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Esityslista
212
Kokouksen avaus
213
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
214
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:
Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Otto Sulin ja
Konsta Weber. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Hai Nguyen.
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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 19–21/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
216
Esityslistan hyväksyminen
217
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
218
TYYn sääntöjen muuttaminen (2. käsittely)
Hallitus esitti edustajistolle sen toukokuun kokouksessa hallituksen koon muuttamista
joustavaksi. Edustajisto hyväksyi sääntömuutoksen yksimielisesti ensimmäisen kerran
toukokuun kokouksessaan 29.5.
Ylioppilaskunnan sääntöjä voidaan sen 31 § mukaisesti muuttaa kahden kolmasosan
(2/3) äänten enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä
edustajiston kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan
edustajisto. Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on
muutoksen vahvistanut.
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Alkuperäinen esittely:
Tammikuun edustajiston kokouksessa käsiteltiin hallituskoon sääntökirjauksen
muuttamista joustavaksi. Koska edustajisto toivoi asian käsittelyyn tiedottajan
palkkauksen yhteydessä, on tammikuun keskustelun pohjalta muotoiltu esitys
hallituskoon
joustavoittamisesta
nykyisestä
koosta
pienempään.
Koon
joustavoittaminen pienemmäksi on perusteltua esimerkiksi vuoden lopulla
mahdollisesti tapahtuvien hallituksesta eroamisten sujuvoittamiseksi tai taloudellisesti
heikon vuoden johdosta.
Vastaavan kokoisissa ylioppilaskunnissa on sääntöihin kirjattuna seuraavat
hallituskoot: AYY: puheenjohtaja ja 5–9 jäsentä; HYY: puheenjohtaja ja 6–12 jäsentä;
ISYY: puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä; JYY: puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä; OYY:
puheenjohtaja ja 5–8 jäsentä; ja Tamy: puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä.
Vuonna 2013 edellä mainittujen ylioppilaskuntien hallituskoot vaihtelivat 12–8
jäsenen välillä hallituksen puheenjohtajat mukaan luettuna.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää muuttaa ylioppilaskunnan sääntöjen III
luvun 12 §:n kirjauksen:
”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä”,
muotoon: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kuuteen
(5–6) hallituksen jäsentä”
sekä sääntöjen II luvun 13 §:n kirjauksen:
”Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai
muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee edustajisto hänen tilalleen
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”,
muotoon:
”--edustajisto
voi
ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”

Esitys:

valita

hänen

tilalleen

yksinkertaisella

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että sääntöjen kohdassa II luku 7 § Edustajiston
kokoukset oleva kirjaus "Joulukuun varsinaisessa kokouksessa päätetään 6 §:n 2, 7 ja
10 kohdissa mainituista asioista, maaliskuussa päätetään 6 §:n 11 ja 12 kohdissa
mainituista asioista."
muutetaan muotoon "Viimeistään huhtikuun kokouksessa päätetään 6 §:n 11 ja 12
kohdissa mainituista asioista."
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Turun ylioppilaslehden päätoimittajan valitseminen
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Anna-Elina Matilaisen irtisanouduttua uuden työn
vuoksi ylioppilaslehdessä ei tällä hetkellä ole päätoimittajaa. Lehden johtokunta on
avannut haun ja käsitellyt hakemukset. 6. ja 7.6. haastatteluihin on kutsuttu neljä
hakijaa, joiden joukosta johtokunta tekee esityksensä valittavasta päätoimittajasta
ennen edustajiston kokousta. Päätoimittajan on tarkoitus aloittaa työskentely elokuun
alussa.
Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se valitsee Turun
ylioppilaslehden päätoimittajan elokuussa alkavaan työsuhteeseen.
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220
Lisätalousarvion hyväksyminen kunniajäsenen muotokuvaa varten
L1

Vuonna 2012 TYY nimesi Turun yliopiston rehtori emeritus Keijo Virtasen
kunniajäsenekseen.
Aikaisemmista
kunniajäsenistä
on
teetetty
muotokuvamaalaukset.
Hallitus on toteuttanut kilpailutuksen kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuvan
teettävästä taiteilijasta. Mukana kilpailutuksessa oli neljä taiteilijaa, joista kolme oli
muotokuvamaalareita ja yksi valokuvaaja. Kunniajäsen Virtanen on lausunut
henkilökohtaiset mieltymyksensä ja kulttuurihistorian professori emeritus Kari
Immonen on toiminut ulkopuolisena asiantuntijana.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen lisätalousarvion
kunniajäsenen muotokuvan maalaamiseen. Rahat käytetään traditiovaroista.
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Ympäristövaliokunnan puheenjohtajan valitseminen
Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Inka Ahonen on eronnut tehtävästään
opiskelijavaihdon vuoksi. Hallitus avasi haun tehtävään kokouksessaan 19/2013. Haku
päättyy 6.6.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää pyynnöstä eron Inka Ahoselle
ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee ympäristövaliokunnalle
puheenjohtajan valintatoimikunnan esityksestä.
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Muut esille tulevat asiat
211
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.

Rauli Elenius
pääsihteeri

TYYH päätösluettelot 19–21
Kunniajäsenen muotokuvan talousarvio
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