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Pöytäkirja 5/2020
Aika:

5. helmikuuta 2020 klo 12.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sofia Engblom, puheenjohtaja
Aliisa Wahlsten, varapuheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks, este
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Samuli Tähtinen
Mari van den Berg

Läsnä muut:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

70
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00.
71
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kovaļonoks oli ilmoittanut
esteestä.
72
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tähtinen ja Saarinen.
73
Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavia asioita.
74
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Edustajistoasiat
75
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategia
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Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry valmistelee itselleen strategiaa, joka
hyväksytään vuoden 2020 liittokokouksessa. Strategian tehtävä on määritellä
SYL:n organisaatiolle kulloinkin tarvittavat kehittämiskohteet ja toiminnan
painopisteet, jotta vaikuttamistyö on mahdollisimman tehokasta ja oikein
resursoitua. Dokumenttihierarkiassa strategia on linjapaperin tasolla, mutta
keskittyy eri asioihin. Valmis strategia toimii kaiken SYL:n toiminnan
suunnittelun työkaluna. Strategian toteutumista seurataan valmistelussa
määritetyillä mittareilla.
Strategiatyö on aloitettu SYL:n toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna
2019. Strategiatyöryhmässä on mukana myös ylioppilaskuntien edustusta.
Lisäksi ylioppilaskunnat pidetään tiiviisti mukana strategian valmistelun
kaikissa vaiheissa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se kuulee alustuksen Suomen
ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategiasta.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se kuulee alustuksen Suomen
ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategiasta.

76
Edustajiston kokousten järjestäminen etäkampuksilla kaudella 2020-2021
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan säännöllisestä kokousajasta
17/2020 seuraavaa:
"Edustajisto päätti, että säännöllinen kokousaika on Turussa kuun viimeinen
tai toiseksi viimeinen keskiviikko klo 18.15, kuitenkin siten, että
etäkampuksilla pidetyt kokoukset erikseen määriteltävinä aikoina
etäkampuksen edustajia kuullen."
Kaudella 2018-2019 edustajisto päätti 38/2018 vierailla ja kokoustaa yhden
kerran myöhemmin päätettävällä etäkampuksella (Pori tai Rauma)
edustajistokauden 2018-2019 aikana. Edustajisto kokoontui Raumalla
huhtikuussa 2019.
Edustajiston kokouksen järjestämisestä etäkampuksella on hyvä päättää
hyvissä ajoin, jotta poikkeava kokouspaikka voidaan huomioida
kokousjärjestelyjä tehtäessä. Edustajiston alustavan vuosikellon perusteella
syyskuun kokous olisi mahdollista järjestää etäkampuksella.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää edustajiston syyskuun
2020 kokouksen järjestämisestä etäkampuksella. Tarkempi kokousaika ja paikka päätetään etäkampuksen edustajia kuullen.
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Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää edustajiston syyskuun
2020 kokouksen järjestämisestä etäkampuksella. Tarkempi kokousaika ja paikka päätetään etäkampuksen edustajia kuullen.

Hallinnolliset asiat
77
Ryhmä 40 000 -kaavan hyväksyminen
Turussa toimivien korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat
muodostavat yhteistyöverkosto Ryhmä 40 000:n. Sen yhdessä järjestämistä
tapahtumista koituvat kustannukset on ollut tapana jakaa Turussa
opiskelevien jäsenten suhteessa nk. Ryhmä 40 000 -kaavalla. Vain
Opiskelijakunta -TUO:n jäsenmäärä Turussa 1.11.2019 on tarkka, TYYn ja
ÅAS:n jäsenmääristä 1.11.2019 on vähennetty arvioitu opiskelijamäärä muilla
paikkakunnilla. Vertailukohdaksi on valittu 1. marraskuuta, koska saman
päivän jäsenmäärän perusteella määräytyvät SYL:n ja SAMOK:n
henkilöjäsenperusteiset jäsenmaksut. Pienemmät järjestöt on jätetty kaavan
käytön ulkopuolelle, koska niiden osuudet ovat niin pieniä, että
ristiinlaskutus ei ole taloudellisesti järkevää.
Vuodelle 2020 Ryhmä 40 000 -kaava perustuu seuraaviin jäsenmääriin:

TYY
ÅAS
TUO
yhteensä

jäsenmäärä:
12 500
3 300
5 019
20 819

Ryhmä 40 000 -osuus:
60,0 %
15,9 %
24,1 %
100,0 %

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2020:
TYY 60,0 %
ÅAS 15,9 %
TUO 24,1 %
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2020:
TYY 60,0 %
ÅAS 15,9 %
TUO 24,1 %
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Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
79
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.04.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sofia Engblom
hallituksen puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Camilla Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

Samuli Tähtinen
pöytäkirjantarkastaja

