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Aika:

Keskiviikko 30.1.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Esityslista
154
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Pääsihteeri tarkasti läsnäolijat nimenhuudolla:
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Amper Tanja
Aronen Matti
Artukka Topi
Ekberg Marlo
Harmaa Juho
Holmén Joel
Jokinen Tommi-Juhani
Kaleva Lotta
Kamotskin Isadora
Kantanen Pyry
Kattelus Lauri
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Kesti Anna-Kaisa
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laasonen Janne
Laitinen Elias
Loukonen Juho
Lundén Jan-Erik
Miikkulainen Lauri
Myllymäki Ilkka
Mäkipää Anna

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

Kujala Arttu

Nikolajev Victor

Ingström Saara

Ervasti Nuppu
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Nguyen Hai
Pollari Tommi
Rantanen Janica
Saikkonen Annele
Scheinin Mirjam
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Tuomala Miikka
Uotila Jaakko
Vainio Lassi
Vainio Mikael
Valkonen Ville
Viljanen Virva
Weber Konsta
Vähä-Heikkilä Matti
Väänänen Aleksi
Yliaho Jenni

Vihreä vasemmisto
TuKY
Vihreä lista
Vihreä lista
Ryhmä Lex
TuKY
Ryhmä Lex
Kokoomus
Vihreä lista
Demariopiskelijat - TOSY
TuKY
TuKY
Vihreä vasemmisto
Vihreä lista
Hybridiaani
TuKY
Kokoomus

Ojanaho Tiia

Koivikko Timo

Lisäksi paikalla TYYn hallitus 2013, opintovapaalle jäävä pääsihteeri
Nyström sekä jäsenistöä.
Läsnä oli 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Amper ja Aronen
ja heidän kanssaan ääntenlaskijaksi Laitinen.
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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen (40-42/2012 sekä 1-3/2013) päätösluettelot ovat esityslistan
liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu kevät 2013:
28.1.

Edustajiston tammikuun iltakoulu

18.2.
25.2.
27.2.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston helmikuun kokous (valiokuntien tosut ja talousarviot
tiedoksi, keskusvaalilautakunnan valitseminen, ohjesääntöjen
päivityksiä)

1.3.
18.3.

Edustajiston illanvietto
RPJ
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25.3.
27.3.

Iltakoulu
Edustajiston maaliskuun kokous (tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus,
toimintakertomus, yhdenvertaisuusohjelma)

15.4.
22.4.
24.4.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous

Tiedoksiantoja:
- Edustajiston puheenjohtajisto on laatinut edustajistolle seuraavan
kulusuunnitelman oman (ml. taloustoimikunta, strategiatyöryhmä ja
ravintolavaliokunta) budjettieränsä käyttämiseksi (tili 3244).
Taloustoimikunta 100 €
Ravintolavaliokunta 50 €
Strategiatyöryhmä 100 €
Kopiointi- ja postituskulut 300 €
Tarjoilut kokouksiin 500 € (9*55,56€)
Epjt, taltopj ja Universtaan toimitusjohtaja TYYn virkistyspäivässä ja
pikkujouluissa 450 €
Epjt ja taltopj TYYn vujuilla 350 €
Edustajiston illanvietot 350 € (175 € * 2)
Edustajiston puheenjohtajiston vuosijuhlaedustukset 300 € (150 € * 2)
Matkakulut (filiaaliedaattorit) 500 €
(Kokous filiaalissa 500 €)
Yhteensä 3500 €
-

-

Hallituksen puheenjohtaja Isotalo kertoi toteuttamissuunnitelman käsittelystä.
Karvonen ilmoitti soposektorin lausunnosta koskien opintotuen rakenteellista
kehittämistä.
Henriksson kertoi maksuttoman koulutuksen kannanotoista ja ISTUn
osallistumisesta valmisteluun.
Puheenjohtaja kertoi edustajiston budjetista sekä edustajiston kevään
aikataulusta
Pääsihteeri kertoi ylioppilaskuntien työehtosopimuksesta ja sen myötä tulevista
sääntö- ja muista muutoksista paikallistasolla.
SYL:n varapuheenjohtaja Koivisto kertoi SYL:n kuulumisista: maksuton koulutus
on ollut esillä ja hallitus on päässyt työn makuun. Mäkipää kysyi SYL:n
lukukausimaksustrategiasta, mihin Koivisto vastasi, että lukukausimaksualoite oli
puolivillaisesti hyväksytty ja että opintotukikeskustelu oli SYL:n hallituksen
näkökulmasta ajankohtaisempi.
Pääsihteeri kertoi, että ylioppilaslehden päätoimittajan sijaisen työsopimusta
jatketaan vakituisen päätoimittajan pitäessä äitiysvapaansa jälkeen myös
hoitovapaata.
Kattelus, ryhmä Lex, ilmoitti tämän kokouksen olevan hänen viimeisensä.
Ryhmä Demariopiskelijat järjestäytyi uudelleen:
Rpj Vainio, vRpj Kantanen
Ryhmä soihdunkantajat järjestäytyi uudelleen:
rpj Miikkulainen, valintatoimikunnan varajäsen Maxenius
Ryhmä Vihreä lista järjestäytyi uudelleen:
rpj Rantanen, vrpj Saikkonen,
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valintatoimikunnan jäsen Puisto, varalla Artukka
Ryhmä Hybridiaani järjestäytyi uudelleen:
rpj Matti Vähä-Heikkilä, vrpj Mäkipää
Ryhmä TYY terveeksi järjestäytyi uudelleen:
rpj Aronen, vrpj Nikolajev,
valintatoimikunnan jäsen Aronen, varalla Nikolajev
Ryhmä TuKY-lista järjestäytyi uudelleen:
rpj Harmaa, vrpj Nieminen,
valintatoimikunnan jäsen Harmaa, varajäsen Nieminen
158
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Miikkulainen kommentoi pöytäkirjojen liitteiden puuttumista. Miikkulainen kysyi
hallitukselta, miksi fastlaskiaisen tapahtumatuottajan haku oli niin vähän aikaa auki,
hpj vastasi kiireen olleen syynä.
Miikkulainen kysyi strategiaristeilyn tarpeellisuudesta. Valkonen vastasi
kustannuksen olevan maltillinen.
Vainio kysyi yliopistodemokratian tilasta ja laitosneuvostojen korvaavien työryhmien
tilanteesta. Ahlgren vastasi toimintasuunnitelman jo asettavan tavoitteita asian
suhteen ja asiaa tarkkaillaan.
Laitinen kysyi kokouksen 42/2012 talouspäätöksistä ja sitä, aikooko TYY osallistua
BIEN Finlandin nimienkeruuprojektiin. Wilska vastasi, että nimiä aiotaan kerätä.
Vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja Koivisto ja Universtas Oy:n hallituksen
varapuheenjohtaja Nyström kertoivat, että TYYn myöntämän lainan ansiosta voitiin
hankkia hyvä sijoituskiinteistö Hämeenkadulta.
Sirkiä kysyi streamauksen linkittämisestä TYYn nettisivuille. Peltonen vastasi, että
streamauksessa on muutenkin kehitettävää.
Jokinen kysyi ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivästä. Henriksson vastasi
pidettävän 200 ihmisen sitsit 15.2.
Lundén kysyi BIEN Finlandiin liittymisen kuluista, Wilska vastasi kustannuksen
olleen pieni.
Artukka kysyi sitseistä, että onko edustajistolle kiintiötä. Henriksson vastasi, että
edustajistolle on saman verran kiintiöpaikkoja kuin tiedekunnille.
Väänänen toivoi, että Porissa pidettäisiin filiaalikokous.
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TYYn sääntöjen muuttaminen (1. käsittely)
Tarve sääntömuutokselle on noussut viime vuosina ilmenneestä hallituksen
henkilöstöresurssin riittämättömyydestä työmäärään nähden sekä tarpeesta määrän
joustavoittamiseen tulevia toimintaympäristön muutoksia silmällä pitäen.
Hallituksen tilastoitu kuukausittainen työmäärä on vaihdellut edeltävänä
kalenterivuonna 99 ja 215 työtunnin välillä. Suuri sektori- ja kuukausikohtainen
vaihtelu ei ole hävitettävissä pelkällä työmäärän jakamisella, vaan vaatii kiireisinä
vuosina myös suurempaa hallituskokoa. Toisaalta koon joustavoittaminen myös
pienemmäksi on perusteltua esimerkiksi vuoden lopulla mahdollisesti tapahtuvien
hallituksesta eroamisten sujuvoittamiseksi tai taloudellisesti heikon vuoden johdosta.
Vastaavan kokoisissa ylioppilaskunnissa on sääntöihin kirjattuna seuraavat
hallituskoot:
AYY: puheenjohtaja ja 5–9 jäsentä; HYY: puheenjohtaja ja 6–12 jäsentä; ISYY:
puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä; JYY: puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä; OYY: puheenjohtaja
ja 5–8 jäsentä; ja Tamy: puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä.
Vuonna 2013 edellä mainittujen ylioppilaskuntien hallituskoot vaihtelivat 12–8
jäsenen välillä hallituksen puheenjohtajat mukaan luettuna.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että sääntöjen III luvun 12 §:n kirjaus:
”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen
jäsentä”, korvataan kirjauksella: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä” sekä sääntöjen II
luvun 13 §:n kirjaukseen: ”Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää
vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee
edustajisto hänen tilalleen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”,
korvataan: ”--- edustajisto voi valita hänen tilalleen yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”
Isotalo esitteli asian.
TuKY-lista esitti sääntömuutosesityksen hylkäämistä.
TuKY-lista esitti ponnen, jonka käsittely siirrettiin muihin esille tuleviin asioihin.
Miikkulainen, soihdunkantajat, kannatti TuKY-listan hylkäysesitystä.
Suoritettiin koeäänestys kättä nostamalla. Puheenjohtaja totesi TuKY-listan
hylkäysesityksen voittaneen koeäänestyksessä hallituksen esityksen.

Päätös:

Edustajisto päätti olla muuttamatta ylioppilaskunnan sääntöjä.
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Strategiatyöryhmän asettaminen
Edustajisto hyväksyi Turun yliopiston ylioppilaskunnan strategian kokouksessaan
21.11.2012. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan perustehtävä, visio eli
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tavoitetila, arvot sekä menestystekijät. Strategian toteuttamista ei kuitenkaan vielä
ole suunniteltu kattavasti.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto asettaa vuodelle 2013
strategiatyöryhmän, ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:
Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, työryhmän sihteeri
Heikki Isotalo, hallituksen puheenjohtaja
Otto Sulin, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Joel Holmén, edustajiston varapuheenjohtaja
Essi Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Strategiatyöryhmällä on lisäksi oikeus kutsua työskentelynsä tueksi kokouksiinsa
asiantuntijoita. Henkilökunnan edustajalla on tahtoessaan oikeus osallistua
strategiatyöryhmän kokouksiin.
Strategiatyöryhmän tehtävänä on suunnitella, johtaa ja valvoa strategian
toteuttamista ylioppilaskunnassa. Työryhmä raportoi edustajistolle ylioppilaskunnan
strategisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kerran vuoden 2013 aikana.
Valkonen esitteli asiaa.
Vihreä lista esitti, että viimeinen kappale muotoillaan uudelleen:
”Strategiatyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valvoa strategian toteuttamista
ylioppilaskunnassa. Työryhmä raportoi edustajistolle ylioppilaskunnan strategisten
tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti.”
Valkonen otti esityksen nimiinsä.
Vihreä lista esitti lisäystä: ” Työryhmä valmistelee edustajistolle toimintansa raamit
tai toimintasuunnitelman edustajiston helmikuun kokoukseen.”
Valkonen otti esityksen nimiinsä
Edustajisto asetti strategiatyöryhmän yksimielisesti.

Päätös:

Edustajisto päätti asettaa vuodelle 2013 strategiatyöryhmän, ja nimetä
siihen seuraavat henkilöt:
Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, työryhmän sihteeri
Heikki Isotalo, hallituksen puheenjohtaja
Otto Sulin, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Joel Holmén, edustajiston varapuheenjohtaja
Essi Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Strategiatyöryhmällä on lisäksi oikeus kutsua työskentelynsä tueksi
kokouksiinsa asiantuntijoita. Henkilökunnan edustajalla on
tahtoessaan oikeus osallistua strategiatyöryhmän kokouksiin.
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Strategiatyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valvoa strategian
toteuttamista ylioppilaskunnassa. Työryhmä raportoi edustajistolle
ylioppilaskunnan strategisten tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti.
Työryhmä valmistelee edustajistolle toimintansa raamit tai
toimintasuunnitelman edustajiston helmikuun kokoukseen.
kokoustauko 19.36 – 19.49
162
Muut esille tulevat asiat
TuKY-listan toivomusponsi käsiteltiin:
”Asetettava strategiatyöryhmä ottaa käsiteltäväkseen sääntömuutoksen sisältämän
hallituskokokeskustelun, sekä mahdollisen tiedottajan palkkaamisen. Ponnen
toiveena on että strategiatyöryhmä käsittelee resursointiasiaa, sekä ottaa huomioon
myös valiokuntien roolin organisaatiossa. Ponnen mukaisesti edustajisto toivoo että
strategiatyöryhmä valmistelee useamman vaihtoehtoisen selonteon ja hallitus tekee
esitykset huhtikuun edustajistoon. Kun työryhmä käsittelee viestintään liittyviä
kysymyksiä, kuulee se myös viestintäsektoria.”
Suoritettiin koeäänestys. Puheenjohtaja totesi ponnen voittaneen äänestyksen.
TuKY-listan ponsi hyväksyttiin.
Soihdunkantajat ja hybridiaani esittivät toivomuspontta, jonka mukaan
”hallitus sitoutuu selvittämään edustajistolle lyhyesti ja suullisesti
toimintasuunnitelman toteutumisen aina edustajiston kokouksen alussa. Lisäksi
hallitus antaa edustajistolle tiedoksi tarkistetun toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelman syyslukukauden ensimmäisen edustajiston kokouksen
yhteydessä.”
Ponsi otettiin käsittelyyn yksimielisesti, vaikka sitä ei ollut jätetty sääntöjen
määräämässä ajassa tai koskenut suoraan esityslistalla ollutta asiaa.
Väänänen poistui 20.08
Läsnä 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Suoritettiin koeäänestys. Äänestyksen tulos ei ollut selvillä, joten puheenjohtaja
kutsui ääntenlaskijat.
Äänestystulos:
puolesta 14
vastaan 20
tyhjät 6
Edustajisto hylkäsi Soihdunkantajien ja Hybridiaanin toivomusponnen.
163
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.11.

7

EDUSTAJISTON TAMMIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 30.1.2013

LIITTEET

Liite 1.

TYYn hallituksen päätösluettelot 40-42/2012 ja 1-3/2013

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

pöytäkirjantarkastaja
Tanja Amper

pöytäkirjantarkastaja
Matti Aronen
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