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Edustajistovaalit järjestetään kuluvan vuoden marraskuussa. Pääsihteeri ja
keskusvaalilautakunta ovat valmistelleet esityksen vaalijärjestyksen päivittämiseksi.
Suuri osa muutoksista on kielen johdonmukaistamista. Tärkein muutos on
keskusvaalilautakunnan enemmistön kannattama äänestyspisteistä luopuminen.
Ohjesäännössä alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta (7 §) viitataan
vaalijärjestykseen, ja nyt tehtävän päivityksen yhteydessä ohjesääntöön tulee
päivittää viittaus oikein.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset vaalijärjestykseen ja
valtuuttaa pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset
ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
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209
Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsen Jukka Kujala on pyytänyt eroa valmistumisen ja Antti
Friman vaihto-opiskelun vuoksi. Heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää eron Jukka Kujalalle ja Antti
Frimanille ja täydentää taloustoimikuntaa.

210
Lähetekeskustelu poliittisesta linjapaperista
TYYn poliittiset linjat määritellään linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy kerran
toimikaudessaan.
Edustajiston työ poliittisen linjapaperin päivittämiseksi alkoi helmikuun
kokouksessa ensimmäisellä lähetekeskustelulla, jossa edustajistoryhmät esittivät
näkemyksiään linjapaperin uudistamisen laajuudesta. Linjapaperin sisältöjä
käsiteltiin lisäksi hallituksen edustajistolle järjestämässä workshop-tilaisuudessa 23.
maaliskuuta.
Ryhmät Vihreä vasemmisto ja Vihreä lista tuovat linjapaperin toiseen
lähetekeskusteluun huhtikuun kokoukseen. Tarkoitus on, että edustajisto käy
keskustelua hallituksen työstämästä linjapaperin luonnoksesta (toimitetaan
erikseen). Keskustelu ohjaa hallituksen työtä linjapaperin jatkovalmistelussa ja
tukee edustajiston lopullista päätöksentekoa.
Poliittinen linjapaperi tulee edustajiston päätettäväksi toukokuun kokoukseen.
Esitys:

Ryhmät Vihreä vasemmisto ja Vihreä lista esittävät edustajistolle, että se käy
lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä
keskustelun.
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Teemu Auressalmi
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Rauli Elenius
pääsihteeri
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