hyväksyminen
L2

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskustelun pohjalta
talousstrategian edustajiston hyväksyttäväksi. Suurimpina muutoksina on tiivistetty
rakenne ja uudistetut vastuut ylioppilaskunnan sijoitustoiminnasta sekä linjaukset
kertyneiden ylijäämien käyttämisestä.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää, että edustajisto hyväksyy talousstrategian.

249
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2014–2016 (pöydältä)
L3

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) antaa muutaman vuoden päähän
yleiskuvan TYYn menojen ja tulojen oletettavasta kehityksestä. KTS toimii
talousarviovalmistelun pohjana. Asian käsittely jätettiin pöydälle edustajiston
syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää,
taloussuunnitelman.

250
Lähetekeskustelu
vuodeksi 2014

Turun

että

yliopiston

edustajisto

hyväksyy

ylioppilaskunnan

keskipitkän

aikavälin

toimintasuunnitelmasta

L4

Toimintasuunnitelma
on
päivitetty
uuteen
muotoon
strategian
ja
kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa ei enää listata
jatkuvaa toimintaa tai painoarvoltaan vähäisiä projekteja, vaan se keskittyy
vaikuttaviin, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviin hankkeisiin. Samalla
toimiston resursseja keskitetään tarkkaan valikoituihin vaikuttamiskohteisiin.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2014.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2014.

251
Lähetekeskustelu Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarviosta vuodeksi 2014
L5

Edustajisto hyväksyy vuoden 2012 tapaan talousarvion otsikkotasolla. Poikkeuksen
muodostaa luokka ”Avustukset alayhdistyksille”, jossa talousarvio hyväksytään
momenteittain.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2014.

252
Lähetekeskustelu valiokuntaohjesäännön muuttamisesta
L6

Syksyn ajan on valmisteltu TYYn uutta vapaaehtoistoiminnan mallia ja rakennetta.
Uudistuksen avulla toimijaryhmiä tuodaan enemmän TYYn sektoreiden toimintaa
tukeviksi ja kehitetään niitä innostamaan yhä enemmän kuntalaisia mukaan
ylioppilaskunnan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön on tarkoitus
korvata valiokuntaohjesääntö. Myös TYYn muussa säännöstössä viitataan
valiokuntiin, joten muita sääntöjä tulee muokata myöhemmin.
Liitteenä on hallituksen esitys vapaaehtoistoiminnan ohjesäännöksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön.

253
SYL:n liittokokousedustajien valitseminen
SYL:n liittokokous järjestetään 29.–30. marraskuuta 2013 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja
jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun
jäsenmäärän mukaan. Jokaiselle edustajalle valitaan lisäksi henkilökohtainen
varaedustaja. TYYn liittokokousedustajien määrä on viisitoista sekä heidän
varajäsenensä. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat tänä vuonna varsinaiselta
edustajalta 100 € ja varalta 125 €. Tarkkailijalta on aiempina vuosina maksettu noin
160 €. Mikäli edustajiston lokakuussa valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu
muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja
heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että
hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

254
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2014–31.12.2015
Yliopistolain mukaan yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston
hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan
tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston
taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston
varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa
toimiva johtava henkilöstö. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu
oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä
valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta.
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on neljä
vuotta. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden
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vuoden jaksoon ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2014 ja 2015. Yhteensä
yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä, joista opiskelijajäseniä on kaksi.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä
hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio
vahvistaa edustajiston valinnan.
TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 19.9.–14.10.2013. Kaikille avoin infotilaisuus järjestettiin 17.9. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kuusi
kappaletta.
Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen
edustajistolle hallitukseen valittavista henkilöistä 30.10. pidettävään kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2014–31.12.2015.

255
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta 1.1.2014–31.12.2015 kaudelle
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava elin.
Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä
hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n
2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
valita
yliopiston
tilintarkastajat;
vahvistaa
yliopiston
tilinpäätös
ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä,
rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu
kahteen kahden vuoden kauteen. Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee TYY. TYYn hallitus on
julistanut toimet haettaviksi 19.9.–14.10.2013. Kaikille avoin info-tilaisuus
järjestettiin 17.9. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2014–31.12.2015.

256
Henkilöstöpoliittisen työryhmän loppuraportti
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L7

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus asetti henkilöstöpoliittisen
työryhmän, joka kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Työryhmän työstä ja
johtopäätöksistä on laadittu oheinen raportti. Tarkoitus ei ole hyväksyä raporttia
hallituksessa tai edustajistossa, vaan merkitä se tiedoksi ja käydä asiasta
keskustelua.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi henkilöstöpoliittisen
työryhmän loppuraportin.

257
Jäsenaloite: Kannanoton tekeminen otsikolla ”Arkiöille joukkoliikennettä Turun
kaupungissa”
Turun kaupungilla on bussiliikennettä öisin vain viikonloppuisin. Tämä vaikeuttaa
arkisiin puolen yön jälkeen kestäviin tapahtumiin osallistumista niiden opiskelijoiden
osalta, jotka asuvat keskustan tai sen välittömän läheisyyden ulkopuolella. Tämä
eriarvoistaa opiskelijoiden keskinäistä asemaa. Lisäksi on huomioitava. että
jonkinasteinen arkiyön joukkoliikenne helpottaisi myös yötyötä tekeviä. Näin ollen
TYYn tulisi ottaa kantaa asiaan ja ehdottaa Turun kaupungille arkiyön bussiliikenteen
avaamista suurimpiin kaupunginosiin edes muutamalla vuorolla tai vaihtoehtoisesti
ennakkoon sovitusti, asiakkaita poimivan ja kuljettavan kutsutaksiliikenteen
järjestämistä.
Esitys:

Ylioppilaskunnan jäsen Jukka Väisänen esittää, että edustajisto velvoittaa hallituksen
tekemään kannanoton otsikolla ”Arkiöille joukkoliikennettä Turun kaupungissa”.

257
Muut esille tulevat asiat
258
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.
Liite 6.
Liite 7.

Rauli Elenius
pääsihteeri

TYYH päätösluettelot 29–33
Taloustoimikunnan esitys TYYn talousstrategiaksi
Taloustoimikunnan esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 (lähetekeskusteluun)
Hallituksen esitys talousarvioksi 2014 (lähetekeskusteluun)
Hallituksen esitys TYYn vapaaehtoistoiminnan ohjesäännöksi
(lähetekeskusteluun)
Henkilöstöpoliittisen työryhmän loppuraportti
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