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Pöytäkirja 5/2015
Aika:

12. helmikuuta 2015 klo 9.30

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Läsnä jäsenet:

Mikko Mononen, puheenjohtaja
Janika Takatalo, varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

95
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.30.
96
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
97
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Takatalo ja Huovinen.

kaksi

98
Ilmoitusasiat
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
16.2.
17.2.

TYYn Kehitysyhteistyösiiven ja Zimbabwen Aids-orvot ry:n tapaaminen
Macciavellissä
Hallitus ja työntekijät vierailulla TYS:ssä
Nieminen SYL:n hallituksesta vierailulla TYYssä
Working in Finland seminaari Rekryssä
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktail-tilaisuus Mercatorilla
Mononen ja Takatalo Ryhmä 30 000 -tapaamisessa
Fastlaskiainen Vartiovuorenmäellä
Mononen yliopiston Varainhankinta-työryhmän kokouksessa

99
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Edustajistoasiat
100
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2015
Hallitus
on
laatinut
toimintasuunnitelman
pohjalta
sektoreilleen
toteuttamissuunnitelmat, jotka tuodaan edustajistolle tiedoksi edustajiston
helmikuun kokouksessa. Toteuttamissuunnitelma esitellään kokonaisuudessaan
edustajiston Yammer-ryhmässä sekä suppeammin edustajiston kokouksessa.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.

101
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon neljäkymmentäyksi (41) jäsentä
vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Ylioppilaskunnan edustajiston vaali
toimitetaan
joka
toinen
vuosi
marraskuussa
kahtena
peräkkäisenä
keskusvaalilautakunnan määräämänä arkipäivänä. (1§)
Vaalijärjestyksen 4 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään
vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten ylioppilaskunnan
äänivaltaisten
jäsenten
joukosta
keskusvaalilautakunnan.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta istuvan
edustajiston ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnan keskuudesta
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaikilla jäsenillä, mukaan
lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet.
Lisäksi edustajistovaalien ehdokasasettelun päätyttyä keskusvaalilautakuntaan
tulee kutsua tarkkailijoiksi jokaisen vaaliliiton edustaja läsnäolo- ja
puheoikeudella, mikäli kyseisellä vaaliliitolla ei ole keskusvaalilautakunnassa
varsinaista jäsentä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai
pääsihteerin määräämä työntekijä."
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia edustajistovaalien toimittamisesta
kuluvan vuoden marraskuussa.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan
yhden jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä
sekä nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan yhden
jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä
nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

102
Lähetekeskustelu linjapaperista
TYYn poliittiset linjat on määritelty linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy
kerran toimikaudessaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen
yhtenä tehtävänä on hyväksyä edustajistolle esitettäväksi poliittinen linjapaperi.
Edustajisto on hyväksynyt TYYn olemassa olevan linjapaperin marraskuussa 2011,
jonka jälkeen sitä on päivitetty kahdesti vuonna 2012. Hallitus esittelee helmikuun
kokouksessa edustajistolle ajatuksiaan linjapaperin uudistamisesta ja toivoo, että
edustajistoryhmät käyvät keskustelua uudistamisen laajuudesta ja tulevan
linjapaperin sisällöstä. Lähetekeskustelun ja kokouksen jälkeisen jatkotyöskentelyn
pohjalta hallitus valmistelee edustajistolle hyväksyttäväksi uudistetun TYYn
poliittisen linjapaperin huhtikuun kokoukseen.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
poliittisesta linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä keskustelun.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn poliittisesta
linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä keskustelun.

103
Rauman tilasubventio
Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijajärjestö
Opekas on yliopiston tilamuutosten vuoksi menettänyt tilojaan. Rauman
Seminaarinmäellä oleva ns. Puutarha kuitenkin remontoidaan kesän aikana, ja
Opekas on neuvotellut pääsevänsä näihin tiloihin ja saa käyttöönsä n. 68 m2 tilaa.
Remontoidussa tilassa tulee kuitenkin olemaan huomattavan korkea vuokra, eikä
opiskelijajärjestö selviä siitä ilman avustusta. Neuvotteluissa Rauman kaupunki on
halunnut tukea Opekkaan toimintaa osallistumalla huomattavalla summalla
tilavuokran kattamiseen.
Maaliskuussa 2012 edustajisto päätti tukea B-talon yhdistyksiä subventoimalla
vuokria 2 €/m2. Edustajisto kävi keskustelua vuoden 2014 toukokuun
kokouksessaan mahdollisuudesta tukea Opekasta tilavuokrissa samalla periaatteella.
Asia sai tukea, mutta päätöksenteko jäi myöhempään ajankohtaan.
Jos edustajisto päättää tukea Opekkaan tilavuokraa 2 €/m2, vuosikustannus tulee
olemaan nykyisellä vuokratasolla 1632 euroa. Vuoden 2015 remontin pitäisi olla
valmis niin, että tilaan pystyy muuttamaan elokuussa, jolloin tämän vuoden
kustannus olisi viideltä kuukaudelta 680 euroa. Yo-talo B:n tilasubventioiden osalta
edustajisto päätti vuonna 2013, että alayhdistysten toiminta-avustuksia leikattiin
vastaavalla summalla. Edustajiston tulisi myös päättää, vähennetäänkö
Opekkaallekin annettava avustus toiminta-avustuksista.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää Opekas ry:n tilasubventiosta.
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Puheenjohtaja esitteli asian.
Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää Opekas ry:n tilasubventiosta.

Hallinnolliset asiat
104
Edustajistovaalikoordinaattorin valitseminen
L1

Edustajistovaalit järjestetään marraskuun alussa. Vaaleja varten TYYn olisi hyvä
palkata työntekijä käytännön järjestelyjen hoitamiseen ja vaalien markkinointiin.
Hallitus avasi kokouksessaan 3/2015 haun TYYn edustajistovaalikoordinaattoriksi.
Hakukuulutus on esityslistan liitteenä. Hakemuksia paikkaan tuli yksi, ja hakija
haastateltiin 10.2.
Hakukuulutuksessa
mainittiin
mahdollisuus
osallistua
myös
TYYn
eduskuntavaalikampanjan käytännön järjestelyihin. Tämän vuoksi valittavan
työntekijän kanssa pitää vielä erikseen neuvotella työsuhteen alkamisesta.

Esitys:

Hallitus päättää edustajistovaalikoordinaattorin valinnasta määräaikaiseen, osaaikaiseen työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajiston
neuvottelemaan työsuhteen alkamisesta.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti valita Tuomas Dahlströmin edustajistovaalikoordinaattoriksi
määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin
neuvottelemaan työsuhteen solmimisesta.

105
STYLA-kaava 2015
TYYn, ÅAS:n, TUOn ja Noviumin yhdessä järjestämissä ns. STYLA-tapahtumissa
syntyvät kustannukset jaetaan jäsenmäärien suhteessa. Vuosittain kaava lasketaan
edeltävän syksyn luvuista. Vuoden 2014 marras-joulukuun jäsenmäärät ovat
seuraavat:
Novium
TUO
TYY
ÅAS
Yhteensä

1819
4716
14268
5079
25882

7%
18 %
55 %
20 %

TYYn osuus syntyvistä kustannuksista on siis vuonna 2015 55 %.
Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle 2015.
Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle 2015.
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Kehitysyhteistyöasiat
106
Kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun avaaminen
L2

TYY järjestää yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa
kehitysyhteistyön teemaviikon vuosina 2015 ja 2016. Kehitysyhteistyön teemaviikko
on osa SYL:n koordinoimaa viestintä- ja globaalikasvatushanketta, jota on haettu
toteutettavaksi ajalle 2015–2016. Kehitysyhteistyön teemaviikko toteutetaan, mikäli
hankkeeseen saadaan ulkoasiainministeriön hanketuki. Paikallisen teemaviikon
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koordinaattori, jonka työsuhde TYYssä alkaa
maaliskuussa tai sopimuksen mukaan.

Esitys:

Hallitus päättää avata kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun liitteenä
olevan hakukuulutuksen mukaisesti.
Litokorpi esitteli asian. Liitteeseen tehtiin teknisiä muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti avata kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun liitteenä
olevan muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.

Traditioasiat
107
Aprillirockin tapahtumatuottajan hakukuulutus
L3

TYYn bändikilpailu Aprillirock kuului aiemmin kulttuurivaliokunnan perinteisiin ja
tapahtuma halutaan kulttuurisiiven lakkauttamisen myötä tuoda osaksi TYYn omaa
traditiokalenteria. Aprillirock 2015 järjestetään vuoden tauon jälkeen keskiviikkona
1.4. ja tapahtuman organisointiin rekrytoidaan ensi kertaa tapahtumatuottaja.

Esitys:

Hallitus päättää avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa
traditiovaroista.
Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun liitteenä olevan
muutetun hakukuulutuksen mukaisesti ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa
traditiovaroista.

Kutsut
108
ISYY:n 5-vuotisjuhlat
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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta juhlii viidensiä vuosijuhliaan Joensuun
Taidemuseolla (Kirkkokatu 23) lauantaina 14.3. Juhlat alkavat klo 17 tervehdysten
vastaanotolla. Illalliskortin hinta on 75 € / 65 €, silliaamiainen erikseen 17 €.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Monosen ISYY:n 5-vuotisjuhlille.
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Varsinaissuomalaisen osakunnan 109. vuosijuhla
Helsingin Varsinaissuomalainen osakunta viettää 109. vuosijuhlaansa lauantaina
21.3. Cocktail-tilaisuus alkaa osakunnalla (Mannerheimintie 5 A) klo 16.30 ja
iltajuhla klo 18.00 ravintola Loisteen Kaarteessa (Kaivokatu 3). Ilmoittautuminen
25.2. mennessä. Illalliskortin hinta on 85 €. Illan teemana on tiede, teknologia ja
tulevaisuus.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Lumpeen
osakunnan 109. vuosijuhlaan.

omakustanteisesti

Varsinaissuomalaisen

110
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
111
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.44.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Mikko Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Janika Takatalo

Jesse Huovinen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hakukuulutus: edustajistovaalikoordinaattori
Hakukuulutus: kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattori
Hakukuulutus: Aprillirock-tapahtumatuottaja

