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EDUSTAJISTON JUHLAKOKOUS 

Aika:   9.11.2022 kello 18.15 

Paikka: Kokoustilaisuus alkaa klo 16.30 kulkueena Yo-talo A:n edestä H.G. 
Porthanin patsaalle (Porthanin puisto, Vanha suurtori), josta kulkue 
jatkaa Turun kaupungintalolle (Aurakatu 2, 20100 Turku). 

Ennen juhlakokousta Turun kaupungintalolla nostetaan maljat 
satavuotiaalle ylioppilaskunnalle kello 17.30 alkaen. 

Varsinainen juhlakokous alkaa kello 18.15 kaupungintalon 
valtuustosalissa. 

 

Kulkueessa Porthanin patsaalle: 
Siisti, säänmukainen vaatetus 
 
Juhlakokouksessa: 
Tumma tai arkipuku 
Akateemiset kunniamerkit 

 

Esityslista 

 

94 
Kokouksen avaaminen 

  

95 
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. 
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Edustajiston kokousta koolle kutsuttaessa esityslista toimitetaan myös 
edustajiston varajäsenille. (TYYn hallintosääntö, 1 §) 

 

96 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

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

 

97 
Ilmoitusasiat  

 
12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n liittokokous 
 
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 
 

98 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
99 
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

 

100 
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskola tervehdys 
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101 
Kunniajäsenyyden myöntäminen 
 

Edustajisto on kokouksessaan 28.9.2022 päättänyt yksimielisesti 
kutsua Riitta Pyykön 7. kunniajäseneksi. 

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää Riitta Pyykölle TYYn 

kunniajäsenyyden. 
 
102 
Huomionosoitusten jako 
 

Ylioppilaskunta jakaa vuosipäivänään merkkejä ja huomionosoituksia 
sääntöjen VIII luvun ja hallintosäännön VI luvun mukaisin perustein. 
Ansiolautakunta jakaa huomionosoitukset. 

 
103 
Muut esille tulevat asiat 
 
 
104 
Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
Tervetuloa kokoukseen, 
  
 
 
 
 Aliisa Wahlsten     Petra Peltonen 
 edustajiston puheenjohtaja   pääsihteeri  


