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Esityslista
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Kokouksen avaus
165
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
166
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
167
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen (4–7 /2013) päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu kevät 2013:
18.2.
25.2.
27.2.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston helmikuun kokous (valiokuntien tosut ja talousarviot
tiedoksi, keskusvaalilautakunnan valitseminen, ohjesääntöjen
päivityksiä)

18.3.
25.3.
27.3.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston maaliskuun kokous (tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus,
toimintakertomus, yhdenvertaisuusohjelma, ohjesääntöjen päivityksiä,
valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi)

15.4.
22.4.
24.4.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous (Porissa) ja illanvietto (organisaation
kehittäminen tammikuun kokouksen tehtävänannon mukaisesti)
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1

EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Esityslista 27.2.2013

169
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
170
Strategiatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2013
L2

Strategiatyöryhmä piti 10.2.2013 strategiapäivän ja on laatinut TYYn strategiatyölle
toimintasuunnitelman vuodelle 2013 (LIITE 2).

Esitys:

Strategiatyöryhmä esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn strategiatyön
toimintasuunnitelman vuodelle 2013.
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Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon neljäkymmentäyksi (41) jäsentä
vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Ylioppilaskunnan edustajiston vaali
toimitetaan
joka
toinen
vuosi
marraskuussa
kahtena
peräkkäisenä
keskusvaalilautakunnan määräämänä arkipäivänä. (1§)
Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaisesti edustajisto valitsee viimeistään
vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten ylioppilaskunnan
äänivaltaisten jäsenten joukosta keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii
ylioppilaskunnan pääsihteeri tai pääsihteerin määräämä työntekijä. (4§)
Keskusvaalilautakunnan jäsen voi asettua ehdolle edustajiston vaalissa, mutta ei
toimia vaaliliiton asiahenkilönä (12§)
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia edustajistovaalien toimittamisesta
kuluvan vuoden marraskuussa. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii TYYn
hallituksen kokouksessa 7/2013 valittu edustajistovaalikoordinaattori Nuppu Ervasti.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnalle
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
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Ohjesäännön tunnuksista ja huomionosoituksista päivittäminen
L3

Ylioppilaskuntien yhdistymisen 2010 jälkeisinä vuosina on ollut toistuvaa
epäselvyyttä lippukulkuetraditiosta. Jotta ylioppilaskunnan traditio ei vaihtuisi
vuosittain, tulee lippukulkueen järjestys kirjata ohjesääntöön tunnuksista ja
huomionosoituksista.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset muutokset
ohjesääntöön tunnuksista ja huomionosoituksista.
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Muut esille tulevat asiat
174
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET

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

Rauli Elenius
pääsihteeri

TYYn hallituksen päätösluettelot 4–7/2013
Strategiatyöryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Ohjesääntö tunnuksista ja huomionosoituksista
Turun KY:n ja osakuntien lausunto ohjesääntömuutoksesta
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