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Pöytäkirja 33/2017
Aika:

5. lokakuuta 2017 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija

421
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
422
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiainen oli ilmoittanut
esteestä.
423
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kallio ja Virta.
424
Ilmoitusasiat
2.–8.10.
2.10.
4.10.
5.10.
6.10.

7.10.
8.10.

Kestävän kehityksen viikko
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi POLKU-hankkeen kokouksessa
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Kulma ry:tä etäyhteydellä
Nurmi Koulutuksen toimialan liikkuvuustiimin kokouksessa
Harjuniemi ja Kajander orientaatiopelin päätöstilaisuudessa
Vuosijuhlakirppis Turku-salissa
Nurmi kansainvälisten palvelujen kokouksessa
Saari Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen OPS-ohjausryhmän kokouksessa
Elenius liukumavapaalla
Virta, Harjuniemi ja Kallio Digit ry:n vuosijuhlilla
Elenius Turun yliopiston raskaan musiikin ystävien 15-vuotisjuhlissa
Salakka tapaamassa Vihreiden valtuustoryhmää
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9.10.

10.10.

13.–22.10.

Rehtorinlounas
Virta ja Lahoniitty tapaamassa Tritonus ry:tä
Virta tapaamassa Synapsi ry:tä
Nurmi ja Saari vierailulla TE-palveluissa
Hallitus ja Lahoniitty tapaamassa Opex ry:tä
Koponeuvosto
Kallio Turun kristillisten opiskelijajärjestöjen ja seurakuntien Introtapahtumassa
Kallio lomalla

425
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
426
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020
Liite 1

TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018–2020 lähetekeskusteluun
Ylioppilaskunnan strategiatyön tuloksena päätettiin muuttaa
ylioppilaskunnan toiminnanohjausta ja sen dokumentointia.
Ylioppilaskunnan toimintaa on toistaiseksi strategisella tasolla ohjannut itse
strategian lisäksi kolmivuotissuunnitelma ja vuosittainen
toimintasuunnitelma. Kolmivuotissuunnitelman tarkoituksena on ollut
kuvata keskipitkän aikavälin vaikuttamisen kohteita ja tavoitteita.
Toimintasuunnitelma taas on käsitellyt seuraavan vuoden
vaikuttamistavoitteita ja keinoja.
Nyt ehdotettavassa toimintasuunnitelmassa seuraavan vuoden tavoitteet ja
keinot on yhdistetty yhteen dokumenttiin kolmen vuoden aikajänteen
tavoitteiden kanssa. Uuteen strategiaan on myös lisätty toimenpiteitä
seuraavan viiden vuoden ajalle. Tarkoituksena on yhtenäistää
dokumenttihierarkiaa enemmän sisäisesti keskustelevammaksi ja
systemaattisemmaksi.
Hallitus ja asiantuntijat ovat valmistelleet seuraavasta suunnitelmasta
käytävää keskustelua arvioimalla nykyisten suunnitelmien tavoitteet ja
kehityssuunnat ja lisäämällä ehdotuksia uusiksi.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille
2018–2020.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.
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Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille
2018–2020.

427
Lähetekeskustelu muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja
avustustoimikunnasta
Liite 2

Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
lähetekeskusteluun
Ohjesääntöön esitetään useita muutoksia, kuten esim. järjestöaseman
myöntämiseen ja projekti- ja erillisavustusten jakamiseen. Esitettäviä
muutoksia valmisteltaessa on kuultu avustustoimikuntaa sekä TYYn piirissä
toimivien järjestöjen puheenjohtajia.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
lähetekeskustelun muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja
avustustoimikunnasta.

Keskustelu:

Virta esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.
Salakka kysyi, miksi ohjesäännöstä esitetään poistettavaksi järjestöaseman
myöntäminen erityistapauksissa alle kymmenen TYYn jäsenen yhdistyksille.
Virta vastasi, että järjestömuistissa ei ole kyseisenkaltaisia erityistapauksia ja
että yleisesti on syytä pitää huolta siitä, minkälaisia järjestöjä TYY haluaa
järjestöasemallaan tukea.
Pääsihteeri kommentoi, että virkkeen poistaminen ei koske vanhoja TYYn
järjestöjä, vaan kyse on ainoastaan myöntöperusteista.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
lähetekeskustelun muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja
avustustoimikunnasta.

Hallinnolliset asiat
428
TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista
Liite 3

TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on pyytänyt ylioppilaskuntia
lausumaan ylioppilaskunnille lähetetyistä alustavista
liittokokousmateriaaleista. Lausuntokierros päättyy perjantaina 6.
lokakuuta.

Esitys:

Hallitus päättää lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista liitteen mukaan.
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Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista muutetun liitteen
mukaan.

Traditioasiat
429
TYY hakee järjestöä vuosijuhlien tarjoilutehtäviin
Liite 4

Hakukuulutus: vuosijuhlien tarjoilutehtävät
TYY hakee järjestöä/järjestöjä 11.–12.11. järjestettävien vuosijuhlien
tarjoilutehtäviin. Tehtäviin kuuluu sekä vuosijuhlien cocktail-tilaisuuden
tarjoilutehtävät sekä silliaamiaisen valmistamiseen ja tarjoiluun liittyvät
tehtävät. Haku aukeaa 5.10. ja päättyy 22.10. klo 23.59. Tehtävästä
maksetaan 400 euron palkkio.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun hakukuulutuksen mukaisesti.

Keskustelu:

Kallio esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun
hakukuulutuksen mukaisesti.

vuosijuhlien tarjoilutehtäviin muutetun

430
TYY hakee järjestöä Meidän bileiden lipunmyyntiin
Liite 5

Hakukuulutus: Meidän bileiden lipunmyyjä
TYY järjestää Meidän bileet vuosijuhlaviikon keskiviikkona 8.11. Night Club
Marilynissä 22–04. TYY hakee järjestöä/järjestöjä hoitamaan Meidän
bileiden lipunmyyntiä Marilynin ovella aikavälillä 22–02. Tehtävästä
maksetaan 100 euron palkkio. Haku aukeaa 5.10. ja päättyy 22.10. klo 23.59.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun hakukuulutuksen mukaisesti.

Keskustelu:

Kallio esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun Meidän bileiden lipunmyyntiin muutetun liitteen
mukaisesti.
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Kutsut
431
P-klubin 42. vuosijuhlat
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry viettää 42. vuosijuhliaan
perjantaina 27.10. Turun virastotalolla. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo
17.30 ja jatkuu iltajuhlalla klo 19. Illalliskortin hinta on 75 € / 90 €. Kutsu on
kahdelle. Ilmoittautumiset viimeistään 15.10.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää Kallion ja Salakan omakustanteisesti P-klubin 42.
vuosijuhliin.

432
Merkantila Klubbenin 89. vuosijuhla
Åbo Akademin Merkantila Klubben r.f. viettää 89. vuosijuhlaansa lauantaina
25.11. Turun VPK:n talolla. Solenn akt ja cocktail-tilaisuus alkaa klo 17 ja
iltajuhla klo 19. Illalliskortin hinta on 99 €. Kutsu on kahdelle.
Ilmoittautumiset viimeistään 22.10.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

Päätös:

Hallitus päätti lähettää tervehdyksen Merkantila Klubbenin 89.
vuosijuhlaan.

433
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
434
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.22.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
kokouksen puheenjohtaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Saana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Matias Virta
pöytäkirjantarkastaja
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TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018–2020
lähetyskeskusteluun
Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta muutoksineen
TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista
Hakukuulutus: vuosijuhlien tarjoilutehtävät
Hakukuulutus: Meidän bileiden lipunmyyjä

