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68
TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttaminen (pöydältä)
Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan
toimen lakkauttamista. Viime vuosina ylioppilaskunta on joutunut kasvattamaan
reippaasti kulujaan ja nostamaan jäsenmaksua. Samalla perustoimintoihin
kohdennetuista varoista on kiristetty. Tämä on vaikeuttanut ylioppilaskunnan
päivittäistä toimintaa: kulut ovat kasvaneet esimerkiksi sektorien toimintakyvyn
heikentyessä. Tällaisessa tilanteessa ylioppilaskunnalla ei ole varaa ylläpitää palvelua,
joka on kallis ja palvelee verrattain harvoja. Mielestämme varat voisi käyttää
esimerkiksi talouden tasapainottamiseen ja alayhdistyskentän tukemiseen, mikä
palvelisi laaja-alaisesti koko jäsenistöä.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut ja
kirjastonhoitajan toimen lokakuun loppuun mennessä sekä velvoittaa hallituksen ja
pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esitystä
kannattavat TuKY-lista ja TyTe.

69
Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (1. käsittely)
L2

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
kokoustanut helmi-huhtikuun aikana viisi kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa sekä lähetekeskustelulla
maaliskuun kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti tasaarvolain kiintiösääntö ja tasapuolisuussääntö). Sääntötoimikunta on erikseen
pyytänyt asiasta lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämän lisäksi yksittäisiin pykäliin
on tehty tarkennuksia ja korjauksia.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen sääntökokoelmasta, jossa
pääsääntöön on yhdistelty aiemmin ohjesääntöinä olevia dokumentteja. Ohjesäännöt
hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, avustuksista, Turun ylioppilaslehdestä ja
elokuvatoimikunnasta sekä vaalijärjestys esitetään pidettäväksi pääsäännöstä
erillään. Niitä sääntötoimikunta ei ole laajemmin käsitellyt.
Sääntöjen 31 §:n mukaisesti sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan
edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa.
Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on muutoksen
vahvistanut.
Sääntöjen laillisuus tarkistetaan vielä erikseen asiantuntijoilta ennen lopullista
hyväksymistä ja vahvistamista.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn sääntöihin
ja ohjesääntöihin.
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70
OLL:n jäsenyys
L2

OLL:n jäseniä ovat vielä vuonna 2014 SYL ja SAMOK. Ylioppilas- ja
opiskelijakunnat kuuluvat liittojen kautta OLL:oon. Lisäksi OLL:n jäseniä ovat
Kadettitoverikunta, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta ja Tahkon talli.
Vuonna 2013 SYL:n liittokokous päätti, että SYL eroaa OLL:sta vuoden 2015 alusta
alkaen, ja jokaisen ylioppilaskunnan tuleekin siis päättää, haluaako liittyä OLL:n
jäseneksi. Päätöksiä on toivottu jo keväällä, jotta OLL voi aloittaa vuoden 2015
talousarvion valmistelun. TYYn jäsenyydestä on tarkoitus päättää huhtikuun
edustajiston kokouksessa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että Turun yliopiston ylioppilaskunta liittyy OLL:n
jäseneksi vuoden 2015 alusta alkaen.
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Muut esille tulevat asiat
72
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.
Liite 2.

Tomi Nyström
pääsihteeri

Esitys TYYn sääntökokoelmaksi 23.4.2014
Taustamuistio: OLL:n jäsenyys
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