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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

18.10.2017 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
226
Kokouksen avaaminen
Edustajiston varapuheenjohtaja, joka toimi kokouksen puheenjohtajana, avasi
kokouksen kello 18.20.
227
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Auressalmi Teemu
Dahlström Tuomas
Forsström Ville
Hiivola Emmi
Hiltunen Henni
Hirvonen Suvi
Huttunen Oula
Jokinen Risto
Kainulainen Henna
Karjalainen Katarina
Kondelin Sade
Kulha Katariina
Kähkönen Aku-Mathias
Laakso Ville
Lempiäinen Jesper
Leppä-Aro Laura
Litokorpi Julia
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Musakka Tuula
Nauholz Niko
Niemi Eetu
Nygrén Eveliina
Määttä Jonna

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

varalla Kuusisto

varalla Minkkinen

varalla Huovinen
varalla Kantanen

poissa
varalla Havia
varalla Väisänen

varalla Mylläri
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Olander Aleksi

TuKY-lista

Paavola Tomi
Palanterä Paavo

Ryhmä Lex
Hybridiaani

Peltomaa Paula
Rajala Julius

TuKY-lista
Hybridiaani

Rantala Pekka
Salmenoja Sanni

Vihreä vasemmisto
Eduxi

Selenius Otto
Suvila Karri

Hybridiaani
TYY Terveeksi

varalla Erkko
varalla Ohrankämmen

Talvinko Max
Uusitupa Erika

Soihdunkantajat
TYY Terveeksi

varalla Kruuti

Wallenius Tytti
Vesa Antti-Jussi

Soihdunkantajat
Oikeat

varalla Soilampi

Wessman Kukka-Maaria
Vuorinen Saara
Vähä-Heikkilä Matti
Yli-Pietilä Eemil

Vihreä lista
Humanistilista '15
Hybridiaani
TYY Terveeksi

varalla Eerikäinen

varalla Junnila

Paikalla oli 40/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi läsnä oli hallitus.
228
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Juuso Makkosen ja Riku Mannisen.
Heidän kanssaan ääniä laski tarvittaessa Anni Mylläri.
229
Ilmoitusasiat
Syksyn aikataulu:
9.10.
lokakuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
16.10.
lokakuun iltakoulu
18.10.
lokakuun kokous
1.–8.11.
edustajistovaalit
9.11.
Porthaninpäivä ja edustajiston juhlakokous
11.11.
TYYn 95-vuotisjuhla
13.11.
marraskuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
20.11.
marraskuun iltakoulu
22.11.
marraskuun kokous (yliopiston hallituksen ja kollegion opiskelijajäsenet, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, järjestöohjesäännön hyväksyminen)
ti 28.11.
uuden edustajiston järjestäytymiskokous (edustajiston puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, TYL:n johtokunnan, valintatoimikunnan pj:n ja tilintarkastajien valinta, 100-vuotishistoriatoimikunnan
kauden jatkaminen, säännöllinen kokousaika)
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Tiainen ilmoitti hallituksen kokouksissaan käsittelemistä asioista. Lisäksi hän ilmoitti halloped-haun ja vuosijuhlan ilmoittautumisen olevan auki. Hän myös toivoi, että SYL:n liittokokoukseen lähtevät ilmoittaisivat pääsihteerille tarvittavat
tiedot delegaation ilmoittamista varten.
Ryhmä Vihreä vasemmisto järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan osalta:
Varsinainen jäsen Arttu Minkkinen, varajäsen Sade Kondelin
Ryhmä TuKY-lista järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan osalta: Varsinainen jäsen Iina Lappalainen, varajäsen Oula Huttunen
Dahlström, Ryhmä Lex, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, ilmoitti ehdokasasettelun päättyneen ja ehdokkaiden määrän olevan valtakunnan paras.
230
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
231
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Mylläri, Vihreä lista, kysyi Turun kaupungin ja Sitran yhteishankkeesta, johon haluttaisiin mukaan opiskelijajärjestöjä. Poikela ja Salakka vastasivat ettei hallituksella ole tietoa asiasta. Mylläri toivoi että asiasta tiedotetaan kun tietoa on enemmän.
Tiainen tarkensi kyseessä olevan jonkinlainen jakamistalousprojekti ja toivoi kaupungin olevan yhteydessä opiskelijajärjestöihin.
232
Taloustoimikunnan koon pienentäminen (ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisen 2. käsittely)
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Käytännössä kaiken sijoitustoiminnan siirryttyä Universtas Oy:n alle taloustoimikunnan tehtävät ovat vähentyneet viime vuosina. Myös
päätösvaltaisten kokousten koolle saamisessa on ollut vaikeuksia. Näistä syistä taloustoimikunnan kokoa voitaisiin pienentää tiiviimmän ja joustavamman toimikunnan muodostamiseksi. Puheenjohtaja ja neljä jäsentä olisi äänestyksiä silmällä
pitäen toimiva pariton määrä ja riittävän suuri, jotta toimikuntaan mahtuisi erilaisista taustoista tulevia jäseniä.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 107 § mukaan ”[…] sääntöjen muuttamisesta päättää
ylioppilaskunnan edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3)
äänten enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston
rehtori on muutoksen vahvistanut.” Edustajisto hyväksyi muutokset ensimmäisen
kerran syyskuun kokouksessaan 20.9.2017
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Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se hyväksyy toisen kerran
muutokset ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n 1 momenttiin seuraavasti:
"Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan taloussihteeri.
Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä pääsihteerillä
on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) kolmen (3) jäsenen
läsnä ollessa. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun."
siten, että muutokset astuvat voimaan edustajistokaudella 2018–2019.

Keskustelu:

Vihreä lista esitti, että sääntömuutosta ei hyväksytä.
Edustajisto kävi asiasta keskustelua.
Asiasta toimitettiin äänestys. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 2/3 edustajiston
äänistä. Pohjaesitys tarvitsi 27 ääntä.
Pohjaesitys
Vihreän listan vastaesitys
Tyhjät

Päätös:

25
15
0

Edustajisto päätti olla hyväksymättä taloustoimikunnan pienentämiseen liittyvää sääntömuutosta.

233
Ylioppilaskunnan strategian hyväksyminen
Liite 1

Strategiatoimikunnan esitys ylioppilaskunnan strategiaksi vuosille 2018–2022
Edustajisto nimesi helmikuun kokouksessaan strategiatoimikunnan valmistelemaan ylioppilaskunnalle uutta strategiaa. Toimikunnassa ovat toimineet:
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja (23.8. saakka)
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Miika Tiainen, hallituksen puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, hallituksen varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Frida Pessi, työntekijöiden edustaja
Essi Karvonen, TYY-alumni
Miikka Korventausta, edustajiston jäsen
Linda Lindholm, ÅAS:n pääsihteeri
Pekka Rantala, edustajiston jäsen (23.8. alkaen edustajiston varapuheenjohtaja)

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 18.10.2017
Page 5/8

Toimikunta on kokoontunut yhdeksän kertaa, joista seitsemän on ollut virallisia
kokouksia. Strategian muotoilussa on käytetty apuna keväällä toteutettua jäsenkyselyä ja edustajiston huhtikuun kokouksessa käytyä keskustelua ja toimikuntaa
avusti yhdessä kokouksessa strategiatyöskentelyyn erikoistunut konsultti.
Edustajisto kävi strategian ensimmäisestä versiosta lähetekeskustelun syyskuun
kokouksessaan 20.9.2017. Strategiatoimikunta on sen jälkeen kokoontunut kahdesti ja muokannut esitystään.
Esitys:

Strategiatoimikunta esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä ylioppilaskunnan strategian vuosille 2018–2022.
Puheenjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelu:

Demariopiskelijat – TOSY esitti, että toimenpiteet-kohdasta 9 korvataan otsake
”Talous” kuvaavammalla muotoilulla: ”Yritysyhteistyö ja varainhankinta”
Demariopiskelijoiden vastaesitys voitti koeäänestyksen.
Demariopiskelijat – TOSY esitti, että toimenpiteet-kohdasta 10 korvataan kohta
”esimerkiksi vapaaehtoispankkia (mallia AYY)” seuraavalla muotoilulla: ”muissa ylioppilaskunnissa hyväksi havaittuja käytäntöjä”
Demariopiskelijoiden vastaesitys voitti koeäänestyksen.
Ryhmä Lex esitti, että toimenpiteet-kohdasta 9 poistetaan ”ainakin yhdeksi
vuodeksi”.
Ryhmä Lexin vastaesitys voitti koeäänestyksen.
Ryhmä Lex esitti, että arvo ”Sivistys” muutettaisiin muotoon ”Akateemisuus”.
Ryhmä Lexin vastaesitys hävisi koeäänestyksen.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan strategian vuosille 2018–2022.

234
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018–2020
Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018–2020
Taloustoimikunta on valmistellut edustajistolle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.
Talousarvio vuodelle 2018 hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä.
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Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2018–2020
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Huovinen esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman
vuosille 2018–2020

235
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020
Liite 3

TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018–2020 lähetekeskusteluun
Ylioppilaskunnan strategiatyön tuloksena päätettiin muuttaa ylioppilaskunnan
toiminnanohjausta ja sen dokumentointia. Ylioppilaskunnan toimintaa on toistaiseksi strategisella tasolla ohjannut itse strategian lisäksi kolmivuotissuunnitelma ja vuosittainen toimintasuunnitelma. Kolmivuotissuunnitelman tarkoituksena
on ollut kuvata keskipitkän aikavälin vaikuttamisen kohteita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma taas on käsitellyt seuraavan vuoden vaikuttamistavoitteita ja keinoja.
Nyt ehdotettavassa toimintasuunnitelmassa seuraavan vuoden tavoitteet ja keinot
on yhdistetty yhteen dokumenttiin kolmen vuoden aikajänteen tavoitteiden kanssa. Uuteen strategiaan on myös lisätty toimenpiteitä seuraavan viiden vuoden ajalle. Tarkoituksena on yhtenäistää dokumenttihierarkiaa enemmän sisäisesti keskustelevammaksi ja systemaattisemmaksi.
Hallitus ja asiantuntijat ovat valmistelleet seuraavasta suunnitelmasta käytävää
keskustelua arvioimalla nykyisten suunnitelmien tavoitteet ja kehityssuunnat ja lisäämällä ehdotuksia uusiksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli laajasti asiaa.

Keskustelu:

Ryhmä pitivät ryhmäpuheenvuorot.
Edustajisto ja hallitus kävivät hyvin laajaa yleistä keskustelua toimintasuunnitelmasta ja Opiskelijoiden liikuntaliitosta.

Nauholz poistui, salin äänimäärä 39/41.
Nauholz palasi, salin äänimäärä 40/41.
Kokoustauko kello 20.00–20.14.
Keskustelu jatkui.
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Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020.

236
Lähetekeskustelu muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
Liite 4

Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta lähetekeskusteluun
Ohjesääntöön esitetään useita muutoksia, kuten esim. järjestöaseman myöntämiseen ja projekti- ja erillisavustusten jakamiseen. Esitettäviä muutoksia valmisteltaessa on kuultu avustustoimikuntaa sekä TYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajia.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

Keskustelu:

Ryhmä pitivät ryhmäpuheenvuorot.
Edustajisto ja hallitus kävivät asiasta keskustelua.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun muutoksista
ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

237
Edustajien nimittäminen Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 9.–10.11.2017 Vierumäellä.
Liiton jäsenillä on kullakin käytettävissään yksi ääni alkavaa 2000 henkilöjäsentä
kohden. TYYllä on liittokokouksessa käytössään kahdeksan (8) ääntä ja yksi edustaja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. TYYn äänet voivat siis jakaantua vähintään kolmelle henkilölle. Liittokokouksen osallistumismaksu oli vuonna 2016
140€/hlö/2hh tai 165€/hlö/1hh. Osallistumismaksu ilman majoitusta oli 90€/hlö.
Tarkkailijoiden osallistumismaksu oli 160€/hlö/2hh ja 185€/hlö/1hh.
Esitys:

Edustajiston varapuheenjohtaja esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä
olevista liittokokousäänistä.

Keskustelu:

Laakso, Ryhmä Lex, esitti Tuomas Dahlströmiä.
Kulha, Vihreä lista, esitti Laura-Maria Poikelaa.
Dahlström, Ryhmä Lex, esitti Lauri Haviaa.
Ryhmä Lex esitti, että äänet jakautuisivat seuraavasti: Dahlström kaksi ääntä,
Poikela kolme ääntä ja Havia kolme ääntä.
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Ei muita puheenvuoroja.
Päätös:

Edustajisto päätti lähettää Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen TYYn
edustajina Tuomas Dahlströmin (2 ääntä), Laura-Maria Poikelan (3 ääntä) ja
Lauri Havian (3 ääntä).

238
Muut mahdolliset asiat
Puheenjohtaja toivoi että ryhmät nimeäisivät neuvottelijansa mahdollisimman
pian ja välittäisivät edustajiston puheenjohtajalla mahdolliset toiveensa valintaprosessin kehittämisestä.
239
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.09.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Pekka Rantala
edustajiston varapuheenjohtaja, kokouksen pj

Rauli Elenius
pääsihteeri

Juuso Makkonen
pöytäkirjantarkastaja

Riku Manninen
pöytäkirjantarkastaja
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