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Pöytäkirja 37/2017
Aika:

9. marraskuuta 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, kokouksen
sihteeri

478
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.
479
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Poikela oli ilmoittanut
esteestä.
480
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Kallio.
481
Ilmoitusasiat
6.11.
7.11.

8.11.

Salakka R40K-kokouksessa
Vuosijuhlien lauluilta Proffan Kellarissa
Nurmi ja Peltonen tapaamassa TYS:n Pirjo Lipponen-Vaitomaata kvopiskelijoiden asumisesta
Elenius Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmän kokouksessa
Tiainen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Kajander Opiskelijahyvinvointiverkoston verkostopäivässä Helsingissä
Vuosijuhlien tanssiharjoitukset Turku-salissa
Pirunnyrkin mainosmyyjät toimistolla keskustelemassa kalenterin
markkinoinnista
Kajander ja Peltonen tapaamassa yliopiston turvallisuuspäällikköä
Edustajistovaalien tuloksen julkistaminen
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9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.

Meidän bileet
Porthanin päivä: ylioppilaskunnan vuosipäivä ja edustajiston juhlakokous
Vitosalumnitapaaminen
TYYn 95. vuosijuhlat VPK-talolla
Akateeminen silliaamiainen Q-talolla
Pointer ry:n hallitus vierailulla TYYn toimistolla
Nurmi koulutuksen toimialan liikkuvuustiimin kokouksessa
Peltonen toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
Virta ja Lahoniitty tapaamassa SHO:n puheenjohtajaa
Poikela OLL:n liittokokouksessa

482
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
483
Jäsenmaksun määrääminen
Liite 1

Talousarvio vuodelle 2018
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 jatko-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori ja sen kantamista valvoo yliopisto.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston
ylioppilaskunnan
jäsenmaksuksi
lukuvuodelle
1.8.2018–31.7.2019
perustutkinto-opiskelijoilta 107 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston
ylioppilaskunnan
jäsenmaksuksi
lukuvuodelle
1.8.2018–31.7.2019
perustutkinto-opiskelijoilta 107 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.

484
Talousarvion hyväksyminen
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Liite 1

Talousarvio vuodelle 2018
Edustajisto hyväksyi TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS)
lokakuun kokouksessaan 18.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa
järjestöavustusten osalta.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion
vuodeksi 2018.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion
vuodeksi 2018.

485
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Liite 2

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn
toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja suunnitelman teemoihin kytkeytyvät
tavoitteet vuosille 2019–2020. Kokonaisuus on valmisteltu peilaten uuden
strategian tavoitteita vuosille 2018–2022. Edustajisto on käynyt
lähetekeskustelun suunnitelmasta ja ohjelmasta lokakuun kokouksessaan.
Keskustelun perusteella suunnitelmaan esitetään useita muutoksia.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2018–2020.

Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2018–2020.

486
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista hyväksyminen
Liite 3

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
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. Ohjesäännön muutokset olivat
lähetekeskustelussa edustajiston lokakuun kokouksessa. Keskustelun
pohjalta ohjesäännön muutosesityksiä muokattiin kahdessa kohtaa:
toiminta-avustushaun lisäajan hakemuksen toimittamista ja toimintaavustusten pisteytyskriteeristön julkistamista koskevissa kirjauksissa.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset
ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset
ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Koulutuspoliittiset asiat
487
Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston opintojohtosäännöstä
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston opintojohtosäännöstä
Luonnos uudeksi opintojohtosäännöksi
Kooste opintojohtosäännön keskeisistä muutoksista
Opintojohtosäännön valmisteluryhmä pyytää lausuntoja tiedekunnilta,
erillisiltä laitoksilta ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalta uuden, 1.8.2018
voimaanastuvan, opintojohtosäännön luonnoksesta. Opintojohtosääntö on
yliopiston tärkein opintoja, opiskelua ja koulutusta määrittelevä asiakirja.
Sen merkitys opiskelijan oikeusturvalle on suuri.
Liitteenä on luonnoksen lisäksi kooste keskeisimmistä muutoksista
voimassaolevaan opintojohtosääntöön sekä esitys ylioppilaskunnan
lausunnoksi. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija on
opintojohtosäännön valmisteluryhmän jäsen.
Määräaika lausunnoille on 15.11.2017.

Esitys:

Hallitus päättää lausua yliopiston opintojohtosääntöluonnoksesta liitteen
mukaisesti.

Keskustelu:

Harjuniemi esitteli asian. Liitteeseen nro 4 tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti lausua yliopiston opintojohtosääntöluonnoksesta muutetun
liitteen mukaisesti.

Siipiasiat
488
Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin korvaaminen Siipien toiminnan ja valinnan
ohjeistus -dokumentilla
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Kuvaus siipien toiminnasta
Siipitoiminnan ABC
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Hallitukseen nimetty vapaaehtoisvastaava on valmistellut Siipien toiminnan
ja valinnan ohjeistus -dokumentin, joka korvaa aiemmin käytössä olleen
Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin. Uudistuksen tavoitteena on
sitouttaa siipien toimijat entistä paremmin osaksi TYYtä. Uuden
dokumentin myötä vuodesta 2016 toiminut saavutettavuussiipi (ent.
saavutettavuustyöryhmä) nimettäisiin jatkossa yhdenvertaisuussiiveksi, sillä
yhdenvertaisuus on saavutettavuutta kattavampi termi ja kuvaa paremmin
siiven toimintaa.
Esitys:

Hallitus päättää korvata aiemman Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus -dokumentilla ja muuttaa
saavutettavuussiiven nimen yhdenvertaisuussiiveksi sekä merkitä tiedoksi
uuden siiville laaditun Siipitoiminnan ABC:n.

Keskustelu:

Saari esitteli asian. Liitteisiin 7 ja 9 tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn
keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti korvata aiemman Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus -dokumentilla ja muuttaa
saavutettavuussiiven nimen yhdenvertaisuussiiveksi sekä merkitä tiedoksi
uuden siiville laaditun Siipitoiminnan ABC:n.

489
Haun avaaminen TYYn siipiin 2018
Liite 10

Hakukuulutus: Siivet 2018
TYYn siipiin valitaan vähintään 5 varsinaista jäsentä vähintään lukukaudeksi
kerrallaan. Hallitus nimeää siipien puheenjohtajat kalenterivuodeksi. Hakea
voivat kaikki TYYn jäsenet, ja valinnoista päättää TYYn hallitus. Haku
neljään siipeen aukeaa 9.11. ja päättyy 26.11. klo 23.59. Hakea voi
hakukuulutuksessa olevalla verkkolomakkeella.

Esitys:

Hallitus päättää avata haun TYYn siipiin vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti avata haun TYYn siipiin vuodelle 2018 muutetun liitteen
mukaisesti.

Traditioasiat
490
Vuosijuhlaviikon talousarvion hyväksyminen
Liite 11

Vuosijuhlaviikon talousarvio

HALLITUKSEN KOKOUS 37/2017
Pöytäkirja 9.11.2017
Sivu 6/7

Vuosijuhlaviikkoa vietetään 6.–12.11., liitteenä oleva talousarvio sisältää
vuosijuhlaviikon tapahtumat, sekä aiemmin jo hyväksytyn Meidän bileiden
talousarvion mukaisen tuloksen.
Esitys:

Hallitus päättää talousarvion hyväksymisestä ja varaa varat traditioista.

Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä vuosijuhlaviikon talousarvion ja varata varat
traditiovaroista.

491
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
492
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.27.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Miika Tiainen
kokouksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Inari Harjuniemi
pöytäkirjantarkastaja

Saana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talousarvio vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
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Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston opintojohtosäännöstä
Luonnos uudeksi opintojohtosäännöksi
Kooste opintojohtosäännön keskeisistä muutoksista
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus
Kuvaus siipien toiminnasta
Siipitoiminnan ABC
Hakukuulutus: Siivet 2018
Vuosijuhlaviikon talousarvio

