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217
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
218
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
219
Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaisen valitseminen
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Lauri Hannus on anonut opintovapaata ajalle
1.9.2015–29.2.2016, minkä vuoksi hänelle tulee valita sijainen. Työsuhteen tarkka
alkamis- ja päättymisajankohta neuvotellaan valittavan henkilön kanssa. Haku oli
auki 27.4.–10.5. ja hakemuksia tuli yhdeltätoista henkilöltä. Johtokunta käsitteli
hakemukset 11.5. ja haastattelee neljä hakijaa 14.5.
Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se valitsee Turun
ylioppilaslehden päätoimittajan sijaisen.
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220
Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi
L1

TYYn poliittiset linjat on määritelty linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy
kerran toimikaudessaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen
yhtenä tehtävänä on hyväksyä edustajistolle esitettäväksi poliittinen linjapaperi.
Keväällä 2015 edustajisto on käynyt linjapaperin uudistamisesta kaksi
lähetekeskustelua helmikuun ja huhtikuun kokouksissaan, joiden lisäksi jäsenistöä
ja alayhdistystoimijoita on osallistettu linjapaperin uudistamiseen workshoppien ja
verkkokyselyn muodossa. Näiden pohjalta hallitus on valmistellut edustajistolle
hyväksyttäväksi uudistetun TYYn poliittisen linjapaperin.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy uudistetun TYYn poliittisen
linjapaperin.

221
Ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittäminen
L2

Ylioppilaskunnan ohjesääntöä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta on viimeksi
päivitetty vuonna 2011. Tämän jälkeen yliopisto on luopunut laitosneuvostoista ja
ohjesäännön soveltamista on tarkennettu edustajiston pyynnöstä hallituksen
pysyväispäätöksellä (10/2013).
Esitettävien muutosten tarkoitus on saattaa ohjesääntö ajantasaiseksi ja selkeyttää
hallinnon opiskelijaedustajien valintaan liittyvää hallintoprosessia, erityisesti
toimielinten täydentämisen osalta. Hallituksen kokouskäsittelyn jälkeen hallitus
muuttaa pohjaesitystään edustajiston kokouksessa, koska ohjesäännön ja
ylioppilaskunnan sääntöjen välillä on ollut ristiriitaisuuksia.
Edustajisto päättää ohjesääntöjen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen esityksen
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.

222
Aloite TYYn piirissä toimivien yhdistysten nimityksen muuttamisesta
TuKY-lista arvostaa suuresti kaikkien TYYn alayhdistysten työtä jäsentensä
opintojen, hyvinvoinnin ja Turun yliopiston opiskelijakulttuurin ja yhteisöllisyyden
hyväksi. Koemme, ettei termi “alayhdistys” kuvaa oikein opiskelijoiden järjestöjen
asemaa, vaan näkee sen enemmänkin TYYn alaisena organisaationa, jota
määräillään ja ohjataan johonkin suuntaan. Luonnollisesti TYY on tärkeä tukija ja
myös ohjaaja opiskelijayhdistyksille, mutta jokaisella yhdistyksellä on olemassa
jokin muu perustarkoitus kuin TYYn alayhdistysavustukset tai TYYn
toimintasuunnitelman toteuttaminen. Siksi esitämme edustajistolle, että alkaisimme
käyttää termiä järjestö HYYn esimerkin mukaisesti. Siten TYYn piirissä toimivat
yhdistykset ovat järjestöjä TYYhyn liittyvän läheisen suhteensa vuoksi, erotuksena
muista yhdistyksistä, joita Suomessa on.
Alayhdistys-termi tietenkin esiintyy lukemattomissa paikoissa lukuisissa TYYn
papereissa, emmekä edellytä toimistolta näiden läpikäymistä ja termin korjaamista
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välittömästi. Tärkeintä on ottaa uusi termi käyttöön ensin kaikessa viestinnässä ja
muualle termi voidaan korjata sitä mukaa, kun papereita päivitetään.
Esitys:

TuKY-lista esittää, että TYY luopuu alayhdistys-termin käytöstä ja korvaa sen
järjestö-termillä

223
Muut esille tulevat asiat
224
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET
L1 Hallituksen esitys poliittiseksi linjapaperiksi
L2 Hallituksen esitys ohjesäännöksi hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
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