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Aika:

Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.15

Paikka:

Elovena-sali, Turun kauppakorkeakoulu

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhalla
46
Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18.
47
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asikainen Mirjami
Auressalmi Teemu
Ervasti Joni
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Husman Katariina
Huttunen Otto
Jauhiainen Juuso
Kantonen Tatu
Khan Zaki
Koivisto Jukka
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Laakso Ville
Laine Lassi
Lehtinen Santtu
Lunkka Henna
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Mimouni Akram
Mistola Salla
Mäkilä Sanna
Männistö Jaakko
Nguyen Hai

Vihreä lista
Ryhmä Lex
Eduxi
TuKY-lista
TuKY-lista
Soihdunkantajat
TYY terveeksi
Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista
TYY terveeksi
Demariopiskelijat – TOSY
Hybridiaani
Vihreä vasemmisto
Eduxi
Ryhmä Lex
TYY terveeksi
Soihdunkantajat
TuKY-lista
Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
Ryhmä Lex
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto

varalla Talvinko
varalla Henriksson

varalla Friman

varalla Kujala
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Palanterä Paavo
Pan Emily
Peltomaa Paula
Peltonen Ida
Rankamo Oskari
Rantanen Lauri
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salmi Susanne
Silvennoinen Teresa
Sjöblom Jussi
Takatalo Janika
Vainionpää Asta
Weber Konsta
Vuori Lauri

Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista
TuKY-lista
TuKY-lista
Hybridiaani
Humanistilista
Demariopiskelijat - TOSY
Soihdunkantajat
TuKY-lista
Ryhmä Lex
Oikeat
Eduxi
Vihreä lista
TuKY-lista

varalla Merikukka

Paikalla todettiin olevan 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Paikalla oli lisäksi
TYYn hallitus 2014 sekä 2013 ja yleisöä.
48
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Edustajiston puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santtu
Lehtinen ja Henna Lunkka sekä kolmantena ääntenlaskijana heidän kanssaan Otso
Markkanen.
49
Ilmoitusasiat
Edustajiston iltakoulu ja koulutustilaisuus:
24.3. klo 18.15- Elovena-sali
Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-):
23.4. (HUOM! Tätä varten iltakoulu poikkeuksellisesti ti 22.4.)
Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.
Vihreä lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Weber, VRPJ Asikainen
Humanistilista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Saarinen, VRPJ Kaunismäki. Valintatoimikunta: Leppänen (1. vara
Kaunismäki, 2. vara Ahlgren)
Hallituksen puheenjohtaja Nieminen kertoi, että hallitus käsittelee huomenna kaksi
kiireellistä asiaa.
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Hallituksen
varapuheenjohtaja
Viljanen
kertoi
TYYn
opintotukilainsäädännön muutoksiin sekä TYYn sote-lausunnosta.

lausunnosta

Peltonen, SYL, kertoi ajankohtaisia asioita Lapinrinteeltä, lähinnä kehysriihestä.
Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) hallituksen puheenjohtaja Hanna Huumonen
kertoi edustajistolle ajankohtaisia asioista OLL:sta. TYY päättää huhtikuussa liittyykö
1.1.2015 OLL:on.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että Universtaan yhtiökokous on pidetty
viime viikolla ja hallitus on valittu.
50
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
51
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen
kokousten
päätösluettelot
lähetetään
kokouksen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-paatosluettelot

jälkeen

Nguyen, ViVa, kysyi miten lainakassan vaihtoehdon kartoitus edistyy.
Viljanen, hallitus, vastasi että asiaan vastattiin jo viime kokouksessa ja asia ei ole
muuttunut vielä siitä.
Salmi, Soihdunkantajat, kysyi miksi toiminta-avustusten pisteytys valmisteltiin
uudelleen hallituksen kokoukseen.
Vähä-Heikkilä, hallitus, vastasi että hallitus halusi tehdä pieniä tarkennuksia
avustustoimikunnan valmisteleman asiaan. Asia käsitellään huomenna hallituksen
kokouksessa.
52
TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttaminen
Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn kirjastopalveluiden sekä kirjastonhoitajan
toimen lakkauttamista. TYYn kirjasto on kustannuksiltaan korkea, vuonna 2014
budjetoitu 52 000 euroa, ja palvelee verrattain pientä osaa ylioppilaskunnan
jäsenistöstä. TYYn talousarvion ollessa vuositasolla noin 30 000 euroa alijäämäinen
Ryhmä Lex kokee, että on aika luopua tästä kalliista ja yliopiston kirjastojen kanssa
päällekkäisestä palvelusta, joka ei kuulu ylioppilaskunnan ydintoimintaan.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut
sekä kirjastonhoitajan toimen.
Edustajiston puheenjohtaja välitti edustajistolle
Grönholmin terveiset (lausunto pöytäkirjan liitteenä).

henkilöstön

luottamusmies

Mäkilä, Ryhmä Lex, tarkensi ryhmän esitystä:
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Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn
kirjastonhoitajan toimen lakkauttamista.

kirjastopalveluiden

ja

Viime vuosina ylioppilaskunta on joutunut kasvattamaan reippaasti
kulujaan ja nostamaan jäsenmaksua. Samalla perustoimintoihin
kohdennetuista varoista on kiristetty.
Tämä on vaikeuttanut ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa: kulut ovat
kasvaneet esimerkiksi sektorien toimintakyvyn heikentyessä.
Tällaisessa tilanteessa ylioppilaskunnalla ei ole varaa ylläpitää palvelua,
joka on kallis ja palvelee verrattain harvoja.
Mielestämme
varat
voisi
käyttää
esimerkiksi
talouden
tasapainottamiseen ja alayhdistyskentän tukemiseen, mikä palvelisi
laaja-alaisesti koko jäsenistöä.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn
kirjastopalvelut ja kirjastonhoitajan toimen lokakuun loppuun mennessä
sekä
velvoittaa
hallituksen
ja
pääsihteerin
toimeenpanemaan
lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esitystä kannattavat TuKYlista ja TyTe.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot.

Kokoustauko 18.54–20.21.
Ryhmä Lex esitti asian jättämistä pöydälle. TuKY-lista ja TyTe kannattivat
pöytäämistä.
Asiakohta jäi pöydälle.
Päätös:

Edustajisto jätti TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen
lakkauttamisen pöydälle.

53
Selvitys Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista
L1

Edustajisto velvoitti ylioppilaskunnan hallituksen tekemään selvityksen yliopistojen
rahoitusmallin vaikutuksista yliopiston sisäiseen rahoitukseen, mikäli yliopiston
sisäisiä muutoksia malliin ei käytettäisi.
Koulutuspoliittinen
kokoukseen.

Esitys:

asiantuntija

Isotalo

valmistelee

esityksen

edustajiston

Hallitus päättää esittää edustajistolle tiedoksi tehdyn selvityksen.
Koulutuspoliittinen asiantuntija Isotalo esitteli asiaa (esityslistan liite).
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi tehdyn selvityksen Turun yliopiston
rahoitusmallin vaikutuksista
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54
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan säännöistä
L2

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
kokoustanut helmi-maaliskuun aikana kolme kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti
sukupuolipariteetti). Tämän lisäksi yksittäisistä pykälistä, tarvittavista tarkennuksista
tai päivityksistä sekä teknisistä korjauksista on puhuttu.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen työn etenemisestä ja toivoo
lähetekeskustelua ainakin esityksessä mainituista asioista.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi saadun esityksen ja
käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan säännöistä.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa.
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto
merkitsi
tiedoksi
saadun
esityksen
lähetekeskustelun ylioppilaskunnan säännöistä.

ja

käydyn

55
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013
L3

Vuoden 2013 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus edellisen vuoden TYYn
hallituksen toimesta.
Hyväksymisen jälkeen toimintakertomus vielä oikoluetaan ja taitetaan.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2013.
TYYn hallituksen puheenjohtaja 2013 Heikki Isotalo esitteli toimintakertomuksen.
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Kokoustauko 21.55–22.05.
Henriksson, Hybridiaani, poistui kokouksesta. Paikalla 39/41 edustajiston jäsentä tai
varajäsentä.

5

EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 26.3.2014

56
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2013
L3

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
tilinpäätös
toimintakertomuksen liitteenä (esityslistan liite 3).

vuodelta

2013

on

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2013.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa ja muistutti että asiaa on esitelty
iltakoulussa.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2013.

57
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L4

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan viimeistään edustajiston huhtikuun
sääntömääräisessä kokouksessaan on käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.
Edustajiston puheenjohtaja pyysi vuoden 2013 hallitusta ja muita taloudesta vastaavia
poistumaan huoneesta.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Edustajiston puheenjohtaja esitti ja Auressalmi, Ryhmä Lex kannatti tilija vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle sekä muille
ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

Päätös:

Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2013
hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

58
Edustajiston käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit
Edustajisto on helmikuun kokouksessaan hyväksynyt mallin, jossa edustajiston
käännöskulut ovat 1500€ talousarviota suuremmat.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se kasvattaa TYYn käännöskulut-momenttia 7000
euroon vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion alijäämä vuodelle 2014
kasvaa 1500€.
Vihreä lista esitti, että esitystä muutettaisiin jo aiemmin hyväksytyn
mukaisesti siten että käännöskulut-momenttia kasvatetaan 7200 euroon
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vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion alijäämä vuodelle
2014 kasvaa 1700 eurolla.
Hallitus otti muutosesityksen nimiinsä.
Päätös:

Edustajisto päätti kasvattaa TYYn käännöskulut-momentin 7200 euroon
vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion alijäämä vuodelle
2014 kasvaa 1700 eurolla.

59
TYYn taloustoimikunnan täydentäminen
Edustajiston taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Taloustoimikunnan jäsen Otto Sulin on ilmoittanut eroavansa tehtävästä 3.3.2014
alkaen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää pyynnöstä eron Otto Sulinille
taloustoimikunnan jäsenen tehtävistä ja täydentää taloustoimikuntaa.
TuKY-lista esitti Jukka Kujalaa taloustoimikuntaan.
Humanistilista esitti Tero Ahlgrenia taloustoimikuntaan.
Kujala, TuKY-lista, jääväsi itsensä asiakohdan ajaksi.
Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
Saarinen, Humanistilista, piti kannatuspuheenvuoron Ahlgrenille.
Heikkonen, TuKY-lista, piti kannatuspuheenvuoron Kujalalle.
Siirryttiin äänestämään asiasta. Vaalin tulos:
Jukka Kujala 23
Timo Ahlgren 15

Päätös:

Edustajisto myönsi pyynnöstä eron Otto Sulinille taloustoimikunnan
jäsenen tehtävistä ja valitsi Jukka Kujalan taloustoimikuntaan 31.12.2015
asti.

60
Muut esille tulevat asiat
Edustajiston puheenjohtaja kutsui kokousedustajat Proffan Kellariin jatkoille.
Pääsihteeri kiitti kokousedustajia hyvästä ja eteenpäin menevästä keskustelusta sekä
erikseen kokousta tulkanneita henkilöitä.
61
Kokouksen päättäminen
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Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.36
Kokouksen vakuudeksi,

LIITTEET:

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Santtu Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

Henna Lunkka
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4

Selvitys Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista
Esitys ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta
TYYn toimintakertomus vuodelta 2013
TYYn tasekirja ja tilintarkastuskertomus
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