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Esityslista 

 

57 

Kokouksen avaaminen 

 

58 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille 
edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 
virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta. 

 
 Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) 

jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn 
säännöt, 12 §) 

 
Kokouksen esityslistalla olevat asiat on mainittava kokouskutsussa. 
Asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ei oteta päätettäväksi, ellei 
sitä julisteta kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä 
kiireelliseksi tai ellei asiasta ole sääntöjen mukaan päätettävä tiettyyn 
ajankohtaan mennessä eikä uutta kokousta asian käsittelemiseksi 
enää voida kutsua koolle. 
 
Edustajiston kokousta koolle kutsuttaessa esityslista toimitetaan myös 
edustajiston varajäsenille. (TYYn hallintosääntö, 1 §) 

 

59 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 
samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö 
ääntenlaskijaksi. 
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Ilmoitusasiat  

 
19.9. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 18.15 
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26.9.  edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
28.9. edustajiston syyskuun kokous klo 18.15 

• edustajien nimeäminen SYL:n liittokokoukseen 
• TYYn ehdokkaista SYL:n hallitukseen päättäminen 
• lähetekeskustelu tilasuunnitelman periaatteista 
• lähetekeskustelu Turun ylioppilasteatterin ohjesäännöstä 

 
10.10. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 18.15 
 
17.10. edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
19.10.  edustajiston lokakuun kokous klo 18.15 

• lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta 
• lähetekeskustelu talousarviosta ja keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmasta 
• päätöskäsittely tilasuunnitelman periaatteista 
• päätöskäsittely Turun ylioppilasteatterin ohjesäännöstä 

 
9.11. edustajiston juhlakokous klo 18.15 

• huomionosoitusten jako 
 
12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n vuosijuhlat 
 
21.11. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 18.15 
 
28.11. edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
30.11. edustajiston marraskuun kokous klo 18.15 

• edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023–2025 
• talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 

2023–2025 
• jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2023–2024 
• tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2023 
• hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2023 
• hallituksen valitseminen vuodeksi 2023 
• Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 

2023 
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

 

63 

Puolivuotiskertomus 
  
Liite 1 Puolivuotiskertomus 2022 
  
 Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet puolivuotiskertomuksen, joka 

kuvaa alkuvuoden toimintaa sekä toimii joulukuussa laadittavan 
toimintakertomuksen pohjana. Puolivuotiskertomus esitellään 
edustajistolle suullisesti syyskuun kokouksessa.  

  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto merkitsee tiedoksi 

puolivuotiskertomuksen. 
 

64 
Poliittisen linjapaperin hyväksyminen 
  
Liite 2 Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi 
  
 Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisesta linjapaperista 

huhtikuun kokouksessaan. Lähetekeskustelussa esitettyjen toiveiden 
ja aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt 
linjapaperiin päivityksiä. Edustajistolle toimitetaan dokumentti, johon 
on merkitty lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset.  

 
Ylioppilaskunnan säännöt, 11 § 9 kohta ja 20 § 5 kohta 
  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy päivitetyn poliittisen 

linjapaperin. 
 
 
65 
Strategiatoimikunnan nimeäminen 
 
Liite 3 TYYn voimassa oleva strategia 
Liite 4 Hakukuulutus strategiatoimikuntaan 
Liite 5 Muistio nykyisen strategian toteutumisesta 
 
 TYYn nykyinen strategia on tehty vuosille 2018–2022. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti tänä vuonna arvioidaan TYYn 
nykytilaa ja sen vahvuuksia ja heikkouksia, tehdään nykyisen 
strategian toteutumisesta arviointi, suunnitellaan uusi 
strategiaprosessi henkilökuntaa, luottamustoimijoita, sidosryhmiä ja 
jäseniä osallistaen sekä perustetaan strategiatyöryhmä 
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valmistelemaan uutta strategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä 
edustajistossa vuoden 2023 aikana. 

 
 Hallituksen varapuheenjohtaja Tiitta ja pääsihteeri Peltonen ovat 

työstäneen strategiaprosessia, sen aikataulutusta sekä 
strategiatoimikunnan kokoonpanoa. Nykytoimintaa ja nykyisen 
strategian toteutumista on arvioitu muun muassa teettämällä kysely 
ja workshopit toimiston väelle ja edustajistolle. Nykytoiminnan 
arviointia jatketaan myös syksyn aikana. Tarkempi kuvaus jo tehdystä 
arvioinnista löytyy liitteenä olevasta muistiosta.  

 
 Strategiatoimikuntaan on suunniteltu tulevan edustus edustajiston, 

hallituksen ja työntekijöiden lisäksi myös alumneista ja TYYn jäsenistä. 
Hallitus avasi kokouksessaan 16/2022 (asia 201/2022) haun 
strategiatoimikunnan alumni- ja kuntalaispaikoille. Haku oli auki 13.6.–
14.8. ja hakuaikana tuli kaksi hakemusta alumnipaikoille. 

 
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto nimittää loppukaudekseen 

strategiatoimikunnan valmistelemaan edustajiston hyväksyttäväksi 
ylioppilaskunnan uuden strategian.  

  
 Hallitus esittää, että edustajisto valitsee strategiatoimikunnan jäseniksi 

kolme edustajiston keskuudestaan nimeämää henkilöä sekä 
seuraavat henkilöt: 

  
 Akseli Tiitta 
 Petra Peltonen, pääsihteeri, sihteeri 
 Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja 
 Työntekijöiden edustaja 
 Inari Harjuniemi, alumnijäsen 
 Frida Pessi, alumnijäsen 
 
66 
Muut esille tulevat asiat 
 
 
67 
Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
Tervetuloa kokoukseen, 
  
 
 
 
 Sofia Saarinen     Petra Peltonen 
 edustajiston varapuheenjohtaja   pääsihteeri  
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