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Kevään alustava kokousaikataulu:
11.4.
18.4.
20.4.

RPJ-palaveri
huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous (Raumalla)

Kesän aikana touko-elokuussa ei ole säännöllisiä kokouksia, mutta edustajisto
voidaan kutsua koolle tarvittaessa. Säännölliset kokoukset jatkuvat syyskuussa.
63
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
64
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
65
SYL-ehdokkaan valintakäytännön uudistaminen
Edustajisto kävi maaliskuussa lähetekeskustelun siitä, miten SYL-ehdokkaan
valintakäytäntöä voitaisiin muuttaa avoimemmaksi. Valintatoimikunta kokoontui
4.4. ja muotoili ratkaisuehdotuksen.
Valintatoimikunta kannustaa edustajistoryhmiä aloitteellisuuteen SYL-ehdokkaiden
esittämisessä ja muistuttaa ryhmiä siitä, että tämä on edellytys toimintakulttuurin
uudistamiseksi. Valintatoimikunta katsoo, että edustajistoryhmien on ensisijaisesti
esitettävä SYL-ehdokkaita. Hallituksen esitysoikeus säilyy tästä huolimatta.
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Edustajisto päättää, kuinka monta ehdokasta valitaan ja valitsee ehdokkaan tai
ehdokkaat.
Valintatoimikunta ei näe, että sillä tulisi olla roolia SYL-ehdokkaan valinnassa.
Valintatoimikunta on tarvittaessa käytettävissä valintaan liittyvissä käytännön
järjestelyissä, kuten mahdollisen paneelin kysymysten valmistelussa.
Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se velvoittaa hallituksen tiedottamaan
SYL-ehdokkaan valinnasta koko hakuprosessia avaten jo kevään aikana.

66
TYYn toimiston remontin kustannukset ja uudet kalusteet
L1

Syksyllä 2015 edustajisto linjasi, että TYYn toimiston ja entisen kirjaston
remontointiin, sisältäen kalusteiden uusimisen, voidaan käyttää ylioppilaskunnan
rahaa taloustoimikunnan harkinnan mukaan ja kustannukset tuodaan erikseen
edustajiston päätettäviksi. Taloustoimikunnan linjaus oli, että yli 100 000 €
kokonaiskustannuksen kohdalla pitää tarkastella kriittisesti haluttuja muutostöitä.
Ehdottomana rajana TYYn kustannuksille taloustoimikunta piti ylioppilaskunnan
järjestötalouden puskuriksi jätettyä noin 200 000 € summaa.
Kirjasto on muutettu väliseinillä järjestötiloiksi. Edustajisto hyväksyi asiaa koskevan
15 000 euron lisätalousarvion tammikuun kokouksessaan. TYS:n kanssa on sovittu,
että remontti toteutetaan niin että TYYn osuus toimiston remontin kustannuksista
on korkeintaan 50 000 euroa.
Remontin ja uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä on hyvä hetki myös päivittää
toimiston kalustusta ja sisustusta. Pöydät voisi päivittää sähköpöydiksi
työergonomian parantamiseksi. Samalla yhteisiin tiloihin saataisiin yhtenäinen
ilme. Yhteistiloissa on hyvä olla akustiikan vuoksi sermit ja muutakin toimiston
peruskalustoa uusitaan. Neuvottelutiloihin hankitaan samalla tarvittavat av-laitteet.
Kalustohankintojen kustannukset aktivoidaan taseeseen ja poistetaan kymmenessä
vuodessa. Tilasuunnittelun kustannusta ei aktivoida. Kokonaiskustannus on
remontti ja kalusteet mukaan lukien 100 000 euroa. Kustannukset muodostuisivat
seuraavasti:
TYYn osuus toimiston remontista
Uudet kalusteet ja tarvikkeet

50 000 €
35 000 €

Yhteensä

85 000 €

Kirjaston remontti

15 000 € (jo päätetty)

Vuodelle 2016 jaksottuu toimiston remontin ja uusien kalusteiden kustannuksesta
10 %, eli 8 500 €. Suunnittelijan palkkioon varattaisiin 3000 euroa, jota ei jaksoteta
vaan kohdistetaan kokonaan vuodelle 2016. Näin kokonaiskustannus tälle vuodelle
olisi 11 500 €.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy arvion TYYn toimiston remontin
kustannuksista ja hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 8500 euron lisäyksen
poistoihin ja 3000 euron lisäyksen järjestötoiminnan kuluihin.
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67
Järjestötilojen vuokrat
Entinen kirjaston tila on muutettu järjestötiloiksi. Vuokralaisiksi ovat kiinnostuneet
tulemaan Kanta ja Kritiikki, ELSA Turku ja OPKO sekä Politiikan tutkimuksen
klubi.
Tiloista on perusteltua periä vuokraa saman verran kuin B-talon ensimmäisen
kerroksen tiloista. Alkuperäinen vuokra oli 8 euroa per järjestön käytössä oleva
neliömetri. Tähän on tehty TYS:n sopimuksen mukainen indeksikorotus, joka
ehdotetaan otettavaksi huomioon myös toisen kerroksen vuokrassa.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää kirjaston tiloista perittävän vuokraa
8,06 €/m2.

68
Lähetekeskustelu hallituksen valintakäytännön uudistamisesta
Edustajisto toivoi vuonna 2015, että ylioppilaskunnan hallituksen valintaa
uudistettaisiin nykyistä avoimemmaksi. Edustajiston on hyvä käydä keinoista
lähetekeskustelu ja valtuuttaa valintatoimikunta valmistelemaan käytännön
uudistaminen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
hallituksen valintakäytännön uudistamisesta ja valtuuttaa valintatoimikunnan
valmistelemaan käytännön uudistamisen.

69
Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä
L2

Esitys:

TYYn poliittiset linjat määritellään linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy kerran
toimikaudessaan. Edellisen kerran poliittinen linjapaperi on hyväksytty huhtikuussa
2015, mutta nyt tarkoitus on korjata päivityssykli edustajistokauden kannalta
järkevämmäksi. Päivitetty poliittinen linjapaperi tulee edustajiston hyväksyttäväksi
syyskuun kokoukseen.
Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
TYYn poliittisesta linjapaperista.

70
Avustustoimikunnan jäsenen ero
Avustustoimikunnan jäsen Kari Silvola on pyytänyt eroa toimikunnasta.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle,
avustustoimikunnasta.

että

se

myöntää

Kari

Silvolalle

eron

71
Muut esille tulevat asiat
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72
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Lisätalousarvio 2016
Poliittinen linjapaperi lähetekeskusteluun
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