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90
Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (1. käsittely, uudelleen valmistelusta)
L1&L2

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
kokoustanut helmi-huhtikuun aikana viisi kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa sekä lähetekeskustelulla
maaliskuun kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti tasaarvolain kiintiösääntö ja tasapuolisuussääntö). Sääntötoimikunta on erikseen
pyytänyt asiasta lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämän lisäksi yksittäisiin pykäliin
on tehty tarkennuksia ja korjauksia.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen sääntökokoelmasta, jossa
pääsääntöön on yhdistelty aiemmin ohjesääntöinä olevia dokumentteja. Ohjesäännöt
hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, avustuksista, Turun ylioppilaslehdestä ja
elokuvatoimikunnasta sekä vaalijärjestys esitetään pidettäväksi pääsäännöstä
erillään. Niitä sääntötoimikunta ei ole laajemmin käsitellyt.
Sääntöjen 31 §:n mukaisesti 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.
Sääntöjen laillisuus tarkistetaan vielä erikseen asiantuntijoilta ennen lopullista
hyväksymistä ja vahvistamista.
Edustajisto palautti sääntöjen käsittelemisen valmisteluun huhtikuun ja toukokuun
kokouksissaan.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää, että edustajisto hyväksyy muutokset TYYn sääntöihin sekä
poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset:
edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö
tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.
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Lähetekeskustelu tiedottajan vakinaistamisesta
L3-5

Edustajisto päätti toukokuun 2013 kokouksessaan, että TYYhyn palkataan tiedottaja
14 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen viestintäresurssien puutteen vuoksi.
Työsuhteen aikana arvioidaan työmäärä ja aiheutuneet kustannukset.
Tiedottajan toimea perustettaessa siirrettiin järjestöasiantuntijalta, tiedottajalta
sekä muilta asiantuntijoilta viestinnällisiä tehtäviä uudelle tiedottajalle. Samalla
järjestöasiantuntijan tehtävänkuvaan lisättiin pääsihteeriltä, hallitukselta ja
asiantuntijoilta siirtyviä hallinnollisia tehtäviä.
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Haku tiedottajan tehtävään oli auki 20.6.–19.7.2013. Hakuaikana hakemuksia tuli
yhteensä 77 kappaletta. Osa hakijoista haastateltiin. Lisäksi hakijoilla teetettiin
kirjallinen ja graafinen tehtävä. Kokouksessaan 24/2013 TYYn hallitus valitsi
kokoaikaiseen, yhden vuoden ja kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen
Katja Kedon.
Keto
on
irtisanoutunut
tehtävästä
20.7.2014
alkaen.
Edustajiston
ryhmäpuheenjohtajien konsultoinnin jälkeen edellisen haun kahteen kärkihakijaan
oltiin suoraan yhteydessä määräaikaisesta työsuhteesta elo–marraskuuksi.
Pääsihteeri keskusteli kärkihakijoiden kanssa 2.6. Alkukeskustelun jälkeen
molemmat hakijat ilmaisivat kiinnostuksensa määräaikaiseen tehtävään ja kertoivat
pystyvänsä aloittamaan tehtävässä elokuun aikana. Hakijoille pidettiin laajempi
haastattelu 10.6. Hallitus valitsi 12.6. TYYn uudeksi tiedottajaksi Hannu Aaltosen.
Aaltonen aloittaa tehtävässään 22.8.
Edustajiston tulee päättää tiedottajan tehtävän mahdollisesta vakinaistamisesta
syksyn aikana. Alkuperäinen suunnitelma on, että asiasta käydään lähetekeskustelu
elokuun kokouksessa 27.8. ja päätös tehtäisiin syyskuun kokouksessa 24.9.
Lähetekeskustelua varten kerätään ryhmäpuheenjohtajilta selvitettäviä asioita
ennen elokuun kokousta. Lisäksi asiasta pyydetään TYYn henkilöstön, hallituksen ja
toimen hoitajan lausunnot.
Esitys:

Hallitus esittää, että edustajisto merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun TYYn
tiedottajan toimen vakinaistamisesta sekä pyydetyt lausunnot.
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TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen
ylioppilaskuntien
liiton
liittokokous
pidetään
Korpilammen
kongressikeskuksessa 21.–22.11. Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla
on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa
kohti. TYYn liittokokousedustajien määrä on viisitoista. Liittokokousedustajat
valitaan lokakuun edustajiston kokouksessa 29.10.
Liittokokouksessa valitaan SYL:n hallitus vuodelle 2015 ja TYYllä on mahdollisuus
asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseniksi.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää asettaa Jussi Niemisen TYYn
ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi 2015.
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Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan täydentäminen
Turun Ylioppilaskyläsäätiön 48-jäsenisen valtuuskunnan kolmivuotiskausi päättyy
31.12.2015. TYYllä on valtuuskunnassa kuusi paikkaa. Näistä paikoista yksi kuuluu
itseoikeutetusti edustajiston puheenjohtajalle, joka toimii TYS:n sääntöjen mukaan
myös valtuuskunnan II varapuheenjohtajana.
TYS:n on pyynnöstä ylioppilaskunta nimesi 21.11.2012 seuraavat jäsenet 31.12.2015
päättyvälle kolmivuotiskaudelle:
Paula Barrientos
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Jarkko Louhelainen
Salla Mistola
Aapo Rantanen
Jukka Väisänen sekä
Ville Valkonen (1.1.2014 alkaen Jukka Koivisto).
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto valitsee jäsenet TYS:n
valtuuskuntaan valintatoimikunnan esityksestä. Valtuuskunnan paikkoihin oli avoin
haku vuonna 2012. Hakuaikana hakemuksia tuli kolme ja loput paikat täydennettiin
esityksinä edustajiston kokouksessa.
Valtuuskunnan jäsen Aapo Rantanen on pyytänyt eroa tehtävästä ja hänen tilalleen
tulisi valita uusi jäsen. Hallitus avasi tehtävään avoimen haun ajalle 14.8.–25.8. klo
12.
Esitys:

Hallitus esittää, että edustajisto myöntää pyynnöstä eron Aapo Rantaselle ja valitsee
valintatoimikunnan esityksestä hänen tilalleen uuden edustajan TYS:n
valtuuskuntaan 31.12.2015 päättyväksi kaudeksi.
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Muut esille tulevat asiat
95
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.

Tomi Nyström
pääsihteeri

Esitys TYYn sääntökokoelmaksi 27.8.2014
Asiantuntijalausunnot TYYn sääntöihin 19.8.2014
Katja Kedon lausunto TYYn tiedottajasta (toimitetaan myöhemmin)
Henkilöstön lausunto TYYn tiedottajasta (toimitetaan myöhemmin)
Hallituksen lausunto TYYn tiedottajasta (toimitetaan myöhemmin)
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