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EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Aika:

Torstai 3.12.2015 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs.

Esityslista
1
Kokouksen avaaminen
2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti tai heidän niin
pyytäessään kirjallisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on
ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi
asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 9 §)
3
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Edustajiston kokouksen alussa puheenjohtaja kutsuu kaksi edustajiston jäsentä
tarkastamaan päätöspöytäkirjan. (TYYn säännöt 21 §)
Vaalin toimittaa ja tulokset laskee kolme puheenjohtajan kokouksen alussa
kutsumaa ääntenlaskijaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. (TYYn säännöt 10
§)
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen valitaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

samalla

4
Ilmoitusasiat
1.12.

6.12.

Hallitusehdokkaiden paneelikeskustelu klo 17.00. Paikka päätetään
ryhmien kesken 30.11.
Järjestäymiskokouksen
iltakoulu
ja
edustajiston
toinen
koulutustilaisuus klo 19.00 alkaen
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

5
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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6
Edustajiston puheenjohtajan 2016–2017 valinta
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita keskuudestaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
”Enemmistövaali: Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä
saanut.Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuistaäänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä,
toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen
äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole
selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys
tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan,
ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä
ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt, 10 §)
Esitys:

Kokouksen koollekutsuja
puheenjohtajan

esittää,

että

edustajisto

valitsee

keskuudestaan

7
Edustajiston varapuheenjohtajan 2016–2017 valinta
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita keskuudestaan
varapuheenjohtaja. Valintatapa on esitetty kohdassa 6.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.

8
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2016
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
TYYn sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen
muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen yksityisten
jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan henkilöstö eivät voi toimia hallituksen
jäseninä. Hallituksen jäsenet eivät voi toimia edustajiston jäseninä.
Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn toimiston
toimesta pääsääntöisesti jo joulukuussa 2015. Hallituksen puheenjohtajan odotetaan
osallistuvan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12., SYL:n pj-ps –tapaamiseen
14.12., rehtorinlounaalle 15.12., TYYn toimiston pikkujouluihin 18.12. sekä valittavan
hallituksen perehdytyksen suunnitteluun.
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Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2016.

9
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2016
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää ylioppilaskunnan
hallituksen koosta.

10
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2016
TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallitus tulee valita vuosittain
joulukuussa. “Hallituksen jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin
on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä
täydellisinä ja listan esittäjän on huolehdittava säännöissä mainitun
tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama henkilö voi olla
ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä
oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet
annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on
ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli
puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi
ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa
äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta
listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien listojen
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn
säännöt 46 §)
Uuden hallituksen erehdytys järjestetään vuoden 2015 hallituksen ja TYYn toimiston
toimesta pääsääntöisesti jo joulukuussa. Hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan
Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12., rehtorinlounaalle 15.12. sekä TYYn
toimiston pikkujouluihin 18.12.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodeksi 2016.

11
Taloustoimikunnan valitseminen kaudelle 2016–2017
”Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Toimikunnan
sihteerinä
toimii
ylioppilaskunnan
taloussihteeri. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä
pääsihteerillä on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) jäsenen
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läsnä ollessa. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden
jäsenen toimikunnan kauden loppuun.
Tehtäviään suorittaessaan taloustoimikunnalla on oikeus saada tietoja ja
selvityksiä
kaikista
hallituksen
ja
ylioppilaskunnan
toimihenkilöiden
toimenpiteistä sekä ylioppilaskunnan liiketoiminnan toimenpiteistä.
Taloustoimikunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.
Taloustoimikunta päättää kokoontumisestaan siten, että se voi tarvittaessa
kokoontua kahden (2) päivän kuluttua koollekutsusta. Kutsu on toimitettava myös
edustajiston ja hallituksen puheenjohtajille sekä pääsihteerille.” (TYYn säännöt 79
§)
Taloustoimikunnan puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Jäsenet valitaan
suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla: ”Suhteellinen henkilökohtainen vaali: Jos
valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa
äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi
kuin on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa
ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2)
ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen kunnes jokainen
äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien
summaa sanotaan vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa
järjestyksessä.
Vaalin toimittaa ja tulokset laskee kolme puheenjohtajan kokouksen alussa
kutsumaa ääntenlaskijaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä.
Suhteelliset ja vaadittaessa muutkin vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Äänten
mennessä tasan vaalissa ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt, 10 §)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan
taloustoimikunnan ja sille puheenjohtajan kaudelle 2016–2017.

12
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2016
”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan
ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Eronneen tai estyneen jäsenentilalle hallitus valitsee uuden jäsenen
valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.
2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan
keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden johtosääntö)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee TYL:n johtokuntaan
puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2016.

13
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2016
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 76 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja
hallintoa
tarkastamaan
valitaan
tilintarkastaja,
jonka
tulee
olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat
pätevyysvaatimukset
täyttävä
henkilökohtainen
varatilintarkastaja
tai
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei
valita."
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan
tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan
vastuullisen tilintarkastajan.

14
Säännöllisestä kokousajasta päättäminen
Edustajisto on edellisellä kaudella perinteisesti kokoontunut kerran kuukaudessa,
kuun viimeisenä keskiviikkona klo 18.15 Turku-salissa. Ylioppilaskunnan sääntöjen
mukaan edustajiston on kokoonnuttava touko-elokuun välistä aikaa lukuun
ottamatta joka kuukausi. Lisäksi pidetään ylioppilaskunnan vuosipäivänä
marraskuun 9. edustajiston juhlakokous.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja
kokousajasta.

esittää,

että

edustajisto

päättää

säännöllisestä

15
Muut esille tulevat asiat
16
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja 2014–2015

Rauli Elenius
pääsihteeri
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