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Esityslista
224
Kokouksen avaus
225
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
226
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Martta
Hakamies ja Timo Koivikko. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Jukka Kujala.
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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 22–28/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston syksyn 2013 aikataulu:
3.10.

Edustajiston illanvietto!

21.10.
28.10.
30.10.

Rpj klo 18.15
Iltakoulu 18.15
Lokakuun kokous 18.15 (Tosu ja talousarvio lähetekeskustelussa, SYLliittokokousdelegaation valitseminen, talousstrategian hyväksyminen,
yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion henkilövalinnat,
mahdollisesti myös tutkintolautakunta ja opintotukilautakunta)

5.–6.11.

Edustajistovaalien varsinaiset päivät. Uusi edustajisto järjestäytyy 4.12.
joten vanha jatkaa siihen saakka.

9.11.

Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (kellonaikaa ei päätetty:
Kunniajäsenen muotokuvan julkistaminen, huomionosoitukset)

18.11.
25.11.
27.11.

Rpj klo 18.15
Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous (Tosun ja talousarvion hyväksyminen, SYLdelegaation viimeinen ohjeistus
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29.–30.11.

SYL:n liittokokous

4.12.

uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, valiokuntien,
tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan valinta

Edustajistovaalikoordinaattori Nuppu Ervasti kertoo kokouksessa vaalijärjestelyjen
tilanteesta.
228
Esityslistan hyväksyminen
229
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
230
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen
ylioppilaskuntien
liiton
liittokokous
pidetään
Korpilammen
kongressikeskuksessa 29.–30.11. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle
2014 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi tai jäseniksi.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaista Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen.

231
Lisätalousarvion hyväksyminen
L2

Edustajisto on tämän vuoden aikana päättänyt uuden työntekijän palkkaamisesta
sekä kunniajäsenen muotokuvan maalaamisesta. Päätösten yhteydessä on myös tehty
taloudellisia linjauksia, mutta kokonaiskuvan hahmottamiseksi edustajiston on hyvä
erikseen hyväksyä lisätalousarvio. Myös kevään tarkentunut jäsenmaksukertymä ja
korotettu taloudenhoitokorvaus on huomioitu lisätalousarviossa tulosta parantavina
erinä. Lisätalousarvion vaikutus on -12 000 euroa ja talousarvion koko tulos on -37
071 euroa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen,
12 000 euron lisätalousarvion.

vaikutukseltaan -
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Kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen
L3

Hallitus on yhdessä strategiatyöryhmän kanssa valmistellut kolmivuotissuunnitelman
päälinjat, minkä jälkeen hallitus on asiantuntijoiden kanssa muotoillut ehdotuksen
TYYn kolmivuotissuunnitelmaksi 2014–2016. Tarkoitus on keskittää resursseja,
koota projekteja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja muuttaa vaikutus- ja
kehittämistyötä pitkäjänteisemmäksi.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman
vuosille 2014–2016.

233
Hallituksen puolivuotiskatsaus
L4

Hallitus on laatinut vuoden ensimmäisen puoliskon toiminnasta katsauksen
edustajistolle.

Esitys:

Hallitus
tiedoksi.

esittää

edustajistolle,

että

se

merkitsee

puolivuotiskatsauksen

234
Ansiolautakunnan valitseminen
TYY jakaa vuosittain Ohjesäännön tunnuksista ja huomionosoituksista mukaisesti
nauhoja ja merkkejä ansioituneille toimijoille. Ohjesäännön mukaan:
”Nauhojen ja merkkien jakamisesta päättää ylioppilaskunnan ansiolautakunta.
Edustajisto valitsee vuosittain ansiolautakuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä.
Ansiolautakuntaan valittavalla henkilöllä tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha.
Lisäksi edustajiston puheenjohtaja toimii lautakunnan jäsenenä. Ansiolautakunnan
sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.” (2. kohta)
”Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten
erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi
suoritetusta työstä kunnia- ja ansionauhoja.” (13. kohta)
Oikeutettuja toimimaan ansiolautakunnassa ovat mm. seuraavat henkilöt (vuodesta
1991-): Jarmo Linden, Jorma Jäntti, Kimmo Ketonen, Lea Saarikivi, Markku
Hannula, Kari Karjalainen, Sirpa Kuronen, Juhani Soini, Petri Lempinen, Merja
Kulonen, Maarit Saviranta, Erja Sallinen, Tiina Laiho, Mikko Sedig, Petteri Orpo,
Sirpa Hartojoki, Matti Laihonen, Jarkko Kotamäki, Kirsi Vuorinen, Taina Kölhi, Sami
Nieminen, Elias Aarnio, Teemu Hankamäki, Olli Järvelä, Mats Kommonen, Susanna
Kärki, Tommi Laukka, Lasse Miettinen, Johanna Kärki, Sami Koivula, Olli Raimo,
Laura Keihäs, Markus Vähä-Piikkiö, Mika Peltola, Samuli Lintula, Niko Kyynäräinen,
Eric Carver, Katja Sauvola, Tytti Sokura, Markus Yli-Jokipii, Lauri Luoto, Aki
Halonen, Mikko Soukkanen, Niklas Mannfolk, Topi Artukka, Toni Eklund, Laura
Heinonen, Tuomo Liljenbäck, Haron Walliander, J. Tuomas Harviainen ja Tomi
Nyström. Ansionauhoja on jaettu vuodesta 1935 vuoteen 1975 ja jälleen vuodesta 1991
eteenpäin. Ansiolautakuntaan valittavalta tulee olla suostumus ansiolautakunnan
jäseneksi.
Edellä mainituilta henkilöiltä on tiedusteltu suostumusta kyseiseen tehtävään.
Vastaamisaika loppuu kuitenkin vasta 15.9., joten hallitus täydentänee esitystään
edustajiston kokouksessa ansiolautakuntaan valittavien nimillä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
2013.

ansiolautakunnan
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Lähetekeskustelun käyminen TYYn talousstrategiasta
L5

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskusteluun luonnoksen
talousstrategiasta. Suurimpina muutoksina on tiivistetty rakenne ja uudistetut
vastuut ylioppilaskunnan sijoitustoiminnasta sekä linjaukset kertyneiden ylijäämien
käyttämisestä.
Lähetekeskustelun
pohjalta
taloustoimikunta
valmistelee
talousstrategian hyväksyttäväksi edustajiston lokakuun kokoukseen.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun talousstrategiasta.
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2014–2016
L6

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) antaa muutaman vuoden päähän
yleiskuvan TYYn menojen ja tulojen oletettavasta kehityksestä. KTS toimii
talousarviovalmistelun pohjana.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää,
taloussuunnitelman.

että

edustajisto

hyväksyy

keskipitkän

aikavälin
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Osallistuminen Ohi on! -kansalaisaloitteeseen
L7

TYY määrittelee poliittisessa linjapaperissa, että sen tavoitteena on: "---kaikkien
ihmisten välinen yhdenvertaisuus. Syrjintää on vastustettava kaikkialla, missä sitä
esiintyy – niin yliopistoyhteisössä kuin yhteiskunnassakin. Yhdenvertaisuusajattelu
on TYYn toiminnassa laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja kaiken toiminnan
läpileikkaavaa." Nykyinen asevelvollisuusarmeija ei kohtele sukupuolia tai
maailmankatsomuksia yhdenvertaisesti.
Asevelvollisuusarmeija lykkää noin 40 prosentilla ikäluokasta siirtymistä
korkeakouluun tai työelämään. Asevelvollisuudesta luopumisen vaikutukset tulisi
huomioida työurakeskustelussa.
Ohi on! -kansalaisaloite ehdottaa: ”että asevelvollisuus lakkautetaan Suomessa.
Lakkauttamisen jälkeen nykyinen miehiä koskeva varusmiespalvelus ei olisi enää
pakollinen, eikä varusmies- tai siviilipalveluksesta kieltäytyviä tuomittaisi
vankeuteen.” Kysymys on keskustelualoitteesta, joka ei pidä sisällään ehdotusta
asevelvollisuusjärjestelmän korvaajaksi. Ohi on! -kansalaisaloite perustelee ehdotusta
asevelvollisuusjärjestelmän
kansantaloudellisilla
kustannuksilla,
epätasaarvoisuudella ja puolustusratkaisun vanhentuneisuudella. Suurimmassa osassa
Euroopan valtiosta asevelvollisuudesta on jo luovuttu.

Esitys:

Vihreä lista esittää, että TYY liittyy Ohi on! -kansalaisaloitteen tukijaksi ja että
edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen kannanoton asevelvollisuusjärjestelmästä.
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238
Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsen Saska Heino on vaihdon vuoksi estynyt toimimaan
taloustoimikunnassa ja on ilmoittanut eroavansa, joten taloustoimikuntaa tulee
täydentää yhdellä jäsenellä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto täydentää taloustoimikuntaa.

239
Suorien etäsakkomaksujen mahdollistaminen Turun yliopiston kirjastoissa
Moni Turun yliopiston opiskelija asuu Turun ulkopuolella ja moni kauempanakin.
Välillä syystä tai toisesta lainojen uusinta unohtuu tai vaikeutuu. Jos kirjoja on
useampi, voi kerralla tulla suuri sakkomäärä maksettavaksi. Jos opiskelija asuu
pitemmän matkan päässä tai liikkuminen muusta syystä on hankalampaa, on
sakkomaksujen kasautumisen riski suurempi. Kaikilla opiskelijoilla ei myöskään ole
läheisiä kavereita, jotka tarvittaessa pystyisivät viemään erääntyneet lainat
kirjastoon. Samoin opiskelijat ovat itse usein kiireisiä, eivätkä ehdi aina asioida
kirjastoissa maksaakseen sakkonsa.
Tämän vuoksi olisi hyvä saada suoramaksujärjestelmä Turun yliopiston kirjaston
sivulle, jolloin erääntyneiden lainojen voisi sakot maksaa ja saada sen jälkeen heti
uusittua lainansa, jotka eivät ole varattuna. Tällainen käytäntö helpottaisi monien
opiskelijoiden elämää. Nykyaikana verkkomaksujen yleistyttyä järjestelmä on
luultavasti mahdollinen.
Esitys:

Ylioppilaskunnan jäsen Jukka Väisänen esittää, että edustajisto asettaa TYYn
hallituksen ja henkilökunnan toimimaan sakkomaksujärjestelmän kehittämiseksi
niin, että erääntyneiden lainojen maksut ovat helposti suoritettavissa
verkkomaksulla.

240
Muut esille tulevat asiat
241
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Joel Holmén
edustajiston varapuheenjohtaja
LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.

Rauli Elenius
pääsihteeri

TYYH päätösluettelot 22–28
Lisätalousarvio
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Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.
Liite 6.
Liite 7.

Kolmivuotissuunnitelma
Hallituksen puolivuotiskatsaus
Talousstrategia
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
Kannanotto asevelvollisuusjärjestelmästä
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