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Pöytäkirja 6/2017
Aika:

9. helmikuuta 2017 klo 9.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Läsnä muut:

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

89
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.00.
90
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Poikela oli ilmoittanut
esteestä.
91
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Kallio.
92
Ilmoitusasiat
8.2.
9.2.–10.2.
13.2.

14.2.

Benkherouf ja Nurmi Welcome to UTU -infomarketilla
TYYn toimiston ja Pointer ry:n videotapaaminen
Salakka Uudet tuulet -kampustilaisuudessa
Hallitus ja henkilökunta SYL:n avausseminaarissa Turussa
Rekryn ja TYYn Working in Finland -seminaari kv-opiskelijoille
Poikela ja Naarminen tutustumassa Nyyti ry:n toimistoon ja henkilökuntaan
Poikela ja Naarminen Puhu, niin kuuntelen -seminaarissa Helsingissä
Järjestöjen ympäristövastaavien koulutus Turku-salissa
Hallitus ja henkilöstöä vierailulla muiden opiskelijajärjestöjen kanssa TYS:llä

93
Esityslistan hyväksyminen
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Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
94
Toimintaprojektisuunnitelmat 2017
Liite 1

Projektisuunnitelmat vuodelle 2017
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet toimiston päivittäisen työn tueksi
toimintaprojektisuunnitelmat, joissa avataan välitavoitteita ja keinoja
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi.
Lisäksi dokumentissa kuvataan vastuualueiden omia, toimintasuunnitelman
ulkopuolisten projektien suunnitelmia.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2017
toimintaprojektisuunnitelmat.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Toimintaprojektisuunnitelmien (ja liitteen) nimi
muutetaan muotoon ”projektisuunnitelmat vuodelle 2017”.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle,
projektisuunnitelmat vuodelle 2017.

että

se

merkitsee

tiedoksi

95
Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin
Liite 2

Esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin
Ylioppilaskunnan säännöistä tulisi muuttaa useampia kohtia kerralla:
1. Edustajiston järjestäytymiskokouksen aikahaarukan pidentäminen
2. Henkilöstöohjesäännön tulevan kumoamisen yhteydessä osan sen
määräyksistä siirtäminen sääntöihin
3. Muutoksenhakua koskevan pykälän päivittäminen yliopistolakiin tehdyn
muutoksen mukaiseksi
4.
Teknisiä
muutoksia,
kuten
alayhdistys-sanan
muuttaminen
ajanmukaiseen muotoon "järjestö" sekä valintatoimikunnan puheenjohtajan
valinnan selkeyttäminen.
Voimassa olevissa säännöissä edustajiston järjestäytymiskokouksen
ajankohta on säädetty pidettäväksi joulukuun 1. ja 10. päivän välillä. Hallitus
on siis vaalivuosina valittu TYYssä poikkeuksellisen myöhään muihin
ylioppilaskuntiin verrattuna, ja sama käytäntö on ollut myös vaalien välisinä
vuosina. Järjestäytymiskokouksen ajankohtaa voisi tarpeen tullen aikaistaa,
jotta valittava hallitus ehtisi valmistautua hallitusvuoteensa paremmin.
TYYn henkilöstöohjesäännössä on ennen vuotta 2013 säädelty
ylioppilaskunnan henkilöstön rakennetta, rekrytointia ja työehtoja. Vuonna
2013 voimaan tuli työehtosopimus, jonka myötä suuri osa
henkilöstöohjesäännön sisällöstä kumottiin. Henkilöstösuunnittelun
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helpottamiseksi ja työntekijöiden erilaisten osaamisten hyödyntämiseksi
henkilöstöohjesääntö kannattaisi kumota. Kumoaminen tapahtuisi
maaliskuun kokouksessa sen yhteydessä kun muutokset sääntöihin tehdään
toisen kerran.
Jatkossa
hallitus
yhdessä
pääsihteerin
kanssa
vastaisi
henkilöstösuunnittelusta, jossa voidaan reagoida toimintaympäristön
muutoksiin ja erilaisiin osaamistarpeisiin nykyistä joustavammin.
Ensimmäinen henkilöstösuunnitelma on tarkoitus laatia kesään 2017
mennessä.
Rekrytoinnin
yksityiskohdat
kirjataan
rekrytoinnin
prosessikuvaukseen, jolloin yhdenmukaistetaan kirjavia käytäntöjä
suunnitelmallisemmiksi.
Yliopistolakiin vuoden 2016 alussa tuli muutos, joka mahdollistaa
oikaisuvaatimuksen tekemisen ylioppilaskunnan päätökseen. Sääntöjen
muiden muutosten yhteydessä tämä tulee kirjata myös sääntöihin.
Sääntöjen mukaan "[m]uutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3)
äänten enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä
edustajiston kokouksessa." Toinen käsittely on edustajiston maaliskuun
kokouksessa 29.3.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy ensimmäisen kerran
muutokset TYYn sääntöihin.

Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ensimmäisen kerran
muutokset TYYn sääntöihin.

96
Muutokset vaalijärjestykseen
Liite 3

Esitys muutoksiksi vaalijärjestykseen
Syksyn 2017 edustajistovaaleja varten on hyvä ajantasaistaa TYYn
vaalijärjestys. Muutama pykälä on vanhentunut, ja edustajiston olisi hyvä
päättää siitä, halutaanko jatkossakin pitää erikseen ennakkoäänestyksiä,
vaikka lippuäänestyksestä on luovuttu kokonaan.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn
vaalijärjestykseen.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
Salakka esitti, että muutetaan liitteenä olevan vaalijärjestyksen 1 § 2 mom.
virke ”Ylioppilaskunnan edustajiston vaali toimitetaan joka toinen vuosi
marraskuussa keskusvaalilautakunnan määrääminä vaalipäivinä” muotoon
”Ylioppilaskunnan edustajiston vaali toimitetaan joka toinen vuosi
marraskuussa vähintään kahtena keskusvaalilautakunnan määräämänä
vaalipäivänä.”
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn
vaalijärjestykseen.

Hallinnolliset asiat
97
Jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut
Liite 4

Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja
TYYn hallitus päätti kokouksessaan 39/2016 hakea uutta rahankeräyslupaa
ajalle
22.5.2017–21.5.2019.
Rahankeräyslupa
koskee
kolmen
kehitysyhteistyökohteen (Meksikon wixarika-kansa, Zimbabwen Aids-orvot,
Suomen Somalia-verkosto) lisäksi TYYn opiskelijatilahanketta.
Luvan ollessa voimassa TYY voi kerätä opiskelijoilta vapaaehtoislahjoituksia
esimerkiksi jäsenmaksun yhteydessä.
Kehitysyhteistyösiipi on 30.1. pitämässään kokouksessa päättänyt ehdottaa
TYYn hallitukselle lukuvuoden 2017–2018 kehitysyhteistyökohteiden
lahjoitussummiksi 4,70 € ja 4,80 €. Hallituksen tulee valita ehdotettujen
kehitysyhteistyökohteiden joukosta kaksi kohdetta lukuvuodeksi kerrallaan.
Edustajisto päätti marraskuun kokouksessaan 2010, että ylioppilaslakin
kokardi on mahdollista ostaa jäsenmaksun yhteydessä. Turun ylioppilaslehti
on myös mahdollista tilata suoraan kotiin.

Esitys:

Hallitus päättää jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten
maksujen määristä sekä valittavista kehitysyhteistyökohteista:
kehitysyhteistyökohde 1
kehitysyhteistyökohde 2
kokardi
TYL
uusi ylioppilastalo

Keskustelu:

4,70 €
4,80 €
14,50 €
7,95 €
15,00 €.

Salakka esitteli asian.
Salakka kertoi, että Meksiko-hankkeelle ei tällä kertaa kerättäisi rahaa, sillä
hankkeelle on jäänyt käyttämättä varallisuutta aikaisemmista keräyksistä, ja
lisäksi tämä ei estä keräämistä hankkeelle varoja jatkossa.

Päätös:

Hallitus päätti jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten
maksujen määristä sekä valittavista kehitysyhteistyökohteista seuraavasti:
Zimbabwen AIDS-orvot
Suomen Somalia-verkosto

4,70 €
4,80 €
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kokardi
TYL
uusi ylioppilastalo

14,50 €
7,95 €
15,00 €.

Kunnallispoliittiset asiat
98
Kommentointi Varsinais-Suomen maakuntastrategian päivittämisestä
Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategiaa päivitetään vuosille 2018–2021.
Turun yliopiston ylioppilaskuntaa on pyydetty kommentoimaan
maakuntastrategian toteutumista toistaiseksi ja ehdottamaan uusia
toimenpiteitä strategiaan.
Esitys:

Hallitus päättää kommentoida Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategian
päivitystä pyynnön mukaisesti.

Keskustelu:

Salakka esitteli asian. Salakka muotoilee kommentin aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti valtuuttaa Janne Salakan kommentoimaan Varsinais-Suomen
liiton maakuntastrategian päivitystä.

Kutsut
99
"Valtapeliä – Reformaatio Suomessa" -näyttelyn avajaiset
"Valtapeliä – Reformaatio Suomessa" -näyttelyn avajaiset pidetään torstaina
16.2. klo 18.30 Turun linnassa. Näyttelyn avaa arkkipiispa Kari Mäkinen.
Näyttelyn tuottaa Turun museokeskus. Yhteistyökumppanina on Turun
yliopiston Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies
(TUCEMEMS).
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Eleniuksen näyttelyn avajaisiin.

100
OYY:n vuosijuhlat
Oulun yliopiston ylioppilaskunta viettää 57-vuotisjuhliaan lauantaina 25.2.
klo 18 ravintola Hilikussa (Kasarmintie 8h, 90130 Oulu). Tervehdyksiä
vastaanotetaan samassa paikassa klo 16 alkaen. Illalliskortin hinta on 85 € /
100 €. Ilmoittautumisia pyydetään 10.2. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.
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Päätös:

Hallitus päätti lähettää Tiaisen ja Kallion omakustanteisesti OYY:n
vuosijuhliin.

101
Satakuntalaisen Osakunnan, Varsinaissuomalaisen Osakunnan ja Åbo Nationin vuosijuhlat
Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta, Varsinaissuomalainen
Osakunta ja Åbo Nation viettävät vuosijuhliaan tänä vuonna Yhdessä –
tillsammans lauantaina 25.3. Vanhalla ylioppilastalolla. Juhlien yhteinen
cocktail-tilaisuus järjestetään klo 16.15 Alinasalissa. Iltajuhla alkaa klo 18.
Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 100 €. Ilmoittautumisia toivotaan
22.2. mennessä.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Satakuntalaisen Osakunnan,
Varsinaissuomalaisen Osakunnan ja Åbo Nationin Yhdessä – Tillsammans vuosijuhliin.

102
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
103
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.17.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Inari Harjuniemi

Saana Kallio
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Esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin
Esitys muutoksiksi vaalijärjestykseen
Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja

