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EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

26.4.2017 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
188
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.21.
Pääsihteeri oli esteellinen osallistumaan kohdan 195 käsittelyyn ja oli jäävännyt
itsensä kokouksesta. Sihteerinä toimi Juha Laurila.
189
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sihteeri suoritti nimenhuudon:
1
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Dahlström Tuomas

Ryhmä Lex

Hiltunen Henni

TYY Terveeksi

Jokinen Risto

Hybridiaani

Kainulainen Henna

TuKY-lista

Varalla Milla Anttonen

Karjalainen Katarina

Demariopiskelijat - TOSY

Varalla Pyry Kantanen

Knuutila Aapo

Hybridiaani

Varalla Liinalotta Erkko

Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

Korhonen Miro

TuKY-lista

Korventausta Miikka

Eduxi

Laakso Ville

Ryhmä Lex

Laaksonen Meri Tuuli

TuKY-lista

Laine Lassi

TYY Terveeksi

Leimu Ann-Sofie

TuKY-lista

Lempiäinen Jesper

Eduxi

Leppä-Aro Laura

Ryhmä Lex

Litokorpi Julia

Vihreä lista

Varalla Annika Eerikäinen

Lumme Riina

Soihdunkantajat

Varalla Justus Jokela

Lähdemaa Jyri

TYY Terveeksi

Makkonen Juuso

TuKY-lista

Manninen Riku

Vihreä vasemmisto

Matikka Mirva

TYY Terveeksi

Musakka Tuula

Vihreä lista

Määttänen Oona

TYY Terveeksi

Varalla Salla Maijala

Varalla Tiina Mänty

Varalla Mika Mäkelä
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nauholz Niko

TuKY-lista

Niemi Eetu

Soihdunkantajat

Nygrén Eveliina

TuKY-lista

Paavola Tomi

Ryhmä Lex

Palanterä Paavo

Hybridiaani

Peltomaa Paula

TuKY-lista

Rantala Pekka

Vihreä vasemmisto

Saari Emmi

Vihreä lista

Salmenoja Sanni

Eduxi

Salomäki Iiro

Vihreä vasemmisto

Selenius Otto

Hybridiaani

35
36
37
38
39
40
41

Suomalainen Iiro

Vihreä vasemmisto

Talvinko Max

Soihdunkantajat

Vesa Antti-Jussi

Oikeat

Wessman Kukka-Maaria

Vihreä lista

Wilén Noora

Ryhmä Lex

Vuorinen Saara

Humanistilista '15

Vähä-Heikkilä Matti

Hybridiaani

Varalla Heidi Ussa

Pauliina Niemi saapui kello 18.30
kohdassa 193

Läsnä oli 40/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus
ja OLL:n puheenjohtaja Marjukka Mattila.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
190
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Iiro Salomäen sekä Otto Seleniuksen. Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Max Talvinko.
191
Ilmoitusasiat
Tiainen, hallitus, kertoi, että jäsenkysely oli vielä auki kaksi päivää, pyysi ryhmiä
levittämään tietoa kyselystä.
Puheenjohtaja ilmoitti päivitetystä edustajiston kokousaikataulusta: aikaistetaan
kokousaikataulua viikolla kuukauden toiseksi viimeiseen viikkoon.
Dahlström, Ryhmä Lex, ilmoitti keskusvaalilautakunnan aloittaneen vaalien suunnittelun.
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192
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
193
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Saari, Vihreä lista, kysyi hallitukselta miksi TYYn hallituksen tekemien henkilövalintojen anonymiteetistä oli päätetty luopua. Tiainen, hallitus, kertoi että virallista
päätöstä asiasta ei ole tehty. Hallitus koki muun muassa, että anonyymiys estää
monipuolisten ja innovatiivisten hakemusten käytön ja että uudistus nopeuttaa
karsintaa esimerkiksi tilanteissa joissa paljon hakijoita. Kuitenkin anonyymiä rekrytointia voidaan vieläkin soveltuvin osin käyttää.
Dahlström, Ryhmä Lex, kysyi, oliko jäsenkyselyyn vastanneiden määrään tällä hetkellä tyytyväisiä
Niemi saapui kello 18.30, salin äänimäärä 41/41
Vesa, Oikeat, kysyi, onko jäsenkyselylle asetettu tavoitetta. Tiainen, hallitus, kertoi
että selkeää tavoitetta ole mutta 10 prosentin vastausaste on yleensä ollut realistinen.
Wessman, Vihreä Lista, kysyi mitä mieltä hallitus oli uudesta huoltajakorotuspäätöksestä.
Tiainen, hallitus, kertoi hallituksen olevan tyytyväinen päätökseen. Päätös kompensoi perheellisille opintorahan leikkausta mutta valitettavasti vain osittain parantaa tuen tasoa. Tavoite ollut kuitenkin pitkäaikainen ja siksi asiasta on avoimesti iloittu sosiaalisessa mediassa.
Opiskelijoiden liikuntaliiton Marjukka Mattila esitteli liikuntaliiton vuoden 2017
toimintaa. Linjapaperia oli tänä vuonna uudistettu ja esimerkiksi korkeakoulubarometrin työstäminen oli aloitettu. Paikallisiin liikunnanedistämissuunnitelmiin
oli panostettu, samoin kvalitatiiviseen tutkimukseen sekä yhteiskunnalliseen
markkinointiin.
Mattilalle oli etukäteen toimitettu kysymyksiä edustajistoryhmien toimesta. Kysymyksiä olivat:
-

miten OLL:n jäsenet sekä TYYn alaiset järjestöt ja jäsenet hyötyvät OLL:n jäsenyydestä
onko OLL tukenut ei-liikuntajärjestöjä liikuntatapahtumien ja vierailujen järjestämisessä

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 26.4.2017
Page 4/9

Mattila: koulutustoiminta tuo lähelle ja sitä kautta vahva side: kerrotaan mitä OLL
tekee ja mitä TYY tarvitsee. Liikuntatuutorointia esimerkiksi saa tilauksesta sekä
muuta edunvalvontatukea ja toimintaa. OLL auttaa liikuntaedunvalvonnassa muita ylioppilaskuntia esim. kampuskehittämisessä. mukana suunnitteluryhmissä,
esim. liikkuva koulu.
TYYn jäsenet taas hyötyvät Mattilan mukaan tapaturmavakuutuksista ja musiikintoisto-oikeuksista. Opiskelijoiden SM-kisoissa on muutama TYYläinen hyvin sijoittuneena kisoissa tänä vuonna. Mattilan mukaan tämä on tärkeä paikka päästä
edustamaan. Muina etuina hän mainitsi liikuntamahdollisuuksien lisäämisen vaikuttamistyön kautta. Paikalliset toimijat saavat myös apua toimintaansa sektoritapaamisten kautta.
Liittokokous ei ole linjannut, että tehtäisiin suoraa vaikuttamista eiliikuntajärjestöjen kanssa. OLL:n toimintakenttä on jo laaja – monia tahoja joihin
pitää olla jo yhteydessä. Näin ollen on hankala tavoittaa suoraan ainejärjestöjä.
Ylioppilaskuntien toimijoiden tukeminen on tehokkaampaa, sillä resurssit ovat
niukat.
Paavola, Ryhmä Lex pyysi tarkennusta ja konkretiaa esittelyn tueksi. Mattila lupaa
selvittää lukuja, muistutti vastavuoroisuudesta.
Vesa, Oikeat: mikä on tärkein etu, jonka OLL pystyy tarjoamaan jäsenistölleen?
Mattila: korkeakoululiikunnan kehittäminen itsessään, liikkuva koulu -hanke.
Talvinko, Soihdunkantajat: jatkossa hyvä tuoda lukuja, auttaisi keskustelussa. Mattila: etujen käyttämisestä dataa, varsinkin ensi vuonna barometri edunvalvontatyöstä.
Dahlström, Ryhmä Lex, tiedusteli OLL:n mahdollisuuksista tavoittaa opiskelijajäseniä ja millaista materiaalia ovat tuottaneet jäsenjärjestöille? Rivijäsen ei hänen
mukaansa saa hirveästi tietoa organisaatiosta. Mattilan mukaan viestinnässä on
kehittämistä, eikä toimistolla ole esimerkiksi vakituista viestintätyöntekijää.
Kondelin, Vihreä vasemmisto: miten näet yhdenvertaisuussuunnitelman edenneen, miten alkanut vaikuttamaan? Mattila: monikielisempi viestintä, sektoritapaamisissa yhdenvertaisuuden huomioiminen esim. sijainnin suhteen, tapahtumissa yhdenvertaisuusteemoja esille,
Laakso, Ryhmä Lex: miten tämä vuosi on eronnut viime vuodesta, mihin toimiin
keskusteluiden jälkeen on ryhdytty? Mattila: huolet otettiin huomioon, matalan
kynnyksen liikuntaan huomiota.
Kokoustauko ajassa 19.30 – 19.46
Lähdemaa poistui ajassa 19.31 salin äänimäärä 40/41
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194
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan strategiasta
Liite 1a
Liite 1b
Liite 1c

Luettelo strategian arvovaihtoehdoista ja kuvaus nykyisistä dokumenteista
Strategiatoimikunnan ja edustajistoryhmien tekemät SWOT-analyysit
Ryhmäpuheenvuorot lähetekeskustelua varten
Edustajisto nimitti strategiatoimikunnan helmikuun kokouksessaan. Toimikunta
on kokoontunut kahdesti ja hahmotellut strategian päivittämisprosessia. Edustajistolta toivotaan näkemyksiä jo alkuvaiheessa, jotta valmistelussa on otettu eri näkökulmat ja edustajiston tahto mahdollisimman hyvin huomioon.
Toimikunta toivoo edustajiston lähetekeskustelussa kannanottoja seuraaviin kysymyksiin:
Millaiset TYYn arvojen pitäisi olla? Vaihtoehdot ovat liitteessä 1.
Millainen TYY on viiden vuoden päästä? Entä kahdenkymmenen?
Minne olemme menossa? Miten pääsemme sinne?
Minkä muotoinen strategian tulisi olla? Liitteessä 1 on kuvattu tällä hetkellä käytössä olevat toimintaa ohjaavat dokumentit.

Esitys:

Strategiatoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun strategian päivittämisestä.

Keskustelu:

Ryhmäpuheenvuorot oli toimitettu ennalta. Puheenvuorot liitteenä.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun strategian päivittämisestä.

195
Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistön (Nummen puistokatu 2) vuokraaminen
Liite 2
Liite 3

Uuden ylioppilastalon taustamateriaali
Uuden ylioppilastalon tulo- ja menoarvio
Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on hankkinut Turun kaupungilta kiinteistön
Nummen puistokatu 2 –osoitteesta (Liite 2: Kuuvuoren tilan taustamateriaali).
TYS remontoi kiinteistön TYYn Uusi yliopilastalo –selvitysryhmän vaatimusten
mukaisesti ja vuokraa tämän TYYlle 6 €/m2/kk hintaan (remonttikustannukset on
sisällytetty vuokraan). Vuotuiset kokonaisvuokrakustannukset ovat 37800€. Vuokra
sisältää vedestä, lämmöstä, sähköstä ja kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset. Tämän lisäksi TYYlle aiheutuu kuluja esimerkiksi kiinteistövalvonnasta, jätehuollosta
ja henkilön palkkauksesta (Liite Y: Tulo- ja menoarvio).
Kiinteistön vuokrauksen käsitteleminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § mukaan edustajiston tehtävä.
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Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen
solmimaan Kuuvuoren nuorisotilan vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.

Keskustelu:

Vähä-Heikkilä, Hybridiaani, tilatyöryhmän puolesta, esitteli käynnistymisvaiheen
arviointia iltakoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Alijäämäarviointia oli tehty
Uusiksen sekä Osakuntasalin vuokraustoiminnan pohjalta.
Palanterä, Hybridiaani: arvioi tiedekuntansa vuokrausinnokkuutta, 47 tapahtumaa
jotka voisivat siirtää kyseiseen vuokratilaan.
Kondelin, Vihreä vasemmisto: etenkin pienillä yhdistyksillä pula edullisista vuokratiloista.
Laakso Ryhmä Lex, sanoi kulupuolen avonaisuuden arveluttavan. Mihin suuntaan
taloutta korjataan, mikäli kulut alkavat ylittymään?
Musakka Vihreä lista, oli tehnyt kyselyä humanististen järjestöjen puheenjohtajilta, saanut 12 vastausta, 40 vuokrausta vuodessa sekä speksi muodostaisivat noin
80 vuokrausta vuodessa.
Saari, Vihreä lista: lista tyytyväinen esitykseen, eivät ole huolissaan vuokramääristä, mahdollisuus purkaa sopimus jos kannattavuus laskee.
Niemi, Soihdunkantajat: ainakin 20 tapahtumaa yhteiskuntatieteilijöiltä vuosittain. Talo mahdollistaisi myös uusien tapahtumien järjestämisen, uusiin projekteihin liittyy riskejä, ei ole varaa olla ottamatta riskiä, näkyvä hanke tuo lähemmäksi jäsenistöä
Peltomaa, TuKY-listan mielestä käydään kahta keskustelua. ei ole mielipidekysymys tarvitaanko tilaa vaan siitä, miten pystytään pidemmällä aikavälillä pitämään
yllä palvelua. Kaikki tietävät, että tila tulisi tarpeeseen.
Dahlström Ryhmä Lex, pohti tarvitsevatko speksaajat tiloja ja pohtii järjestöjen
maksukykyä.
Musakka, Vihreä Lista, kertoi humanistispeksillä menneen harjoitustilakuluihin
1252 euroa, sillä tiloja ei ole tarpeeksi.
Vähä-Heikkilä, Hybridiaani: sopimusta ei vielä ole, miten suhtautua eteen tulevaan paperiin, vuokrasopimus toistaiseksi voimassa oleva, b-talojen järjestötilojen
pohjalta tekemään sopimuspohjaa.
Vesa, Oikeat: tilalle selkeästi tarvetta turussa, pitääkö järjestöavustukseen koskea,
jäsenmaksut yksi vaihtoehto ja siihen ei tule joutua,
Talvinko, Soihdunkantajat, tiedusteli mistä taloudellisista faktoista keskustellaan,
johon puheenjohtaja selvensi.
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Leimu, TuKY-lista, pohti, onko järjestöillä maksukykyä maksaa juhlatilasta. Taloudelliset luvut olennaisia tätä päätöstä sillä vaihtelut vuokran määrässä ovat huomattavat vuodessa.
Palanterä, Hybridiaani, vastaa ja viittasi selvitystyöhön oman tiedekuntansa sisällä.
Dahlström, Ryhmä Lex: menorakenteen tulisi pysyä vakaana.
Eerikäinen: tarve on tunnistettu, kun työryhmä on pistetty pystyyn, puskurivarat
selvitetty
Dahlström, Ryhmä Lex: riskin arvio ei selkeää ja puskurirahastoon ei halua koskea,
riskiä ei riittävästi eritelty.
Tiainen, hallitus: 2014 jätetty 200 000 + ylijäämät 30 000 euroa kahdelta vuodelta
joita käytettiin.
Vuorinen, Humanistilista, kertoi uskovansa maksukyvyn löytymiseen ja huomautti
että muut tilat ovat huomattavasti kalliimpia. Hanke sisältää riskejä mutta voidaan
myös päätyä voitolle.
Leimu, TuKY-lista: investoinneista tehdään riskiarvioita. Onko edustajisto valmis
tekemään vaikeita päätöksiä?
Rantala, Vihreä Vasemmisto: kerrottu kolmen tiedekunnan tarpeesta, onko paljon
muitakin, mitä te haluatte?
Vähä-Heikkilä, Hybridiaani, esitteli muita vuokrausvaihtoehtoja esimerkiksi Campus-sportin kiinnostusta tilasta.
Kondelin, Vihreä vasemmisto: ollaan valmiita keskustelemaan vaikeista päätöksistä, olemmeko valmiita tekemään tästä tänään päätöstä?
Korventausta, Eduxi, huomautti että vuokrankehitystä on seurattava, ei sidottu
tähän vuoteen ja hintaan, tila vuokrattavissa myös ulkopuolisille.
Palanterä, Hybridiaani, ilmoitti että ollaan valmiita tekemään vaikeita päätöksiä,
puskuri olemassa investointeja varten.
Nauholz, TuKY-lista, laski worst case scenarion, jonka mukaan nollaa kohden on
hankala päästä ja tappiolle jäätäisiin noin 20 000 euroa vuodessa.
Dahlström, Ryhmä Lex, tiedusteli, paljonko ollaan valmiita ottamaan takkiin ja
annetaanko tässä projektille avoin 200 000 euron shekki?
Peltomaa, TuKY-lista: ratkaisu haettava yhdessä.
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Laakso, Ryhmä Lex: kyse siitä ollaanko valmiita kantamaan vastuu vai ei, vastuunkantoa TYYn taloudesta.
Tiainen, hallitus, kertoi että mikäli hallitukselle halutaan asettaa reunaehtoja
vuokrasopimuksen laadintaa varten, se on suotuisaa tehdä nyt.
Kokoustauko ajassa 21.15–21.23
Paavola, Ryhmä Lex, esitti: ”ettei hallitusta valtuuteta solmimaan / jatkamaan
neuvotteluja tältä pohjalta. Kaipaamme vielä tarkennuksia kulupuolelle, tämän
jo saavutetun informaation päälle”. Esitystä kannatti Leppä-Aro, Ryhmä Lex.
Kantanen, Demariopiskelijat, kiittivät tilatyöryhmää ja kertoivat ryhmänsä kannattavan esitystä. Kantanen korosti ettei tilaa olla ostamassa vaan vuokraamassa, mikä pienentää jonkin verran projektiin liittyviä riskejä.
Vuorinen, Humanistilista, huomautti, ettei tilatyöryhmän työ lopu tulevaan päätökseen, vaan uusia tiloja kartoitetaan vastaisuudessakin.
Pidettiin suuntaa antava käsiäänestys pohjaesityksen ja Paavolan muutosesityksen
välillä. Puheenjohtaja tulkitsi pohjan saaneen enemmän kannatusta.
Päätös:

Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen solmimaan Kuuvuoren nuorisotilan
vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.

196
Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvio
Liite 4

Uuden ylioppilastalon alkukustannusten talousarvio
Uuden tilan perustaminen vaatii kalusto- ja tarvikehankintoja. Selvitysryhmä on
käymissään keskusteluissa ja valmistelutoimissaan koonnut vaaditut investoinnit.
Tilaa jatkossa tultaisiin kehittämään käyttäjien toiveiden mukaisesti. Suunnitellut
varainkeruutoimet kattavat tilan vaatimat alkupanostukset lähes kokonaan.

Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se hyväksyy Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvion.

Keskustelu:

ei puheenvuoroja

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvion.
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197
Muut mahdolliset asiat
Korventausta, Eduxi, Leimu, TuKY-lista, sekä Matikka, TYY terveeksi pitivät kukin
viimeisen edustajiston kokouksensa kunniaksi kiitospuheenvuorot kuluneista
vuosista.
Kondelin, Vihreä Vasemmisto, ilmoitti, ettei ole lähdössä mihinkään.
198
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Juha Laurila
kokouksen sihteeri

Rauli Elenius
pääsihteeri

Iiro Salomäki
pöytäkirjantarkastaja

Otto Selenius
pöytäkirjantarkastaja
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