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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

26.10.2016 klo 18.15

Paikka:

Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
98
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.28.
99
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Harjuniemi Inari
Hiltunen Henni
Huttunen Oula
Jokinen Risto
Kantonen Tatu
Karjalainen Katarina
Knuutila Aapo
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Laakso Ville
Laine Lassi
Lappalainen Iina
Leimu Ann-Sofie
Lempiäinen Jesper
Leppä-Aro Laura
Litokorpi Julia
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Musakka Tuula
Määttänen Oona
Nauholz Niko
Nguyen Hai
Olander Aleksi
Paavola Tomi
Palanterä Paavo

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

varalla Kurki

varalla Havia
varalla Väisänen

varalla Hiivola

varalla Virta
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Raitio Kristian

TuKY-lista

Saari Emmi
Salakka Janne

Vihreä lista
Soihdunkantajat

Salmenoja Sanni
Salomäki Iiro

Eduxi
Vihreä vasemmisto

Selenius Otto
Seppä Sami-Petteri

Hybridiaani
Ryhmä Lex

Suomalainen Iiro
Wallenius Tytti

Vihreä vasemmisto
Soihdunkantajat

Vesa Antti-Jussi
Wessman Kukka-Maaria

Oikeat
Vihreä lista

Wilén Noora
Vuorinen Saara

Ryhmä Lex
Humanistilista '15

Vähä-Heikkilä Matti
Vähäsaari Laura
Yli-Pietilä Eemil

Hybridiaani
TuKY-lista
TYY Terveeksi

varalla Mylläri

varalla Kähkönen

Paikalla oli 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi paikalla oli hallitus ja taloustoimikunnan puheenjohtaja Huovinen.
100
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Henni Hiltusen ja Inari Harjuniemen. Heidän kanssaan ääntenlaskijaksi valittiin Eemil Yli-Pietilä.
101
Ilmoitusasiat
Syksyn alustava kokousaikataulu:
9.11.
28.11.
29.11.
7.12.

Porthaninpäivä: juhlakokous, ravintola Galilei, yliopiston Naturarakennus
marraskuun iltakoulu
marraskuun varsinainen kokous
joulukuun kokous

Hallituksen puheenjohtaja Lumme kertoi hallituksessa kiireellisinä käsitellyistä
asioista.
Hallituksen kulttuurivastaava Aaltonen muistutti vuosijuhlaan ilmoittautumisesta
ja Porthanin päivän järjestelyistä.
Dahlström ilmoitti TYYn kansainvälisen sektorin ajankohtaisista asioista.
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Hallituksen jäsen Kulha kutsui kaikki osallistumaan TYYn kuntavaalikampanjan
suunnittelutilaisuuteen.
Pääsihteeri muistutti, että edustajiston jäsenillä on oikeus kantaa kuntanauhaa.
Ne, joilla ei vielä ollut nauhaa, kutsuttiin TYYn toimistolle hakemaan omansa.
Vihreä lista järjestäytyi uudelleen: ryhmäpuheenjohtaja Tuula Musakka, vararyhmäpuheenjohtaja Emmi Saari.
102
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
103
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Wilén, Ryhmä Lex, kysyi siitä, onko mielekästä vastata edustajiston ponsiin iltakouluissa, joissa ei ole koko edustajisto läsnä. Lumme vastasi, että ajatuksena on ollut
lyhentää kokousten kestoa.
104
Turun ylioppilaslehden strategia
Liite 1

Johtokunnan esitys Turun ylioppilaslehden strategiaksi

Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy Turun
ylioppilaslehden strategian.
Kurki, Turun ylioppilaslehden johtokunnan puheenjohtaja, esitteli asiaa.

Keskustelu:

Vihreä lista esitti, että riville 27 lisätään uusi kohta:
”lisää englanninkielistä sisältöä laajemman lukijakunnan tavoittamiseksi.”
Puheenjohtaja esitti, että strategian otsikosta poistetaan vuosiluku ”2016”. Vähä-Heikkilä kannatti.
Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä Turun ylioppilaslehden strategian.

105
Yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen
Edustajisto kävi maaliskuun kokouksessaan lähetekeskustelun uudesta yhdenvertaisuusohjelmasta vanhan ohjelman pohjalta. Vanha ohjelma käytiin läpi myös
TYYn toimiston henkilöstön ja saavutettavuustyöryhmän kanssa. Edellä mainittujen pohjalta kirjoitettiin luonnosversio, jota käsiteltiin avoimessa, suomenkielisessä workshopissa syyskuussa. Workshopin jälkeen suomenkielinen ohjelmaluonnos
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lähetettiin kommenttikierrokselle järjestöpuheenjohtajille, ja englanninkielinen
versio vielä erikseen kansainvälisille järjestöille. Ohjelmaluonnoksesta kysyttiin
erikseen myös filiaalijärjestöiltä, ja yhdenvertaisuutta käsiteltiin perheellisten
opiskelijoiden tapaamisessa. Kaikkien saatujen kommenttien perusteella työstettiin ohjelmasta lopullinen versio.
Liite 2

Hallituksen esitys yhdenvertaisuusohjelmaksi 2017–2020

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman
vuosille 2017–2020.
Kulha esitteli asiaa.
Kondelin, Vihreä vasemmisto, totesi korkeakoulukiusaaminen-termin olevan jossain määrin harhaanjohtava, koska kyseessä on usein todellisuudessa rikosasia,
jolloin asiaa tulee vähäteltyä termillä ”kiusaaminen”.

Keskustelu:

Vihreä lista esitti, että riville 93 lisätään: ”…Aspergerin oireyhtymä, erityisherkkyys, kuulo- tai näkövamma voi…”
Esitys hyväksyttiin koeäänestyksellä.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn yhdenvertaisuusohjelman 2017–2020.

106
Kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen
Edustajisto kävi syyskuun kokouksessaan lähetekeskustelun kolmivuotissuunnitelman päivittämisestä. Luonnosversioon hallitus lisäsi ehdotuksen lisättävästä sarakkeesta sekä nosti kehitysyhteistyön ja järjestöasiat suunnitelmaan uusina riveinä. Luonnokseen on tehty muutokset keskustelun perusteella.
Liite 3

Hallituksen esitys kolmivuotissuunnitelmaksi vuosille 2017–2019

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy kolmivuotissuunnitelman vuosille
2017–2019.
Hallitus esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä kolmivuotissuunnitelman vuosiksi 2017–2019.

107

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
Taloustoimikunta on valmistellut pohjaesitystä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi vuosille 2017–2019. Valmistelua jatketaan edustajiston lähetekeskustelun pohjalta ja suunnitelma hyväksytään marraskuun kokouksessa.
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Liite 4

Taloustoimikunnan esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi lähetekeskusteluun

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja, esitteli asiaa.

Keskustelu:

Laakso, ryhmä Lex, halusi herättää keskustelua ylioppilasteatterin vakiintuneesta
tuesta.
Vuorinen, Humanistilista, piti myös tärkeänä rahankäytön tarkastelua, mutta toivoi, ettei lähtökohta ole vain leikkaaminen.
Kähkönen, TuKY-lista, totesi ettei ainakaan heidän ryhmällään ole riittävästi tietoa
asiasta. Hän pohti, pitäisikö äänestää ponnesta, jonka mukaan hallitus selvittäisi
ylioppilasteatterin talouden tilaa.
Salomäki, Vihreä vasemmisto, kertoi ryhmän ladanneen Yammeriin selvityksen
teatterin taloudesta.
Hiivola, Vihreä vasemmisto, totesi olleensa mukana Turun ylioppilasteatterin toiminnassa ja kertoi sen toiminnan taloudellisesta perustasta.
Salakka, Soihdunkantajat, kiitti keskustelunavauksesta ja avasi teatterin taloushistoriaa viime vuosien ajalta. Hän piti taloudellista tukea tärkeänä.
Saari, Vihreä lista, kertoi olleensa näytöksessä, johon edustajiston jäsenet oli kutsuttu ja olleensa ainoa kutsun hyödyntänyt.
Vesa, Oikeat, oli sitä mieltä että pitäisi tehdä ratkaisu siitä, halutaanko tukea pitkäjänteisesti tiettyä kulttuurimuotoa vai muuttaa painotusta silloin tällöin.
Paavola, Ryhmä Lex, totesi että ylioppilasteatteri totta kai pitää TYYn tukea merkittävänä eikä heidän näkemyksensä asiassa ole siksi relevantti argumentti.
Laakso, Ryhmä Lex, sanoi että tärkeintä on pohtia onko tämänkaltaisen tuen jakaminen TYYn tehtävä.
Salakka referoi teatterin omaa selvitystä kuluista, joita TYYn tuella voidaan kattaa.
Vuorinen, Humanistilista sanoi, ettei hänkään käy kaikissa tilaisuuksissa, joihin
käytetään TYYn tukea.
Wilén, Ryhmä Lex, toivoi että kaikille ryhmille annettaisiin samat tiedot, viitaten
annettuun selvitykseen. Kondelin totesi että kyseessä oli yksittäisen ihmisen saama selvitys ja siksi sitä ei ole ilmeisesti jaettu ajoissa kaikille.
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Harjuniemi, Soihdunkantajat, avasi keskustelun osa-aikaisen kulttuurituottajan
palkkaamisesta jossain vaiheessa.
Vesa, Ryhmä Oikeat, sanoi olevan outoa että jäsenmaksua suunnitellaan korotettavan vuosittain. Hän toivoi että toimintaa sopeutettaisiin sen sijaan, että jäsenmaksua nostetaan.
Paavola, Ryhmä Lex, piti hyvänä ideana kouluttaa työntekijöitä aiempaa enemmän, mutta siihen tarvittavat varat pitäisi ottaa jostain muusta toiminnasta.
Saari, Vihreä lista, piti koulutusta tärkeänä ja oli sitä mieltä, että se voitaisiin kattaa
suurentamalla alijäämää.
Leimu, TuKY-lista, kannatti koulutuksen lisäämistä, mutta kannatti Paavolan näkemystä muiden kulujen leikkaamista samalla summalla.
Vuorinen, Humanistilista, piti mahdollisena rahoituslähteenä OLL:n jäsenmaksusta säästyviä varoja.
Kondelin, Vihreä vasemmisto, oli eri mieltä Vuorisen kanssa siitä, että liikuntaedunvalvontaa voitaisiin hoitaa yhtä hyvin ilman OLL:n jäsenyyttä.
Lempiäinen, Eduxi, nosti esiin myös filiaalipaikkakuntien tarpeen saada osaavaa
TYYn palvelua.
Salakka, Soihdunkantajat, totesi TYYn tilinpäätösten olleen suurimmaksi osaksi
ylijäämäisiä budjetoinnin alijäämäisyydestä huolimatta.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta 2017–2019.

Kokoustauko 19.50–20.08.
108
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta
Valmisteltu luonnos sisältää entistä vähemmän ja suuremmiksi, poikkisektoraalisemmiksi kokonaisuuksiksi hahmoteltuja projekteja, joiden sisältöön ja fokukseen
edustajisto voi tarjota ehdotuksia. Luonnoksessa projektit on kuvattu otsikkotasolla, tarkemmat kuvaukset kirjoitetaan auki vasta lähetekeskustelun jälkeen.
Liite 5
Liite 8

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2017 lähetekeskusteluun
Edustajistoryhmien ryhmäpuheenvuorot toimintasuunnitelmasta

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.
Lumme esitteli asiaa.
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Keskustelu:

Edustajistoryhmät pitivät asiasta ryhmäpuheenvuorot.
Hallituksen puheenjohtaja Lumme kysyi muutamia koeäänestyskysymyksiä jatkovalmistelun tueksi.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta
2017.

109
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2016 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja
tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien
määrä on 15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat varsinaiselta edustajalta
125 € (vuonna 2015 105 €), varajäseneltä 150 € (140 €) ja tarkkailijoilta 210 € (200 €).
SYL:n ja OLL:n liittokokouskuluihin on varattu talousarvion taustamateriaalissa
5500 euroa. OLL:n liittokokouksen kulut ja liittokokousten matkakulut ja muut kulut olivat vuonna 2015 noin 1100 euroa. Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että
hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
Puheenjohtaja esitti, että SYL:n liittokokoukseen lähetettäisiin:
Varsinainen jäsen
Tuomas Dahlström
Mikko Mononen
Ann-Sofie Leimu
Miika Tiainen
Paula Peltomaa
Henni Hiltunen
Eemil Yli-Pietilä
Pekka Rantala
Iiro Salomäki
Katariina Kulha
Saara Vuorinen
Jaakko Klemettilä
Inari Harjuniemi
Laura Aaltonen
Teppo Vättö

Henkilökohtainen varajäsen
Sami-Petteri Seppä
Tomi Paavola
Juuso Makkonen
Aku-Mathias Kähkönen
Oula Huttunen
Jyri Lähdemaa
Miikka Koski
Iiro Suomalainen
Julia Litokorpi
Emmi Saari
Juuso Marttila
Tytti Wallenius
Janne Salakka
Riina Lumme
Matti Vähä-Heikkilä

Lassi Laine (tarkkailija)
Rauli Elenius (tarkkailija)
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Essi Karvonen (tarkkailija)
Keskustelu:

Ei puheenvuoroja

Päätös:

Edustajisto päätti lähettää SYL:n liittokokoukseen:
Varsinainen jäsen
Tuomas Dahlström
Mikko Mononen
Ann-Sofie Leimu
Miika Tiainen
Paula Peltomaa
Henni Hiltunen
Eemil Yli-Pietilä
Pekka Rantala
Iiro Salomäki
Katariina Kulha
Saara Vuorinen
Jaakko Klemettilä
Inari Harjuniemi
Laura Aaltonen
Teppo Vättö

Henkilökohtainen varajäsen
Sami-Petteri Seppä
Tomi Paavola
Juuso Makkonen
Aku-Mathias Kähkönen
Oula Huttunen
Jyri Lähdemaa
Miikka Koski
Iiro Suomalainen
Julia Litokorpi
Emmi Saari
Juuso Marttila
Tytti Wallenius
Janne Salakka
Riina Lumme
Matti Vähä-Heikkilä

Lassi Laine (tarkkailija)
Rauli Elenius (tarkkailija)
Essi Karvonen (tarkkailija)
Lisäksi päätettiin että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
110
Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän täydentäminen
Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän jäsen Ossi Tursas on pyytänyt eroa jäsenyydestä. Alun perin hänet nimitettiin ryhmään taloustoimikunnan puheenjohtajana.
Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se myöntää eron Ossi
Tursaalle työryhmän jäsenyydestä ja täydentää työryhmää taloustoimikunnan nimeämällä henkilöllä.
Selvitysryhmän puheenjohtaja Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti myöntää eron Ossi Tursaalle työryhmän jäsenyydestä ja täydentää työryhmää taloustoimikunnan erikseen nimeämällä henkilöllä.
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111
Lähetekeskustelu järjestö- ja juhlatila-asiasta
Turun ylioppilaskyläsäätiön ja Turun kaupungin edustajien kanssa on keskusteltu
yhteistyöstä, jossa ylioppilaskunta voisi vuokrata ylioppilaskylän vierestä tilan järjestö- ja juhlakäyttöön. Edustajiston tulee käydä keskustelu ja linjata valmistelun
jatkoa.
Liite 6
Liite 7

Tilan pohjapiirustukset
Laskelma tilan kustannuksista ja tarvittavista tuotoista

Esitys:

Selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
Kuuvuoren tilan vuokraamisesta ylioppilaskunnan käyttöön ja valtuuttaa Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän jatkamaan neuvotteluja Turun kaupungin ja TYS:n
kanssa.
Selvitysryhmän puheenjohtaja Vähä-Heikkilä esitteli asian.

Keskustelu:

Vuorinen, Humanistilista, totesi ryhmän olevan hyvin tyytyväinen tilaan, mutta
alakerran käyttöä pitää erityisesti miettiä.
Kurki, Demariopiskelijat, piti huolestuttavana mahdollisuutta että tilassa olisi kosteusongelmia.
Korventausta, Eduxi, piti tilan vuokraamismahdollisuutta mahtavana tilaisuutena.
Hän toivoi innovatiivisuutta tilojen käyttömahdollisuuksien miettimiseen.
Vesa, Ryhmä Oikeat, toivoi että saavutettavuus otetaan huomioon tilaa suunniteltaessa.
Paavola, Ryhmä Lex, oli huolissaan tilan vaatimista kustannuksista.
Kondelin, Vihreä vasemmisto, piti tärkeänä että muistetaan järjestöjen toimistojen
tärkeys, vaikka innovatiivistakin käyttöä kannattaa miettiä.
Pääsihteeri muistutti, että TYY ei tule omistamaan tilaa, jolloin mahdollinen riski
kiinteistön ongelmista on ensisijaisesti omistajalla.
Salomäki, Vihreä vasemmisto, kysyi millaista esiintymistoimintaa tilassa on mahdollista järjestää.
Saari, Vihreä lista, kiitti selvitysryhmää tehdystä työstä ja toivoi edustajiston luottavan selvitysryhmään jatkovalmistelussa.
Wilén, Ryhmä Lex, kysyi miksi edelliset käyttäjät ovat lähdössä tilasta. VähäHeikkilä kertoi taustalla olevan tarpeen siirtää nuorisotalotoimintaa lähemmäs
Halisia.
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Raitio, TuKY-lista, kiitti myös selvitysryhmää. TuKY-lista piti tärkeänä, että mahdolliset sisäilmaongelmat ja muuttuvat kustannukset selvitetään.
Makkonen, TuKY-lista, toivoi että tila voitaisiin aluksi vuokrata lyhyeksi aikaa, jotta
saataisiin kokemuksia tilan käyttöasteesta.
Laakso, Ryhmä Lex, totesi että sisäilman selvittäminen maksaa hieman, mutta olevan pitkällä aikavälillä sen arvoista.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn lähetekeskustelun Kuuvuoren tilan
vuokraamisesta ylioppilaskunnan käyttöön ja valtuuttaa Uusi ylioppilastalo –
selvitysryhmän jatkamaan neuvotteluja Turun kaupungin ja TYS:n kanssa.

112
Muut mahdolliset asiat
TuKY-lista esitti seuraavaa toivomuspontta:
Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto toivoo TYYn hallituksen tekevän selvityksen Turun ylioppilasteatterin vuosittaisesta rahankäytöstä viimeisiltä vuosilta, sekä sen investointisuunnitelmista. Selvitykseen tulee sisältyä eriteltynä
TYTn saamat julkiset tuet ylioppilaskunnalta sekä muilta toimijoilta. Lisäksi
toivomme selvitystä teatterin kävijämääristä ja TYYn jäsenten osuutta kävijöistä
sekä yhdistyksen toimijoista. Toivomme myös, että joku Turun ylioppilasteatterin hallituksesta pääsisi esittelemään yhdistyksen toimintaa edustajiston seuraavaan iltakouluun.
Toivomusponsi menestyi koeäänestyksessä ja se hyväksyttiin.
Wilén, Ryhmä Lex, kysyi kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuudesta ilmoittautua vuosijuhlaan.
113
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Henni Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Inari Harjuniemi
pöytäkirjantarkastaja
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