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Pöytäkirja 6/2018
Aika:

1. maaliskuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä, este
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg, este

Läsnä muut:

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

87
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
88
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ryhtä ja Snygg olivat
ilmoittaneet esteestä.
89
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saarinen ja Paasivirta.
90
Ilmoitusasiat
27.2.
1.3.
1.–2. 3.
3.3.
7.3.
8.3.
8.–9.3.
14.3.

Paasivirta opiskelijakaupunki Turun koordinaatioryhmän kokouksessa
Hallitus tapaamassa oppilaitospappeja
Kajander ja Isotalo opintohallinnon ohjausryhmässä
Saarni lomalla
Elenius, Ryhtä ja Saarinen Aalyn synttärisitseillä
Harjuniemi, Paasivirta ja Palanterä Fobian vuosijuhlilla
Harjuniemi ja Snygg tapaamassa Meyer Turkua ja Turku Science Parkia
Elenius SYL:n johdon seminaarissa
Harjuniemi SYL:n johdon seminaarissa
Harjuniemi ja Paasivirta Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän
kokouksessa
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91
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Järjestöasiat
92
TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytyskriteerit ja jäsenmääräkerroin
Liite 1

Toiminta-avustusten arviointitaulukko (ei julkaista)
Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn järjestöjen jokavuotisia
toiminta-avustushakemuksia varten. Hakemusprosessia on päätetty
uudistaa siten, että hakulomakkeeseen kirjataan tarkemmat
pisteytyskriteerit kuin aikaisemmin. Uusi hakuprosessi on avoimempi ja
tarjoaa järjestöille paremmat eväät kehittää toimintaansa ylioppilaskunnan
toivomaan suuntaan. Hakemuksien viimeisen jättöpäivän jälkeen
avustustoimikunta pisteyttää hakemukset, minkä jälkeen hallitus päättää
avustusten jakamisesta.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 9 §
Hallituksen jäsen Simonen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustusten
jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.
Keskustelu:

tarkat

kriteerit

ja

Simonen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.
Hakulomakkeen alkuun tehdään ohjeistus lomakkeen täyttämisestä.
Palanterä esitti, että rivin 6 muotoilu muutetaan muotoon ”Järjestön jäsen on
yliopiston, tiedekunnan tai oppiaineen hallinnon opiskelijaedustaja.”
Keskusteltiin opintoasiat-kohdan tarkoituksesta toiminta-avustusten
kannalta ja siitä, että voivatko myös muut kuin ainejärjestöt saada kohdasta
pisteitä.
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
Palanterä esitti, että rivi 10 muutetaan muotoon ”Järjestö osallistuu
kurssipalautteen keräämiseen ja käsittelyyn tai kerää itse palautetta, johon
sisältyy koulutuspoliittisia kysymyksiä.”
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
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Palanterä esitti, että rivi 19 muutetaan muotoon ”Järjestöllä on edustus
kansallisessa kattojärjestössä tai viestii sen kanssa vähintään neljä kertaa
vuodessa.”
Simonen totesi, että pohjaesitys olisi tässä tapauksessa parempi, Paasivirta oli
samaa mieltä.
Palanterä veti esityksensä pois.
Palanterä esitti, että koulutuksiin osallistuminen -otsikon alle lisättäisiin uusi
kohta ”Järjestö osallistuu puheenjohtajien neuvoston tapaamisiin vähintään
neljä kertaa vuodessa.”
Keskusteltiin mahdollisuudesta tarkistaa osallistuminen koulutuksiin.
Todettiin, että aikaisemmilta vuosilta tällaista mahdollisuutta ei ole.
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
Paasivirta esitti, että rivi 120 muutetaan muotoon ”Järjestön toimijoita
rekrytoidessa otetaan huomioon sukupuolivaikutukset. Järjestöllä on
käytössä tasapuolisuussääntö (luottamustoimiin valituista tulee olla 40 %
sekä koettua mies- että naissukupuolta, mikäli hakijoita on riittävästi eikä
hakijoiden pätevyydessä ole merkittäviä eroja).”
Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä toiminta-avustusten
jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.

tarkat

93
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
94
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

kriteerit

ja
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Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Olli-Pekka Paasivirta
pöytäkirjantarkastaja

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1

Toiminta-avustusten arviointitaulukko (ei julkaista)

