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EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhoilla,
270
Kokouksen avaus
Edustajiston varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.
271
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Amper Tanja
Appelroth Annika
Aronen Matti
Auressalmi Teemu
Ekberg Marlo
Hakamies Martta
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Holmén Joel
Hämäläinen Joonas
Ingström Saara
Isotalo Juha
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laitinen Elias
Loukonen Juho
Lundén Jan-Erik
Miikkulainen Lauri
Mistola Salla
Myllymäki Ilkka
Mäkipää Anna

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

varalla Sulin
varalla Artukka
varalla Leppänen

varalla Hallamaa

varalla Virtanen
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Männistö Jaakko
Negash (ent. Laukka)
Melina
Nieminen Jussi
Nikolajev Viktor
Peltonen Ida
Santavuo Essi
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Tuomala Miikka
Uotila Jaakko
Valkonen Ville
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti
Välimäki Reima
Väänänen Aleksi
Weber Konsta
Yliaho Jenni

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

varalla Jyrkkänen
varalla Lunkka

varalla Koivikko

varalla Väisänen

Todettiin Otto Sulinin (TuKY) peruneen aiemmin ilmoittamansa esteen ja olevan
oikeutettu toimimaan Hämäläisen tilalla kokouksessa.
Todettiin Timo Koivikon (Ryhmä Lex) osalta tapahtuneen virheen esteiden
kirjauksessa ja Koivikon olevan oikeutettu toimimaan Auressalmen tilalla
kokouksessa
Todettiin Topi Artukan peruneen (Vihreä lista) aiemmin ilmoittamansa esteen ja
olevan oikeutettu toimimaan Hakamiehen tilalla kokouksessa Isotalon ilmoitettu
esteestä.
Edustajisto hyväksyi yksimielisesti myös Jyrkkäsen (TOSY) osallistumisen
kokoukseen äänivaltaisena kokousedustajana läsnäololistan ulkopuolelta muiden
häntä edeltävien listan ehdokkaiden ollessa estyneitä osallistumaan.
Paikalla todettiin olevan 40 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Paikalla oli
lisäksi jäsenistöä.
272
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko
Männistö ja Jenni Yliaho. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Annika Appelroth.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Männistö ja Jenni
heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Annika Appelroth.

Yliaho.

Tarvittaessa
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Ilmoitusasiat
21.11.

Uuden edustajiston koulutus I

25.11.
27.11.

Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous

29.–30.11.

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

2.12.
3.12.

Uuden edustajiston iltakoulu ja koulutus II
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan,
Tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan sekä tilintarkastajien
valinta)

6.12.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Edustajiston varapuheenjohtaja esitteli kunniajäsen Virtasen muotokuvaa. Hän
kertoi, että muotokuva on rahoitettu täysin lahjoitusvaroin. Varapuheenjohtaja
lisäksi muistutti, että ehdokkaat avustustoimikuntaan tulee ilmoittaa huomiseen
mennessä.
Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että SYL:n liittokokous on viikonloppuna ja TYYn
jouluglögit 13.12.
Karvonen, hallitus, kertoi TYYn palkinneen supertuutoreita.
Wilska, hallitus, kertoi TYYn kehitysyhteistyökohteista.
Kähkönen, hallitus, kertoi parin viikon takaisesta OLL:n liittokokouksesta.
Peltonen, hallitus, kertoi streamin tilanteesta.
Koivisto, Hybridiaani, kertoi SYL:n liittokokouksesta.
274
Esityslistan hyväksyminen
Harmaa, TuKY-lista, kysyi voisiko kohtien 278 ja 279 järjestystä vaihtaa
TuKY-lista esitti, että kohtien 278 ja 279 järjestys vaihdetaan.
Esityksestä äänestettiin kädennostoäänestyksellä:
Pohja 19
TuKY-listan esitys 17
Tyhjiä 4
TuKY-listan esityksen todettiin hävinneen.
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.
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275
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Miikkulainen, Soihdunkantajat, kysyi tarkemmin muotokuvan kustannuksista,
kilpailutuksesta ja prosessista.
Isotalo,
hallitus,
vastasi
varainhankintakampanjasta.

prosessista

ja

taitelijan

valinnasta

sekä
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Kulukorvaukset SYL:n liittokokoukseen 2013
TYYn toimistolle on tullut tiedustelu kulukorvauksista SYL:n liittokokoukseen 29. –
30.11.2013 Espoon Korpilammella henkilöltä, joka ei pääse osallistumaan Turusta
järjestettävään yhteiskuljetukseen.
Edustajiston puheenjohtaja tuo asian keskusteluun edustajistolle. Yksittäisen
henkilön matka suuntaansa yhteiskuljetuksessa on noin 8,80 euroa.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että TYY korvaa yhteiskuljetuksen laskennalliseen
summaan saakka matkan muualta todellisiin kustannuksiin perustuen.
Edustajiston varapuheenjohtaja esitteli asian.
Artukka, Vihreä lista, arvosteli miksi tämän laajuista asiaa käsitellään edustajiston
kokouksessa. Kyseessä oli hänen mukaansa riittävän pieni summa, jotta hallituskin
olisi voinut asiasta päätöksen tehdä.

Päätös:

Edustajisto päätti, että TYY korvaa yhteiskuljetuksen laskennalliseen summaan
saakka matkan muualta SYL:n liittokokoukseen 2013 todellisiin kustannuksiin
perustuen.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi
2014
L2

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 hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2014.

Edustajiston puheenjohtaja Valkonen saapui klo 19.13. Paikalla 41/41 edustajaa.
Kokoustauko klo 19.13-19.36
Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa ja lähetekeskustelun perusteella tehtyjä
muutoksia toimintasuunnitelmaan.
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Edustajisto keskusteli toimintasuunnitelmaesityksestä.
Ryhmä Vihreä vasemmisto esitti lukuun 2. Verkostot ja asiantuntemus tukevat
opiskelua, riville 82 uutta kappaletta:
TYY sitoutuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseen
yliopistolla
ja
ylioppilaskunnassa
yhdenvertaisuusohjelmaan
kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Vuonna 2014 erityistä
huomiota
kiinnitetään
erilaisten
oppijoiden
tukipalveluihin
(yhdenvertaisuusohjelman toimenpiteet 61–65) ja sukupuolten tasaarvoon (toimenpiteet 71–76). Yhdenvertaisuuskoulutuksia järjestetään
yhdenvertaisuusohjelman
mukaisesti
sekä
TYYn
toimijoille
(toimenpide 4) että alayhdistyksille (toimenpide 10). Opiskelijan
toimeentulo on tärkeä osa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.
Toimeentuloverkoston kautta edistetään, että Turun kaupunki ottaa
monien muiden suomalaisten kaupunkien tavoin käyttöön sosiaalisen
luototuksen.
Perustelut:
Vihreä
vasemmisto
haluaa
korostaa
yhdenvertaisuustyötä
ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Vaikka toiminta on monilta osin jatkuvaa, on
mielestämme
tärkeää
nostaa
pääprojekteiksi
edellä
esitetyt
yhdenvertaisuusohjelman projektit sekä sosiaalinen luototus ja opiskelijan
toimeentulo osana yhdenvertaisuutta. Tämä näyttää oikeanlaisen signaalin TYYn
toiminnasta, jossa yhdenvertaisuus ei ole vain osa arvopohjaa vaan TYY tekee
konkreettisia toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Sosiaalisesta luototus on
puolestaan tällä hetkellä Turun kaupungissa jäissä, vaikka noin 20 muussa kunnassa
tämä on jo käytössä Suomessa. Lisää tietoa sosiaalisesta luototuksesta löytyy
esimerkiksitäältä:
http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/sosiaalinen_luototus
Vihreä
vasemmiston
kädennostoäänestyksellä.

esitys

hyväksyttiin

pohjaan

Sirkiä, TuKy-lista, esitti ja muu TuKY-lista kannatti, että riviltä 116
vaihdetaan sana "painopisteensä" sanaan "toimenpiteensä".
Hallitus otti Sirkiä esityksen nimiinsä.
Ryhmä Vihreä vasemmisto esitti, että lukuun 6. Kansainvälistymisen esteet riviltä
229 lause "Tämän lisäksi TYY osallistuu lukukausimaksukeskusteluun ja tekee
alueellista vaikutamistyötä." muutetaan muotoon
Tämän lisäksi TYY jatkaa lukukausimaksujen vastustamista ja tekee
alueellista vaikuttamistyötä tämän eteen.
Perustelut: Tosun linjaus tulisi olla selkeämmin lukukausimaksuja vastustava, ei vain
"keskusteleva". Tämä on linjassa TYYn poliittisen linjapaperin 2.6. Koulutuksen
maksuttomuus –luvun kanssa.
Vihreä
vasemmiston
kädennostoäänestyksellä.

esitys

hyväksyttiin

pohjaan

Nikolajev, TyTe, esitti ja Aronen, TyTe, kannatti, että rivin 257 jälkeen lisättäisiin
uusi lause: "TYY haluaa kannustaa vaihto-opiskelijaksi lähtemistä
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toimimalla opintojen korvaavuuden hyväksilukemisen edistämiseksi.”
Nikolajevin esitys hyväksyttiin pohjaan kädennostoäänestyksellä.
TuKY-lista esitti kohdan Ylioppilaskunnan erilliset yksiköt poistamista
kokonaan toimintasuunnitelmasta.
Perustelut: Aiemmin on linjattu, että toimintasuunnitelmassa ei enää keskitytä
jatkuviin projekteihin vaan panostetaan vaikuttaviin koko ylioppilaskunnan panosta
edellyttäviin hankkeisiin. Tämä kohta on suoraan ristiriidassa ensimmäisen
linjauksen kanssa koska tässä kyseisessä lisäyksessä käytännössä vain listataan
nykyistä toimintaa, poislukien Tylkkärin kehityshankkeet, jotka on jo aiemmin
päätetty. Kolmivuotissuunnitelman mukaisesti uusi toimintasuunnitelma on
onnistuneesti päivitetty projektimuotoiseksi, joten myös tämä vie pohjaa kyseiseltä
lisäykseltä. Näitä lisäyksiä ei myöskään ole lähetekeskusteluissa pyydetty.
TuKY-listan esitys hyväksyttiin pohjaan kädennostoäänestyksellä.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2014.

278
Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarvion hyväksyminen vuodeksi 2014
L3

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

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2014.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa ja lähetekeskustelun jälkeen talousarvioon
tehtyjä muutoksia.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Taloustoimikunnan
talousarvioon.

puheenjohtaja

Sulin

luki

taloustoimikunnan

lausunnon

Taloustoimikunta kiittää hallitusta erittäin perusteellisesta ja rohkeasta tavasta,
jolla budjettia on käyty läpi. Hallituksen työ tukee ylioppilaskunnan taloudenpidon
kehittämisen suuntaa, jota talousstrategiassakin linjataan.
Huomiona talousarviosta seuraavat asiat:
- Useiden erien karsiminen leikaten hieman sieltä täältä ei ole kestävä keino,
mikäli katettava vaje on suuri. Se toki toimii hyvin osana tätä työtä, mutta on hyvä
muistaa, ettei sillä tavoin ole helppoa saati välttämättä edes järkevää lähteä
kattamaan merkittävää budjetin epätasapainoa.
- Vuokrasubventioista ja niiden linjauksista keskusteltaessa tulee muistaa
Ylioppilastalo A:n tuleva remontti ja sen vaikutukset.
- Järjestötalouden alijäämä tulee lähitulevaisuudessa kuroa umpeen, jotta
järjestötalous on linjassa talousstrategian kanssa.
- KTS:n hyväksymisen jälkeen useat keskeiset erät ovat tarkentuneet
huomattavasti, joten juuri tällä hetkellä talousarvion vertailu keskipitkän
aikavälin taloussuunnitelmaan ei ole mielekästä.
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Ryhmä Lex esitti järjestötoiminnan menoihin lisättäväksi 150 euroa
kohdistuen oikeusaputoimikunnalle. Uusi summa olisi siis 28 580
pohjaesityksessä olevan 28 430 sijaan.
Perustelut: Syynä on talousarvion pohjaesityksessä järjestötoiminnan menoihin
sisältyvän oikeusaputoimikunnan budjetin leikkaus 800 eurosta 500 euroon.
Kannatamme
edelleen
tarkkaa
taloudenpitoa
ja
hyväksymme
oikeusaputoimikunnankin osallistumisen näihin säästötalkoisiin, mutta kyseessä on
prosentuaalisesti poikkeuksellisen kova leikkaus.
Budjetin laskeminen 650 euroon ei vielä vaikeuttaisi toimikunnan toimintaa.
Toimikunta on ensi vuodeksi suunnitellut oman koulutuksensa kehittämistä
tehtävän entistäkin parempaa hoitamista ajatellen, mistä saattaa syntyä pieniä
lisäkustannuksia aiempaan verrattuna esimerkiksi luennoitsijoiden matkakulujen
muodossa. Koska toimikunta on esimerkiksi HYYn vastaavanlaiseen verrattuna jo
nyt käytännössä ilmainen ylioppilaskunnallemme, antaisi näin suuri
prosentuaalinen leikkaus mielestämme ikävän signaalin opiskelijoiden toisilleen
tuottamien palveluiden arvostamisesta erityisesti ajankohtana, jolloin toimikunnalla
olisi entisestään halua kehittää toimintaansa.
Ryhmä Lexin esitys hyväksyttiin pohjaan kädennostoäänestyksellä.
TuKY-lista esitti jäsenmaksumuutoksen pitämistä KTS:n mukaisessa
1,50 eurossa. (Lista esitti samaa seuraavaan työjärjestyksen kohtaan.)
Perustelut: Emme koe taloudellisesti järkevänä korottaa jäsenmaksua suunniteltua
suuremmalla summalla ilman vahvoja perusteita tai tarkempaa tietoa
budjettimuutosten vaikutuksista. Jäsenmaksuun on suhtauduttava mielestämme
vakavasti ja edustajiston on koettava vastuunsa jäsenistön ylimääräisen verotuksen
välttämisessä. Talousstrategiaan tehdyt muutokset eivät myöskään velvoita meitä
ennakoiviin korjauksiin.
TuKY-listan esitys hävisi kädennostoäänestyksen. (Lista veti pois
esityksensä seuraavaan työjärjestyksen kohtaan.)
Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn talousarvion vuodeksi 2014.

279
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodeksi 2014–2015
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat
menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen
kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana
yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle
yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
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Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksun lukuvuodeksi 2014–2015, 1.8.2014–31.7.2015.
Ryhmä Hybridiaani esitti, että edustajisto määrää Turun yliopiston
ylioppilaskunnan
jäsenmaksun
94,00
euroon
perustutkintoopiskelijoille ja 34,00 euroon jatko-opiskelijoille lukuvuodeksi 2014–
2015, 1.8.2014–31.7.2015.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Edustajisto määräsi Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun
lukuvuodeksi
2014–2015,
1.8.2014–31.7.2015,
perustutkintoopiskelijoille 94 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 euroa.

280
Opiskelijajäsenten valinta Turun yliopiston opintotukilautakuntaan
Turun
yliopiston
opintohallinto
pyysi
ylioppilaskunnalta
esityksen
opintotukilautakunnan
jäseniksi
1.2.2014
alkavalle
2-vuotiskaudelle.
Opintotukilautakunta kokoontuu vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa.
Opintotukiasetuksen
260/94
mukaisesti
opintotukilautakuntaan
kuuluu
puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jolle
kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä nimetään
asianomaisen korkeakoulun opettajista ja muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä
sekä heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden
jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Turun yliopiston palvelujohtajan vahvistaman
opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan yliopistossa on opintotukilautakunta,
jossa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ylioppilaskuntaa pyydettiin tekemään esitys kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi ja
kolmeksi heidän henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä tekemään esitys
varapuheenjohtajaksi.
Ylioppilaskunta
esittää
varapuheenjohtajaksi
sosiaalipoliittista asiantuntijaa. TYYn hallitus avasi kokouksessaan 33/2013 haun
kahden varsinaisen opiskelijajäsenen ja kolmen varajäsenen paikasta. Haku oli auki
24.10. – 4.11.2013 klo 12.00 asti ja hakuaikaan mennessä tuli 5 hakemusta.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto valitsee opintotukilautakunnan
opiskelijaedustajat.
Esitys:

Hallitus esittää valintatoimikunnalle, että se esittää edustajistolle Turun yliopiston
opintotukilautakuntaan
kahta
varsinaista
jäsentä,
kaikille
kolmelle
opiskelijajäsenelle kolmea henkilökohtaista varajäsentä sekä Minttu Naarmista
varsinaiseksi jäseneksi ja lautakunnan varapuheenjohtajaksi.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa ja valintatoimikunnan pohjaesitystä
lautakuntaan valittavista:
TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Minttu Naarminen (hum. tdk.)
henkilökohtaisena varajäsenenään Juha Nurminen (humanistinen
tiedekunta),
Ida Sylvestersson (TuKKK)
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henkilökohtaisena varajäsenenään Jael-Aleksis Tuominen (hum. tdk.)
sekä
Jukka Väisänen (yht. tdk ja kasv. tdk.)
henkilökohtaisena varajäsenenään Jani Pursiainen (oik. tdk.)
TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa
lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Minttu

Naarmista

esitetään

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös:

Edustajisto valitsi Turun yliopiston opintotukilautakuntaan 1.2.2014
alkavaksi kaksivuotiskaudeksi seuraavat henkilöt:
TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Minttu Naarminen (hum. tdk.)
henkilökohtaisena varajäsenenään Juha Nurminen (humanistinen
tiedekunta),
Ida Sylvestersson (TuKKK)
henkilökohtaisena varajäsenenään Jael-Aleksis Tuominen (hum. tdk.)
sekä
Jukka Väisänen (yht. tdk ja kasv. tdk.)
henkilökohtaisena varajäsenenään Jani Pursiainen (oik. tdk.)
TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa
lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Minttu

Naarmista

esitetään

281
Valiokuntaohjesäännön muuttaminen
L4

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. Uusia ryhmiä tullaan kutsumaan siiviksi.
Liitteenä hallituksen esitys kuvaukseksi TYYn siipien toiminnasta.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se poistaa valiokuntaohjesäännön ja hyväksyy
kuvauksen TYYn siipien toiminnasta.
Hallituksen varapuheenjohtaja esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto poisti valiokuntaohjesäännön ja hyväksyä kuvauksen TYYn
siipien toiminnasta.

282
Ohjesäännön alayhdistyksistä ja avustuksista päivittäminen
L5

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista määrittelee yleiset toimintaavustuksen jakamisperusteet alayhdistyksille. Muut yhdistykset ovat hyötyneet
nykyisistä jakoperusteista tiedekunta- ja ainejärjestöjen kustannuksella.
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Ohjesääntöä tulisi muuttaa siten, että kaikki TYYn alayhdistykset arvioidaan
samoilla perusteilla, mikä mahdollistaa alayhdistysten tasapuolisen arvioinnin.
Lisäksi valiokuntauudistuksen myötä nykyiset valiokunnat poistuvat ja toimintaavustusten jaon valmistelun hoitaisi tulevaisuudessa edustajiston valitsema
avustustoimikunta. Toimikunnan työkuvaus määritellään uudessa ohjesäännössä
"Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta". Muutettu
ohjesääntö liitteenä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle,
alayhdistyksistä ja avustuksista.

että

se

hyväksyy

muutokset

ohjesääntöön

Kokoustauko klo 20.36-20.54.
Koivisto, Hybridiaani, poistui kokouksesta. Paikalla 40/41.
Vihreä vasemmisto esitti, että kohta 282 Ohjesäännön alayhdistyksistä ja
avustuksista päivittäminen palautetaan valmisteluun.
Perustelut: Vihreän vasemmiston mielestä esityksessä uudesta avustustoimikunnasta
edustajistoryhmien rooli korostuu liikaa suhteessa ylioppilaskunnan jäsenten ja
alayhdistysten vaikutusvaltaan. Näin tärkeässä asiassa olisi hyvä, että
ylioppilaskunnan jäsenet tai ainakin alayhdistysten edustajat voisivat suoraan hakea
jäseniksi avustustoimikuntaan, ilman edustajistoryhmien välikäsiä.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Vihreä vasemmisto veti esityksensä pois.
TuKY-lista esitti, että riviltä 147 "tiedekuntajärjestö" muutetaan muotoon
"tiedekunnan kattojärjestö".
Edustajisto keskusteli asiasta.
Hallitus otti TuKY-listan esityksen nimiinsä.
Hybridiaani esitti, Soihdunkantajat kannatti, muutosta riviltä 189
alkavaan lauseeseen: "Toimikunta valitaan tammikuun edustajiston
kokouksessa. Toimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella
valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle."
Perustelut:
- Avoin haku edistää jäsendemokratian toteutumista.
- Tammikuussa ehditään vielä valita koska avustukset jaetaan maaliskuussa.
- Jouluun kokous on edarin järjestäytymiskokous: kokous on pitkä ja ryhmät eivät ole
vielä välttämättä ehtineet järjestäytymään kunnolla joka toinen vuosi.
Hybridiaanin esitys hyväksyttiin pohjaan kädennostoäänestyksellä
Päätös:

Edustajisto hyväksyi
avustuksista.

muutokset

ohjesääntöön

alayhdistyksistä

ja

283
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Sääntötoimikunnan perustaminen
TYYn säännöissä ja ohjesäännöissä on toiminnan kautta havaittu jälleen joitakin
puutteita ja päivityksen tarvetta. Vaikka säännöt tulisivat olla jatkuvuuden kannalta
pysyvä dokumentti ylioppilaskunnassa, eivät ne voi kuitenkaan haitata toimintaa.
Edustajiston on hyvä perustaa toimikunta miettimään sääntömuutoksia. Toimikunta
ei olisi pysyvä elin vaan se toimisi kevään 2014 ajan tuoden päivitetyt säännöt
tarvittaessa eri päätösvaihtoehdoin uuden edustajiston päätettäväksi. Pääsihteeri
toimisi toimikunnan sihteerinä ja valmistelisi asiat toimikunnalle. Tiedonkulun
varmistamiseksi toimikunta kävisi jatkuvaa keskustelua ryhmäpuheenjohtajien
kanssa.
Esitys:

Edustajiston
puheenjohtaja
esittää
edustajistolle,
että
se
perustaa
sääntötoimikunnan, nimeää sille puheenjohtajan sekä neljästä kuuteen
jäsentä
ja
antaa
toimikunnalle
tehtäväksi
esittää
ylioppilaskunnan
sääntöihin
sekä
tarvittaviin
ohjesääntöihin
muutokset
edustajiston
huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa ja pohjaesityksen kokoonpanosta:
Anna Mäkipää, puheenjohtaja
Topi Artukka
Aki Halonen
Laura Heinonen
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Ville Valkonen
Katri Korolainen, asiantuntijajäsen (HYYn pääsihteeri)
Riina Lappalainen, asiantuntijajäsen (ÅAS:n pääsihteeri)
Niklas Vainio, asiantuntijajäsen (OTM, FM, tohtorikoulutettava)
TYYn pääsihteeri Tomi Nyström, sääntötoimikunnan sihteeri
Vihreä vasemmisto esitti lisäyksenä kohtaan 283 Sääntötoimikunnan
perustaminen: "Sääntötoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille
edustajiston jäsenille, läsnäolo- ja puheoikeudella."
Perustelut: Koska sääntötoimikunnan haku ei ollut kaikille avoin, olisi tärkeää, että
nykyiset edustajiston toimijat voivat osallistua sääntötoimikunnan työskentelyyn jo
valmisteluvaiheessa.
Äänestystulos:
Muutosesitys 15
Pohja 25
Tyhjä 2
Vihreän vasemmiston esityksen todettiin hävinneen äänestyksen.

Päätös:

Edustajisto perusti sääntötoimikunnan ja valitsi siihen:
Anna Mäkipää, puheenjohtaja
Topi Artukka
Aki Halonen
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Laura Heinonen
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Ville Valkonen
Katri Korolainen, asiantuntijajäsen (HYYn pääsihteeri)
Riina Lappalainen, asiantuntijajäsen (ÅAS:n pääsihteeri)
Niklas Vainio, asiantuntijajäsen (OTM, FM, tohtorikoulutettava)
TYYn pääsihteeri Tomi Nyström, sääntötoimikunnan sihteeri
ja antoi toimikunnalle tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin
sekä tarvittaviin ohjesääntöihin muutokset edustajiston huhtikuun 2014
kokoukseen mennessä.
284
Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri kertoi SYL:n liittokokouksen aikatauluista.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi TYYlle osoitetusta avoimesta kirjeestä tasa-arvosta
ja että siihen vastataan.
Mäkipää, Hybridiaani, piti jäähyväispuheenvuoron.
Artukka, Vihreä lista, piti jäähyväispuheenvuoron toimittuaan edustajistossa
vuodesta 2005 lähtien.
Edustajiston puheenjohtaja kiitti edustajistoa, hallituksia ja pääsihteereitä ja kehotti
kaikkia olemaan osa hienoa ylioppilaskuntaa ja yliopistoyhteisöä sekä kertomaan
tuleville toimijoille ”miten asiat olivat ennen”.
Hallitus piti edustajistolle loppuperformanssin.
285
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen viimeisen kerran klo 21.38.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja
kokouksen puheenjohtaja kohdat 277–285

Tomi Nyström
pääsihteeri

Joel Holmén
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edustajiston varapuheenjohtaja
kokouksen puheenjohtaja kohdat 270–277
Pöytäkirjantarkastajat

Jaakko Männistö

Jenni Yliaho
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