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EDUSTAJISTON SYYSKUUN KOKOUS 

Aika:   28.9.2022 kello 18.15 

Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku 

 

Esityslista 

 

68 
Kokouksen avaaminen 

 

69 
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 §) 

 

70 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

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

 

71 
Ilmoitusasiat  

 
10.10. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17.30 
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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 
• pääsihteerin sijaisen valinta 

 
9.11. edustajiston juhlakokous klo 18.15 

• huomionosoitusten jako 
 
12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n vuosijuhlat 
 
21.11. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17.30 
 
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 
 

72 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
73 
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

 

74 
Kunniajäsenen kutsuminen 
 
Liite 1 Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen kutsumiselle 
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 Edustajisto valitsi huhtikuun kokouksessaan (asia 52/2022) 
ansiolautakunnan ja samalla valtuutti ansiolautakunnan 
valmistelemaan kunniajäsenen kutsumista. Ansiolautakunta on 
kokoustanut kolme kertaa ja keskustellut kunniajäsenen 
kutsumisesta. Ansiolautakunta esittää yksimielisesti Turun yliopiston 
ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen kutsumista. 

 
 Sääntöjen 3 § mukaan "Kunniajäsenekseen ylioppilaskunta voi kutsua 

henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen 
kutsutaan ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa edustajiston jäsenistä sitä kannattaa. 
Ylioppilaskunnan on pidettävä kunniajäsenistään luetteloa." 

  
 TYYn sääntöjen 11 §:n 15. kohdan mukaan edustajisto "kutsuu 

kunniajäsenen hallituksen esityksestä --". 
 
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 3 §, 11 § 
  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto kutsuu Turun yliopiston 

ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen. 
 
75 
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen 
  
 SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2022 Espoossa.  

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 vuoden 2021 
liittokokouksen päätöksen mukaisesti varsinaiselta edustajalta 150 € ja 
varaedustajalta 175 €. Vuonna 2021 tarkkailijoiden osallistumismaksu 
on ollut 210 €.  

   
 Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu 

muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi 
täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia. 

  
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 § 
  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto nimittää viisitoista (15) 

liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset 
varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi 
tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia. 

 
76 
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen 
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 Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 18.–19. 
marraskuuta Espoossa. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus 
vuodelle 2022 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai 
ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi. 

                              
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto päättää TYYn ehdokkaasta tai 

ehdokkaista SYL:n hallitukseen. 
 
77 
Lähetekeskustelu tilasuunnitelman periaatteista 
 
Liite 2 Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 
 
 Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 aloitetaan nykyisen 

strategian toimenpiteen 4. mukainen pitkän tähtäimen 
tilasuunnitelman tekeminen. Tilasuunnitelman tekeminen aloitetaan 
luomalla tavoitetila siitä, mitä pitkän tähtäimen tilasuunnitelmalla 
tavoitellaan. Tavoitetilan määrittelyä varten edustajiston on syytä 
käydä lähetekeskustelu muun muassa siitä, millaisia taloudellisia ja 
toiminnallisia reunaehtoja tai resursseja ylioppilaskunnan on tilojen 
ylläpitoon, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota järjestöilleen 
toimistotiloja vuokralle, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota jäsenille 
ja järjestöille kertavuokrattavia juhlatiloja ja onko ylioppilaskunnan 
tehtävä tarjota ilmaisia tiloja. 

  
 Hallitus on esittämässä edustajistolle, että se päättää tilasuunnitelman 

periaatteista lähetekeskustelun pohjalta lokakuun kokouksessa. 
Tilasuunnitelma työstetään loppuun ja tuodaan edustajiston 
päätettäväksi keväällä 2023. 

  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun 

tilasuunnitelman periaatteista. 
 
78 
Lähetekeskustelu ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä 
 
Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista lähetekeskusteluun 
 
 Toimintasuunnitelmaprojektin "Ohjesäännön ja kriteerien 

määrittäminen Turun ylioppilasteatterin avustukselle" mukaisesti 
järjestö- ja hallintoasiantuntija on valmistellut yhdessä 
avustustoimikunnan kanssa muutoksia ohjesääntöön järjestöistä ja 
avustuksista. Muutosten tarkoituksena on selventää Turun 
ylioppilasteatterille myönnetyn toiminta-avustuksen perusteita. 
Jatkossa ylioppilasteatterin avustus perustuisi vastaavanlaiseen 
pisteytykseen kuin muidenkin järjestöjen. 
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Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun ohjesäännön 
järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä Turun ylioppilasteatterin 
toiminta-avustuksen osalta. 

 
79 
Muut esille tulevat asiat 
 
 
80 
Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
Tervetuloa kokoukseen, 
  
 
 
 
 Aliisa Wahlsten     Petra Peltonen 
 edustajiston puheenjohtaja   pääsihteeri  
 
 
 

LIITTEET 

Liite 1 Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen kutsumiselle 
Liite 2 Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 
Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista lähetekeskusteluun 
 


