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Pöytäkirja 21/2019
Aika:

10. lokakuuta 2019 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja (poistui paikalta kohdan 296
käsittelyn ajaksi)
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen, este
Johanna Pohjonen

Läsnä muut:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

287
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
288
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keränen oli ilmoittanut
esteestä.
289
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elomäki ja Jokinen.
290
Ilmoitusasiat
3.10.
7.10.

9.10.

11.10.

Ritola yliopiston saavutettavuusohjelmaa valmistelevan ohjausryhmässä
Ritola sisäympäristön ohjausryhmässä
Kajander "Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja
ohjausosaamisen vahvistaminen" -kärkihankkeen ohjausryhmässä
Kajander yliopiston sisäisen rahoitusmallin valmisteluryhmässä
Kajander
ja
Pohjonen
lääketieteellisen
tiedekunnan
hallinnon
opiskelijaedustajien illassa
Jokinen ja Nyyssönen Hybridin edunvalvontaillassa
Kajander koulutusneuvoston kokouksessa
Kajander yliopiston strategiatyöpajassa
Kajander Turun KY:n Terve mieli -projektin lanseeraustilaisuudessa
Nurmi liikkuvuuspalaverissa
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14.10.
14.–29.10.
16.10.
19.–22.10.
21.–27.10.

Ritola Opiskelijakaupunki Turku -Arjen palvelut teemaryhmässä
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden tapaamisessa
Grönholm vuosilomalla
Nurmi tutkinto-ohjelmien kehittämiskomitean kokouksessa
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimin kokouksessa
Kajander yliopiston koulutuksen toimialan mukana Torinossa EUA:n
Curriculum Design -projektin tapaamisessa
Kestävän kehityksen viikko

291
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
292
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
Liite 1

Hallituksen esitys
tavoiteohjelmaksi

vuosien

2020–2022

toimintasuunnitelmaksi

ja

Hallitus
ja
henkilöstö
ovat
valmistelleet
ylioppilaskunnalle
toimintasuunnitelman
ja
tavoiteohjelman
vuosille
2020–2022.
Toimintasuunnitelman ja
tavoiteohjelman tarkoitus
on
ohjata
ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä lisätä
vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman tavoitteiden
toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa
https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/tyyn_toimintasuunnitelma_vuosille_201
9-2021.pdf.
Edustajistolta on pyydetty ideoita toimintasuunnitelman projekteista 23.9.
pidetyn iltakoulun yhteydessä, Slackissä sekä nyt käytävässä
lähetekeskustelussa. Hallitus valmistelee lähetekeskustelun pohjalta
muutokset
toimintasuunnitelmaan
ja
tavoiteohjelmaan.
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston
marraskuun kokouksessa.
Puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun
vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun
vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.

293
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
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Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskustelua varten
hallitukselle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.
Taloustoimikunta
on
käyttänyt
valmistelutyössään
apunaan
asiantuntijaroolissa ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja
muita luottamustehtävissä toimivia.
Talousarvio vuodelle 2020 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen
esityksestä. Tämän toimintatavan mahdollistaa edustajiston syksyllä 2019
hyväksymä sääntömuutos.

Taloustoimikunta esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
Nyyssönen esitti liitteeseen teknisluonteisia muutoksia s. 2 selittäviin
teksteihin.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Elomäki esitti, että selittävistä teksteistä poistetaan lause ”Vuokranantajat
määrittävät pitkälti tason.”
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.

Hallinnolliset asiat
294
Edustajan nimeäminen maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon
TYYtä on pyydetty nimeämään edustaja maakunnan hiilineutraalisuutta
edistävään
ilmastovastuujaostoon.
Jaostossa
on
huomioitu
sukupuolijakauma, ja TYYn edustajan paikka on naispaikka. Lisätietoa
jaoston
toiminnasta
löytyy
osoitteesta:
https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/varsinais-suomenilmastotiekartta-2030/
Hallituksen jäsen Engblom esittää:
Hallitus
päättää
nimetä
ilmastovastuujaostoon.

TYYn

edustajan

maakunnalliseen
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Keskustelu:

Engblom esitteli asian ja esitti jaoston jäseneksi Jasmin Luolavuorta, joka on
toiminut TYYn ympäristösiivessä.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä Jasmin Luolavuoren
maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon.

TYYn

edustajaksi

295
Edustaja Campus Sportin ohjausryhmään
Ohjausryhmään nimetty hallituksen jäsen Keränen ei pysty loppuvuonna
osallistumaan ohjausryhmän kokouksiin, minkä vuoksi hallituksen tulisi
valita uusi edustaja.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Hallituksen jäsen Keränen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Ville Keräselle Campus Sportin
ohjausryhmästä ja valita uuden edustajan Campus Sportin ohjausryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Elomäki esitti valittavaksi sosiaalipoliittinen
asiantuntija Ville Ritolaa.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää eron Ville Keräselle Campus Sportin ohjausryhmästä
ja valita uudeksi edustajaksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan.

Puheenjohtaja Saarinen jääväsi itsensä seuraavan kohdan (296) käsittelyn ajaksi ja poistui
paikalta klo 10.26. Kokouksen puheenjohtajana jatkaa hallituksen varapuheenjohtaja
Nyyssönen.

Järjestöasiat
296
Projekti- ja erillisavustukset 3/2019
Liite 3

Projekti- ja erillisavustukset 3/2019 (nähtävillä kokouksessa)
TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2019 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.9.2019 mennessä sähköisesti
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 4 800,80 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 12 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

14 kappaletta.
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Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2019 liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

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

Päätös:

Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2019 muutetun liitteen
mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja Saarinen palasi paikalle klo 10.28 ja jatkoi kokouksen
puheenjohtajana.

297
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
298
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini Saarinen
hallituksen puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Jeremi Nyyssönen
hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Otto Elomäki
pöytäkirjantarkastaja

Risto Jokinen
pöytäkirjantarkastaja
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