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10.1.2023 Tiedekuntasali

Läsnäolijat:

Petja Kopperoinen Puheenjohtaja paikalla

Ida Ahtikivi Hallituksen jäsen paikalla

Jiri Avila Hallituksen jäsen paikalla

Nina Huurinainen Hallituksen jäsen paikalla

Evgeni Jokiniemi Hallituksen jäsen ei paikalla

Riia Jurvanen Hallituksen jäsen paikalla

Tuomas Nurminen Hallituksen jäsen paikalla

Nea Similä Hallituksen jäsen paikalla

Jasmin Vepsäläinen Hallituksen jäsen ei paikalla

Muut: Hallintosihteeri Oskari Kanerva, yhdistyksen jäsen.
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1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin aikaan 18:14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petja Kopperoinen  ja sihteeriksi Oskari

Kanerva. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Nea Similä ja Ida Ahtikivi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin; uudeksi kohdaksi 15. Vuoden opettajan

2023 haun avaaminen sekä uudeksi kohdaksi 16. Vuosijuhlien tilannepäivitys,

työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Teologiristeily oli onnistunut tapahtuma. O’diak kysyi pystyisikö TYT pitää rastia heidän

fuksiaisissaan.

6. Jaostojen kuulumiset

Edunvalvonta: Edunvalvontajaoston perehdytys on vielä kesken.

Hallinto: Hallintojaoston perehdytys on vielä kesken.
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Spiritualiteetti: Spiritualiteettivastaava saa perehdytyksen

viikonloppuna ja ensi viikolla spiritualiteettijaosto kokoustaa vuoden suunnitelmista.

Vuju-messun suunnittelu alkaa pian.

Talous: Perehdytyksen päivä on jo sovittu. Taloudenhoitaja on myös aloittanut

itsenäisesti perehtymisen materiaaleihin.

Tapahtuma: Tapahtumavastaavat ovat saaneet perehdytyksen ja ovat aloittaneet

kaudenavajaisten suunnittelemisen. Tapahtumajaoston kanssa on suunniteilla kokous

kahden viikon sisään. Vujujen jatkot ja sillis ovat myös työn alla.

Tiedotus: Tiedotuksen perehdytys on osin kesken. Hallituksen esittäytyminen tulee

vuoden alkupuolella toteutettavaksi instagrammissa. Tiedotusjaoston kokous on

myös lähiaikoina.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja on lomaillut loppiaiseen saakka ja käy innolla töihin.

7. Hallituksen järjestäytyminen

a. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtaja toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajana, mikäli

varsinainen puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja voi myös

tarvittaessa hoitaa muita puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.

Pohjaesitys: Valitaan Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykselle

varapuheenjohtaja vuodelle 2023.
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Päätös: Valittiin Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen

varapuheenjohtajaksi Riia Jurvanen.

b. Puheenjohtajat

Pohjaesitys: Hallituksen kokouksissa puheenjohtajana toimii yhdistyksen

puheenjohtaja Petja Kopperoinen. Hänen ollessa estyneenä puheenjohtajana

toimii varapuheenjohtaja Riia Jurvanen.

Päätös: Puheenjohtajana toimii kokouksissa Petja Kopperoinen ja hänen

ollessa estynyt varapuheenjohtaja Riia Jurvanen.

c. Sihteeri

Pohjaesitys: Kokousten sihteerinä toimii lähtökohtaisesti hallintovastaava

Evgeni Jokiniemi, mutta hänen ollessa estyneenä sihteeri valitaan

tapauskohtaisesti.

Päätös: Kokousten sihteerinä toimii lähtökohtaisesti hallintovastaava Evgeni

Jokiniemi, mutta hänen ollessa estyneenä sihteeri valitaan tapauskohtaisesti.

8. Jaostojen toimintasuunnitelmat 2023

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu jaostojen toimintasuunnitelmista vuodelle

2023. Varsinaiset toimintasuunnitelmat hyväksytään seuraavassa hallituksen

kokouksessa.
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Päätös: Käydään lähetekeskustelu jaostojen

toimintasuunnitelmista vuodelle 2023. Varsinaiset toimintasuunnitelmat hyväksytään

seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9. Avaimet

a. Tiedekunta

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen hallituksen jäsenet saavat

kulkulätkän tiedekunnan tiloihin Vuorikatu 3:en. Hallituksen jäsenille

myönnetään avaimet myös 5B kerroksen keittiöön tenttikahvituksia sekä

muita Olkkarissa järjestettäviä tapahtumia varten. Hallituslaisten kesken

jaetaan myös Olkkarissa sijaitsevien toimiston kaappien avaimet. Myönnetään

tiedekunnan keittiön avaimet myös hallintosihteeri Oskari Kanervalle.

Pohjaesitys: Haetaan hallituksen jäsenille tarvittavat avaimet.

Hallintovastaava Jokiniemi toimittaa pöytäkirjan tiedoksi tiedekunnalle, mutta

jokainen hallituksen jäsen on itse velvollinen tekemään avainhakemuksen

ohjeiden mukaisesti.

Päätös: Haetaan hallituksen jäsenille tarvittavat avaimet. Myönnetään avain

keittiöön myös hallintosihteeri Oskari Kanervalle. Hallintovastaava Jokiniemi

toimittaa pöytäkirjan tiedoksi tiedekunnalle, mutta jokainen hallituksen jäsen

on itse velvollinen tekemään avainhakemuksen ohjeiden mukaisesti.

b. Domus Gaudium
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TYT:n tilat sijaitsevat helmikuun alkuun saakka Domus Gaudiumilla.

Helmikuun aikana TYT muuttaa vanhoihin tiloihinsa Uudelle Ylioppilastalolle.

Pohjaesitys: Myönnetään kulkuoikeudet Domus Gaudiumille jokaiselle

hallituksen jäsenelle. Hallituksen jäsenten lisäksi kulkuoikeudet myönnetään

tapahtuma-, spiritualiteetti- ja edunvalvontajaoston toimijoille sekä seriffeille.

Hallintovastaava toimittaa hakemukset kaikkien toimijoiden puolesta HYY:lle.

Päätös: Myönnetään kulkuoikeudet Domus Gaudiumille jokaiselle hallituksen

jäsenelle. Hallituksen jäsenten lisäksi kulkuoikeudet myönnetään tapahtuma-,

spiritualiteetti- ja edunvalvontajaoston toimijoille sekä seriffeille.

Hallintovastaava toimittaa hakemukset kaikkien toimijoiden puolesta HYY:lle.

c. Uusi Ylioppilastalo

TYT muuttaa helmikuun aikana takaisin Uuden Ylioppilastalon klusterille.

TYT:n hallitus myöntää oikeudet toimijoilleen, mutta hallintovastaava

toimittaa excel-muotoisen hakemuksen HYY:lle.

TYT:llä on ollut käytössä kolmia erilaisia kulkuoikeustyyppejä Klusterille:

Super, Virkailija ja Hallitus.

Pohjaesitys: Myönnetään Super-kulkuluvat tapahtumavastaaville,

hallintovastaavalle, puheenjohtajalle sekä seriffeille. Hallituksen muille

jäsenille myönnetään hallitus-kulkuluvat sekä kaikille TYT:n toimijoille
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virkailija-kulkuluvat. Ennen kulkulupien käyttönottoa

toimijoiden on allekirjoitettava tilan käytön periaatteet.

Päätös: Myönnetään Super-kulkuluvat tapahtumavastaaville,

hallintovastaavalle, puheenjohtajalle sekä seriffeille. Hallituksen muille

jäsenille myönnetään hallitus-kulkuluvat sekä kaikille TYT:n toimijoille

virkailija-kulkuluvat. Ennen kulkulupien käyttönottoa toimijoiden on

allekirjoitettava tilan käytön periaatteet.

d. Arkisto

TYT:n arkisto sijaitsee vielä kevään ajan Vuorikatu 3:n kellarikerroksessa.

Arkistossa säilytetään lähinnä TYT:n pöytäkirjoja ja asiakirjoja n.1970-luvulta

tähän päivään. Kukin arkiston avaimen saanut toimittaa itse

avainhakemuksen tiedekunnalle.

Pohjaesitys: Myönnetään avaimet arkistoon hallintovastaava Jokiniemelle

sekä TYT:n arkistonhoitajille, jotka vuonna 2023 ovat Tiina Pasanen ja Verde

Ålander. Hallintovastaava toimittaa pöytäkirjan tiedekunnalle, mutta kukin

hakee avaimensa itse.

Päätös: Myönnetään avaimet arkistoon hallintovastaava Jokiniemelle sekä

TYT:n arkistonhoitajille, jotka vuonna 2023 ovat Tiina Pasanen ja Verde

Ålander. Hallintovastaava toimittaa pöytäkirjan tiedekunnalle, mutta kukin

hakee avaimensa itse.
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10. Suomi.fi valtuuksien antaminen

Suomi.fi tunnistautuminen korvaa täysin yhdistyksen aikaisemmin käyttämän Katso-

tunnisteen alkaen 1.5.2021.

Pohjaesitys: Valtuutetaan Nina Huurinaiselle ( - ) oikeus asioida Teologian

Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen puolesta Suomi.fi tunnistusta käyttävissä

palveluissa, sekä Suomi.fi verkkopalvelussa.

Edellisten taloudenhoitajien Nea Similän ( - ) Suomi.fi-tunnisteen valtuudet

poistetaan käytöstä.

Päätös: Valtuutetaan Nina Huurinaiselle ( - ) oikeus asioida Teologian Ylioppilaiden

Tiedekuntayhdistyksen puolesta Suomi.fi tunnistusta käyttävissä palveluissa, sekä

Suomi.fi verkkopalvelussa.

Edellisten taloudenhoitajien Nea Similän ( - ) Suomi.fi-tunnisteen valtuudet

poistetaan käytöstä.

11. Talousasiat

a. Procountorin oikeudet
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TYT käyttää kirjanpitojärjestelmänään Finago oy:n

Procountor-järjestelmää. Kirjanpitojärjestelmän kautta kulkevat kaikki TYT:n

laskut sekä kululaskutukset.

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle pääkäyttöoikeus

yhdistyksen Procountor -kirjanpitojärjestelmään. Poistetaan edellisen

taloudenhoitajan Nea Similän pääkäyttöoikeudet tilinpäätöksen valmistuttua.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle pääkäyttöoikeus

yhdistyksen Procountor -kirjanpitojärjestelmään. Poistetaan edellisen

taloudenhoitajan Nea Similän pääkäyttöoikeudet tilinpäätöksen valmistuttua.

b. Taloudenhoitajan oikeus hyväksyä laskuja

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle oikeus hyväksyä

yhdistyksen laskuja 300 euroon asti, ellei toisin ole sovittu.

Similän vastaesitys: nostetaan taloudenhoitajan oikeudet maksaa laskuja 500

euroon saakka, ellei toisin ole sovittu. Ehdotus sai kannatusta.

Päätös: Similän vastaesitys hyväksyttiin, myönnetään taloudenhoitaja Nina

Huurinaiselle oikeus hyväksyä yhdistyksen laskuja 500 euroon asti, ellei toisin

ole sovittu.

c. Nordnetin käyttöoikeuksien muuttaminen

TYT:llä on sijoituksia Nordnetissä.
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Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle pääkäyttö ja

täyshallinto-oikeus kaikkiin Nordnetissä oleviin yhdistyksen sijoitussalkkuihin,

niiden hoitamiseen ja hallinnointiin alkaen 1.1.2023.

Edellisen taloudenhoitajan Nea Similän Nordnetin käyttöoikeudet poistetaan.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle pääkäyttö ja

täyshallinto-oikeus kaikkiin Nordnetissä oleviin yhdistyksen sijoitussalkkuihin,

niiden hoitamiseen ja hallinnointiin alkaen 1.1.2023.

Edellisen taloudenhoitajan Nea Similän Nordnetin käyttöoikeudet poistetaan.

d. Nordean käyttöoikeuksien muuttaminen

TYT hoitaa pankkiasioitaan Nordean kautta, jossa TYT:llä on muunmuassa tili.

CN-pääsopimuksen tekevän yhdistyksen pöytäkirja (pääkäyttäjän muutos)

Yrityksen verkkopankki -palvelu, pääkäyttäjän lisäys ja entisen valtuutuksen

peruutus

Yhdistyksemme ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet Yrityksen

verkkopankki -palvelua koskevan sopimuksen.
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Pohjaesitys: Yhdistyksen verkkopankki -palvelun hallinnointia

varten valtuutetaan Nina Huurinainen ( - ) toimimaan Yhdistyksen

verkkopankki -sopimuksen tarkoittamana pääkäyttäjänä.

Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai

yhdessä yhdistyksemme lukuun, Yrityksen verkkopankki -sopimuksen

mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi

pääkäyttäjällä on oikeus edustaa yhdistystämme Yrityksen verkkopankkia

koskevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin

nähden. Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä Yrityksen verkkopankki

-palvelumme käyttäjiksi myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen

liittämisestä Yrityksen verkkopankki -

palveluun.

Perutaan Nea Similälle ( - ) annettu valtuutus toimia Nordea Pankki Suomi

Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä.

Valtuutetaan Petja Kopperoinen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta ja

yhtiötä sitovasti.

Päätös: CN-pääsopimuksen tekevän yhdistyksen pöytäkirja (pääkäyttäjän

muutos)

Yrityksen verkkopankki -palvelu, pääkäyttäjän lisäys ja entisen valtuutuksen

peruutus
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Yhdistyksemme ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet

Yrityksen verkkopankki -palvelua

koskevan sopimuksen.

Pohjaesitys: Yhdistyksen verkkopankki -palvelun hallinnointia varten

valtuutetaan Nina Huurinainen ( - ) toimimaan Yhdistyksen verkkopankki

-sopimuksen tarkoittamana pääkäyttäjänä.

Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai

yhdessä yhdistyksemme lukuun, Yrityksen verkkopankki -sopimuksen

mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi

pääkäyttäjällä on oikeus edustaa yhdistystämme Yrityksen verkkopankkia

koskevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin

nähden. Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä Yrityksen verkkopankki

-palvelumme käyttäjiksi myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen

liittämisestä Yrityksen verkkopankki -

palveluun.

Perutaan Nea Similälle ( - ) annettu valtuutus toimia Nordea Pankki Suomi

Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä.

Valtuutetaan Petja Kopperoinen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta ja

yhtiötä sitovasti.

e. ELO:n pääkäyttöoikeuksien myöntäminen
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Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle

pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin ELOn verkkopalveluihin.

Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nea Similän oikeudet ELOn palveluihin.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Nina Huurinaiselle pääkäyttö- ja

täyshallinnointioikeus kaikkiin ELOn verkkopalveluihin.

Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nea Similän oikeudet ELOn palveluihin.

f. Hallituksen edustajien valitseminen talousvaliokuntaan

Talousvaliokunta on yhdistyksen toistaiseksi voimassa oleva valiokunta, jota johtaa

taloudenhoitaja. Talousvaliokuntaan kuuluu hänen lisäkseen kaksi hallituksen

nimittämää yhdistyksen varsinaista jäsentä sekä neljä toverineuvoston nimittämää

yhdistyksen varsinaista jäsentä. 

Pohjaesitys: Valitaan kaksi hallituksen nimittämää yhdistyksen varsinaista jäsentä

talousvaliokunnan jäseniksi.

Päätös: Hallituksen nimittämiksi edustajiksi talousvaliokuntaan valittiin Nea Similä ja

Tuomas Nurminen.

12. Hallituksen edustajien valitseminen eettiseen valiokuntaan

Eettinen valiokunta, joka on toistaiseksi voimassa, valvoo yhdistyksen toiminnan eettisyyttä,

muun muassa valitsee yhdistyksen kehitysyhteistyön kohteet, messujen kolehtikohteet ja

vastaa eettiseen toimintaan liittyvien asiakirjojen valmistelusta. Sen puheenjohtajana toimii

yhdistyksen ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava, ja siihen kuuluu lisäksi kaksi edustajaa
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toverineuvostosta ja kaksi hallituksesta. Valiokunnan

työskentelyyn voidaan kutsua myös muita osallistujia.

Pohjaesitys: Valitaan hallituksesta kaksi edustajaa eettiseen valiokuntaan.

Päätös: Hallituksen edustajiksi eettiseen valiokuntaan valittiin Ida Ahtikivi ja Riia

Jurvanen.

13. Tilakomitean jäsenten nimeäminen

TYT:llä on tilakomitea yhdessä Eteläsuomalaisen osakunnan (ESO) sekä Nylands

Nationin kanssa. Tilakomitea käsittelee Uuden Ylioppilastalon tilojen käyttöä sekä sen

tarpeistoja. Tilakomitea kokoontuu noin 2-4 kertaa vuodessa.  TYT:llä on

tilakomiteassa kolme paikkaa.

Pohjaesitys: Valitaan tilakomiteaan tapahtumavastaavat Nurminen ja Avila sekä

hallintovastaava Jokiniemi. Mikäli kukaan valituista ei pääse paikalle tilakomitean

kokoukseen, voi TYT:tä edustaa myös yhdistyksen puheenjohtaja.

Päätös: Valitaan tilakomiteaan tapahtumavastaavat Nurminen ja Avila sekä

hallintovastaava Jokiniemi. Mikäli kukaan valituista ei pääse paikalle tilakomitean

kokoukseen, voi TYT:tä edustaa myös yhdistyksen puheenjohtaja.

14. TYT:n edustaja teologikoulutustoimikuntaan 2023-2024

Teologikoulutustoimikunta (TeKo) koostuu piispainkokouksen asettamista jäsenistä,

teologeja kouluttavien laitosten ja opiskelijajärjestöjen nimittämistä edustajista sekä

Suomen kirkon pappisliiton ja Kirkon alat ry:n edustajista. TYT:llä on TeKossa yksi
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varsinainen jäsen sekä tämän henkilökohtainen varajäsen.

Teologikoulutustoimikunnan toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.

Pohjaesitys: Valitaan TYT:n edustajaksi teologikoulutustoimikuntaan

spiritualiteettivastaava Nea Similä. Tämän lisäksi valitaan Similälle varajäsen.

Päätös: Valitaan TYT:n edustajaksi teologikoulutustoimikuntaan

spiritualiteettivastaava Nea Similä. Tämän lisäksi valitaan Similälle varajäseneksi Riia

Jurvanen.

15. Vuoden opettaja haun avaaminen

Päätös: Haku avataan 11.1 ja se sulkeutuu 22.1. Kopperoinen hoitaa haun avaamisen.

16. Vuosijuhlien tilannepäivitys

Vuosijuhlatiimi kokousti eilen ja painotuotteet menevät pian painoon. Tilaan saatiin

20 lisäpaikkaa, niitä on yhteensä 140 ja tapahtuma on loppuunmyyty. On

todennäköistä tällä hetkellä että vuosijuhlat pysyvät budjetissaan.

17. Jäsenpalautteet

Haalareiden perään on kysytty ja niistä informoidaan kun tietoa saadaan lisää.

18. Saapunut posti

Joulukuussa tuli viimeinen Kyyhkysen numero sekä yksi lasku Helsingin

Tuomiokirkko seurakunnalta.
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19. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous on noin kahden viikon päästä, ennen Toverineuvoston

Talvikokousta.

20. Muut esille tulevat asiat

O’diakon tapahtumavastaava kysyi, haluaisimmeko osallistua heidän fuksiaisiin 16.2

klo 16-21. Tapahtumavastaavat alustavasti ilmaisivat kiinnostuksensa yhteistyön

elvyttämiseen. Hallintovastaavaa on perehdytetty tenttikahvien järjestelyistä. Hallitus

suunnittelee ryhmäytymistä myöhemmin keväälle. Vuosijuhliin saapuvalle uudelle

kunniajäsenellä harkitaan pienen lahjan tai pokaalin hankintaa.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen aikaan 19:23.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________________ _________________________________

Petja Kopperoinen, Oskari Kanerva,

puheenjohtaja sihteeri

_____________________________ _________________________________

Ida Ahtikivi, Nea Similä,

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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