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EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 27.3.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
(keskustelu ääninauhoilla)
175
Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.
176
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aalto Tino
Aarnio Juha
Amper Tanja
Aronen Matti
Ekberg Marlo
Harmaa Juho
Holmén Joel
Ingström Saara
Isotalo Juha
Jokinen Tommi-Juhani
Kantanen Pyry
Kaskimäki Suvi (saapui
kello 18.44)
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laitinen Elias
Miikkulainen Lauri
Myllymäki Ilkka
Mäenpää Niko
Nieminen-Pihala Vappu
Nikolajev Viktor
Peltonen Ida
Rantala Pekka
Rantanen Janica
Saikkonen Annele
Scheinin Mirjam

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

varalla Pyry Hallamaa

varalla Lotta Kaleva (18.44
saakka)

varalla Juuso Pyy
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Sirkiä Sanni
Sulin Otto (poistui kello
18.44)
Tuomala Miikka
Tättilä Laura
Uotila Jaakko
Vahe Ristomatti
Vainio Lassi
Valkonen Ville
Weber Konsta
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti
Väänänen Aleksi
Yliaho Jenni

TuKY
TuKY
Kokoomus
Vihreä vasemmisto
Vihreä lista
TuKY
Demariopiskelijat - TOSY
TuKY
Vihreä lista
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
TuKY
Kokoomus

varalla Lotta Kaleva (18.44
alkaen)
varalla Tapio Niiranen
varalla Henna Lunkka

Läsnä 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Lisäksi paikalla hallitus, vuoden 2012 hallitus, taloustoimikunnan puheenjohtaja,
jäsenistöä.
177
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juho
Harmaa ja Joel Holmén. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Antti
Kaunismäki.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

178
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 8–12/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu keväällä 2013:
25.3.
27.3.

15.4.
22.4.
24.4.

Iltakoulu, Unican toimitusjohtaja esittelee Unican toimintaa, Yammerkoulutus
Edustajiston maaliskuun kokous (tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus,
toimintakertomus, valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot
tiedoksi, henkilöstöohjesäännön päivittäminen)
RPJ
Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous ja illanvietto (Porissa) (organisaation
kehittäminen tammikuun kokouksen tehtävänannon mukaisesti,
yhdenvertaisuusohjelma)
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Edustajiston puheenjohtaja ilmoitti, että Porin kokoukseen lähdetään klo 15 ja paluu
on noin kello 4 aamuyöllä.
Edustajiston puheenjohtaja ilmoitti, että 20.5. on edustajiston kokous, jossa
käsitellään viestintäresurssia. Lähetekeskustelu käydään huhtikuussa
Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että edustajiston jäsenet voivat liittyä Yammeriin.
Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että humanistisen tiedekunnan johtokunnasta on
eronnut kuusi opiskelijajäsentä vastalauseena päätöksentekokulttuuria vastaan.
Rehtorin kanssa keskustelua päätöksenteon parantamisesta on jo aloitettu.
Kähkönen ilmoitti alayhdistyssektorin ajankohtaisista asioista, mm. toimintaavustuksista.
Wilska ilmoitti sosiaalipoliittisen sektorin ajankohtaisista asioista
yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelusta ja lausuntokierroksesta.
Ahlgren ilmoitti, että hallitus on tehnyt edustajiston
pysyväispäätöksen hallinnon opiskelijaedustajien valinnoista.

ponnen

sekä

mukaisen

Henriksson ilmoitti, että Vapun järjestelyt ovat vihdoin päässeet käyntiin.
Koivisto, SYL:n varapuheenjohtaja kertoi SYL:n opintotukikampanjasta ja kiitti
kaikkia tavalla tai toisella osallistuneita. Hän kertoi tarkemmin valtioneuvoston
kehysriihen linjauksista koskien opintotukea ja yliopistoja.
Juha Isotalo kysyi minimiopiskelukriteeristä
Ryhmä TuKY-lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Harmaa, vara-RPJ Peltonen
valintatoimikunnan jäsen Harmaa, varajäsen Peltonen
Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen:
RPJ Scheinin, vara-RPJ Sjöblom
179
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
180
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Miikkulainen kysyi kiusaamiskyselyn pohjalta järjestettävästä seminaarista. Wilska
vastasi, että seminaari järjestetään syksyllä.
Miikkulainen kysyi hakukohteiden yhdistämisestä erityisesti yhteiskuntatieteellisessä
tiedekunnassa. Ahlgren sanoi, ettei hallitus voi luvata olevansa yhdessä rintamassa
opiskelijoiden
Klo 18.44 Kaskimäki saapui, Sulin poistui. Kaleva siirtyi Sulinin tilalle. Ei
muutosta äänimäärässä.
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Laitinen kysyi yhdenvertaisuusohjelman lausuntokierroksesta, johon Wilska kertoi,
miltä asiantuntijatahoilta lausuntoa pyydetty.
Laitinen kysyi, onko pohdittu siirtymistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.
Hallituksen puheenjohtaja vastasi, että nykyisellään yhteensopivuus on pääasiallinen
peruste kaupallisten ohjelmien käytölle.
Koivisto kysyi mainitusta
pysyväispäätös muotoiltiin.

pysyväispäätöksestä,

ja

Ahlgren

tarkensi,

miten

Koivisto kysyi toimistolla järjestettävästä munariehasta, Wilska totesi kyseessä olevan
huumoria, joka ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteiden vastainen.
Harmaa kysyi pysyväispäätöksestä lisätietoja ja Ahlgren totesi olevansa käsityksessä
että päätös vastaa edustajiston tahtoa.
Rantanen kysyi perustulokampanjaan osallistumisesta, Wilska vastasi että BIEN
Finlandiin ollaan jossain vaiheessa yhteydessä asian osalta.
181
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2012
L2 & 3

Vuoden 2012 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Hallitus on
hyväksynyt valiokuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 ja ne liitetään
toimintakertomukseen.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta
2012.
Hallituksen puheenjohtaja 2012 Jukka Koivisto esitteli toimintakertomusta. Koivisto
nosti tärkeimmiksi kokonaisuuksiksi 90-vuotisjuhlavuoden, rehtorin vaihtumisen,
kunnallisvaalivaikuttamisen, ylioppilastalo B:n remontin.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot (liitteenä).
Käytiin laajaa yleiskeskustelua toimintakertomuksesta, vuoden 2012 hallitus oli
paikalla vastaamassa kysymyksiin.
TuKY-lista teki muutosesityksen:
Kohdassa TYYn akateemiset vuosijuhlat:
”Jatkot juhlittiin kauppakorkeakoulun tiloissa ravintola Montussa” muotoon ”jatkot
juhlittiin Turun KY:n yökerho Montussa”.
Hallitus otti muutosesityksen nimiinsä.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2012.
Edustajiston puheenjohtaja totesi, että virallisen toimintakertomuksen yhteyteen
liitetään vielä epäviralliset muistiot strategiatyöstä ja vuosijuhlaviikosta, koska näiden
dokumentointi on tulevan toiminnan kannalta tärkeää.
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Kokoustauko 19.45 - 20.00
182
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2012
L2 & 3

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös
toimintakertomusta (esityslistan liite 2).

vuodelta

2012

on

osana

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2012.
Pääsihteeri esitteli tilinpäätöstä.
Edustajiston puheenjohtaja luki
päätösvallattomassa kokouksessa).

taloustoimikunnan

lausunnon

(annettu

Edustajiston puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Edustajiston jäsenet kävivät keskustelua tilinpäätöksestä ja taloudesta yleensä.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2012.

183
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L3

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

Esitys:

Hallitus esittää, että edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2012 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.
Vuoden 2012 hallitus ja yleisö poistui salista.
Edustajiston puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.
TuKY-lista esitti vastuuvapauden myöntämistä vastuullisille henkilöille.

Päätös:

Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2012
hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.
Vuoden 2012 hallitus palasi saliin.
Edustajiston puheenjohtaja totesi päätöksen.

184
Valiokuntien toimintasuunnitelmat
L4

Hallitus hyväksyi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot kokouksessaan
9/2013.
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Valiokuntaohjesääntö:
5 § Valiokuntien toiminta ja taloudenhoito
Valiokunta suunnittelee toimikautensa alussa toimintansa kyseiselle vuodelle ja tämän
pohjalta varojensa käytön yhdessä hallituksen kanssa edustajiston laatiman
talousarvion puitteissa. Hallitus hyväksyy valiokuntien laatimat toiminta- ja
taloussuunnitelmat sekä toimintakertomukset.
Esitys:

hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee valiokuntien toimintasuunnitelmat
tiedoksi.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä valiokuntien toimintasuunnitelmat tiedoksi.

185
Henkilöstöohjesäännön muuttaminen
L5

Ylioppilaskunnan henkilöstöohjesäännössä on määrätty muun muassa työntekijöiden
työehdoista. Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen tultua voimaan vuonna 2012
TYYn työehdot määräytyvät työehtosopimuksessa ja sitä täydentävissä paikallisissa
sopimuksissa, jotka solmitaan työnantajan ja työntekijöiden välillä.
Henkilöstöpoliittinen työryhmä on käsitellyt ohjesäännön 21.2. ja työryhmän
kokouksen perusteella pääsihteeri on valmistellut muutokset liitteenä olevan
ohjesääntöesityksen mukaisesti. Henkilöstöohjesäännön työehtoja koskevat osat
poistetaan ja ohjesääntö määrää sen jälkeen mm. vakituisen henkilöstön määrän ja
toimenkuvat sekä päätöksentekojärjestyksen henkilöstöä koskevissa asioissa.
Muutosesityksistä on pyydetty lausunto lakimieheltä,
huomautettavaa muutoksista. Henkilöstö antaa oman
edustajiston kokousta.

Esitys:

eikä hänellä ollut
lausuntonsa ennen

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset henkilöstöohjesääntöön.
Pääsihteeri esitteli asiaa.
Laitinen
kysyi
viitaten
henkilöstön
lausuntoon,
milloin
toimenkuvia
henkilöstöohjesäännössä aiotaan muokata. Pääsihteeri vastasi, että asia riippuu
paljolti linjauksista toimintaresursseihin liittyen, mutta nykyisten työntekijöiden
kohdalla työ on jo pitkällä.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä muutokset henkilöstöohjesääntöön.

186
Muut esille tulevat asiat
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja Viljanen kysyi edustajistolta, mitä mieltä
edustajiston jäsenet olisivat mahdollisuudesta siirtyä kokonaan sähköiseen
äänestämiseen.
Edustajiston jäsenet kävivät keskustelua aiheesta ja todettiin, että asiaa valmistellaan
eteenpäin ottaen huomioon muun muassa Laitisen ehdotus, jonka mukaan
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turvattaisiin ainakin yksi fyysinen äänestyspaikka niille, jotka eivät periaatteesta
halua äänestää sähköisesti.
Jokinen ilmoitti kokouksen olevan hänen viimeisensä valmistumisesta johtuen ja
kertasi edustajistokokemuksiaan ja toivoi vastakkainasettelun loppuvan, kun vanhat
jarrut poistuvat toiminnasta.
Rantanen ilmoitti myös jättävänsä edustajiston valmistumisen vuoksi ja kiitti tasaarvon parantuneen hänen edustajistoaikanaan.
Pääsihteeri kertoi B-talon vesivahingosta ja sen vaikutuksesta järjestötilojen
remonttiin.
187
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

pöytäkirjantarkastajat

Juho Harmaa

LIITTEET

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

Joel Holmén

TYYn hallituksen päätösluettelot 8–12/2013
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2012
Ryhmäpuheenvuorot toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
Tilintarkastuskertomus
Valiokuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2013
Henkilöstöohjesääntö

7

