EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Esityslista 24.4.2013

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 24.4.2013 klo 19.00

Paikka:
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Esityslista
188
Kokouksen avaus
189
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
190
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha
Isotalo ja Pyry Kantanen. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Henna
Lunkka.

191
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 13–15/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu keväällä 2013:
22.4.
24.4.

Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous ja illanvietto (Porissa) (organisaation
kehittäminen tammikuun kokouksen tehtävänannon mukaisesti:
lähetekeskustelu, yhdenvertaisuusohjelma)

7.5.
15.5.
20.5.

klo 16.00 rpj
klo 18.15 iltakoulu
(huom! maanantaina) Toukokuun ylimääräinen kokous (päätöskokous
resurssikysymyksestä, vaalijärjestyksen muuttaminen, strategiatyöhön
liittyvät pitkän aikavälin suunnitelmat)

192
Esityslistan hyväksyminen
193
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti

1

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Esityslista 24.4.2013

194
TYYn yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen vuosille 2013–2016
L2

Edustajiston on joulukuun 2012 kokouksessaan palauttanut valmisteluun TYYn
yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelmaa on valmisteltu alkukevään aikana, ja sen
rakennetta ja sisältöä on kehitetty vastaamaan edustajiston toivomia "konkretiaa ja
selkeitä toimintaohjelmia".

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman
vuosille 2013–2016.
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Lähetekeskustelu tiedottaja- ja resurssikysymyksestä
Edustajiston kokouksessa 1/2013 hyväksytyn ponnen mukaan:
"Asetettava strategiatyöryhmä ottaa käsiteltäväkseen sääntömuutoksen sisältämän
hallituskokokeskustelun, sekä mahdollisen tiedottajan palkkaamisen. Ponnen
toiveena on että strategiatyöryhmä käsittelee resursointiasiaa, sekä ottaa huomioon
myös valiokuntien roolin organisaatiossa. Ponnen mukaisesti edustajisto toivoo että
strategiatyöryhmä valmistelee useamman vaihtoehtoisen selonteon ja hallitus tekee
esitykset huhtikuun edustajistoon. Kun työryhmä käsittelee viestintään liittyviä
kysymyksiä, kuulee se myös viestintäsektoria."
Strategiatyöryhmä käsitteli tiedottajakysymystä 10.2.2013 osana strategiaretriittiä.
Strategiatyöryhmän arvion mukaan organisaation ulkopuoliset eivät tiedä riittävästi
toiminnasta tai edunvalvonnan tuloksista, eikä TYYn sisäistä viestintää koordinoida
riittävästi. Strategiatyöryhmä myös totesi sekä henkilöstön että hallituksen olevan
ylityöllistetty ja työnkuvat liian pirstaleisiksi.
Strategiatyöryhmä siirsi asian hallituksen valmisteluun. Hallitus on kartoittanut
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja tuo asian lähetekeskusteluun jatkovalmistelun
tueksi. Edustajisto saa taustamuistion nähtäväksi ja lisää taustamateriaalia
kokouksen yhteydessä. Ennen resurssikysymyksestä päättävää edustajiston
toukokuun kokousta toteutetaan hallituksen työnkuvien seuranta ja henkilöstö sekä
taloustoimikunta lausuvat asiasta.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun tiedottaja- ja
resurssikysymyksestä.
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Muut esille tulevat asiat
197
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,
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Hallituksen esitys TYYn yhdenvertaisuusohjelmaksi vuosille 2013–2016
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