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Esityslista
226
Kokouksen avaaminen
227
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
228
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
229
Ilmoitusasiat
30.9.
21.10.
28.10.
18.11.
25.11.

syyskuun kokous
Lokakuussa pidetään ylimääräinen kokous remonttiasioista. Ajankohta
varmistetaan mahdollisimman pian.
lokakuun iltakoulu
lokakuun kokous
marraskuun iltakoulu
marraskuun kokous

Uusi
edustajisto
kokoontuu
järjestäytymiskokoukseensa.
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ja
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230
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
231
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
232
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien
liiton
liittokokous
pidetään
Korpilammen
kongressikeskuksessa 20.–21.11. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle
2016 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se asettaa Mikko Monosen TYYn ehdokkaaksi
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi.
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233
Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Edustajistokauden 2016–2017
vaalien
järjestämiseksi
edustajisto
nimitti
keskusvaalilautakunnan helmikuun 2015 kokouksessaan. Keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei voi työsyistä jatkaa tehtävässään.
Keskusvaalilautakunnalle on valittava uusi puheenjohtaja. Samalla päätetään
mahdollisista muista vaihdoksista keskusvaalilautakunnan jäsenten osalta.
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 5 § mukaan "Keskusvaalilautakuntaan
kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta istuvan edustajiston ryhmästä.
Edustajisto
nimittää
keskusvaalilautakunnalle
puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan, jotka kuuluvat tässä momentissa mainittuihin jäseniin.
Kaikilla jäsenillä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on
henkilökohtaiset varajäsenet.”
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnalle
puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentää muutenkin keskusvaalilautakuntaa.
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Uusi ylioppilastalo ylioppilaskunnallemme
”TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista
hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen.” (TYYn perustehtävä strategian
mukaan)
Ylioppilaskunta valvoo ansiokkaasti etuja ja tekee merkittävää työtä opiskelijoiden
paremman huomisen eteen. Opiskeluajan ikimuistoiseksi tekemisen saralla on
kuitenkin poljettu paikallaan – jopa otettu askelia taaksepäin. Opiskelijat ovat
menettäneet mittavan määrän tiloja viimeisten vuosien aikana, ja turkulainen
opiskelijatoiminta ei ole enää entisensä.
Uudet tilat tuovat järjestöille ja jäsenille paikan niin opiskelua tukevalle toiminnalle
kuin
vapaa-ajankin
tarpeisiin.
Opiskelijoiden
monikäyttötilat
toimivat
parhaimmillaan poikkitieteellisyyden edistämisen veturina ja luovat näin aitoa
yhteisöllisyyttä.
Hanke otetaan huomioon toimintaa ohjaavia dokumentteja käsiteltäessä. Syksyn
aikana käsittelyyn tulevat kolmivuotissuunnitelma, keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelma sekä ensi vuotta käsittelevät toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tämä esitys asettaa TYYn strategian nimissä talousstrategian sopeuttamistarpeen
tarkasteluun.
Esitys:

Eduxi, Humanistilista, Hybridiaani ja Soihdunkantajat esittävät, että TYY aloittaa
uuden ylioppilastalon selvitystyön.
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Lähetekeskustelu yritysyhteistyön linjoista
L1

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman mukaisesti Yritysyhteistyön linjat -dokumentti
päivitetään edustajistossa tämän vuoden aikana. Lähetekeskustelu dokumentin
päivittämistarpeesta käydään syyskuun kokouksessa, jota varten hallitus valmistelee
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taustamuistion ja tukikysymykset. Päivitetty versio hyväksytään edustajiston
lokakuun kokouksessa
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun Yritysyhteistyön linjojen
päivittämisestä.

236
Lähetekeskustelu kolmivuotissuunnitelmasta
L2

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman lokakuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu käydään syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Hallitus
esittää
edustajistolle,
että
kolmivuotissuunnitelmasta vuosille 2016–2018.

se

käy

lähetekeskustelun
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Ansiolautakunnan valitseminen
TYY jakaa vuosittain Ylioppilaskunnan sääntöjen IX:n luvun mukaisesti nauhoja ja
merkkejä ansioituneille toimijoille. Sääntöjen mukaan:
"87§ Ansiolautakunta
Nauhojen ja merkkien jakamisesta päättää ylioppilaskunnan ansiolautakunta.
Edustajisto valitsee vuosittain ansiolautakuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä.
Ansiolautakuntaan valittavalla henkilöllä tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha.
Lisäksi
edustajiston
puheenjohtaja
toimii
lautakunnan
jäsenenä.
Ansiolautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri."
"95§ Kunnia- ja ansionauhat
Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten
erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi
suoritetusta työstä kunnia- ja ansionauhoja."
Oikeutettuja toimimaan ansiolautakunnassa ovat seuraavat henkilöt (vuodesta 1991): Jarmo Linden, Jorma Jäntti, Kimmo Ketonen, Lea Saarikivi, Markku Hannula,
Kari Karjalainen, Sirpa Kuronen, Juhani Soini, Petri Lempinen, Merja Kulonen,
Maarit Saviranta, Erja Sallinen, Tiina Laiho, Mikko Sedig, Petteri Orpo, Sirpa
Hartojoki, Matti Laihonen, Jarkko Kotamäki, Kirsi Vuorinen, Taina Kölhi, Sami
Nieminen, Elias Aarnio, Teemu Hankamäki, Olli Järvelä, Mats Kommonen, Susanna
Kärki, Tommi Laukka, Lasse Miettinen, Johanna Kärki, Sami Koivula, Olli Välke
(ent. Raimo), Laura Toubale (ent. Keihäs), Markus Vähä-Piikkiö, Mika Peltola,
Samuli Lintula, Niko Kyynäräinen, Eric Carver, Katja Sauvola, Tytti Sokura, Markus
Yli-Jokipii, Lauri Luoto, Aki Halonen, Mikko Soukkanen, Niklas Mannfolk, Topi
Artukka, Toni Eklund, Laura Heinonen, Tuomo Liljenbäck, Haron Walliander, J.
Tuomas Harviainen, Tomi Nyström, Jukka Vornanen, Anna Mäkipää, Rauli Elenius,
Elias Laitinen, Matti Lajunen ja Sini Terävä. Ansionauhoja on jaettu vuodesta 1935
vuoteen 1975 ja jälleen vuodesta 1991 eteenpäin. Ansiolautakuntaan valittavalta
tulee olla suostumus ansiolautakunnan jäseneksi.
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Edellä mainituilta henkilöiltä on tiedusteltu suostumusta kyseiseen tehtävään. Asian
edustajistolle
valmistelevat
edustajiston
puheenjohtaja
ja
pääsihteeri.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan ansiolautakunnan
edustajiston puheenjohtajan esityksestä.

238
Elokuvatoiminnan ohjesäännön päivittäminen
L3

TYYn elokuvatoimikunnan toimintaa ohjataan edustajiston hyväksymällä
ohjesäännöllä. Vuonna 2014 ylioppilaskunnan säännöt päivitettiin, mutta
elokuvatoiminnan ohjesääntöön jäi vanhoja kirjauksia, jotka ovat ristiriidassa
pääsäännön kanssa. Samalla kun tehdään yhdenmukaistaminen sääntöjen kanssa,
hallitus esittää joidenkin vakiintuneiden toimintatapojen kirjaamista ohjesääntöön.
Näitä ovat toimikunnan valinta istuvan toimikunnan esityksestä sekä toiminnan
suunnittelu vasta toimintavuoden alussa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset elokuvatoiminnan
ohjesääntöön.
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Muut esille tulevat asiat
240
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET
L1 Taustamuistio yritysyhteistyön linjojen päivittämisestä
L2 Kolmivuotissuunnitelmaluonnos lähetekeskusteluun
L3 Hallituksen esitys elokuvatoiminnan ohjesäännöksi
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