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Esityslista
108
Kokouksen avaus
109
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
110
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
111
Ilmoitusasiat
Edustajiston syyskuun kokouksen iltakoulu:
27.9. klo 18.15 Turku-salissa (SYL-koulutus ja kokousasiat)
Edustajiston kokoukset syksyllä 2014:
juhla 9.11.
marraskuu 25.11. (HUOM! Aika muuttunut aiemmin ilmoitetusta)
joulukuu 10.12.
TYYn alumnitapaaminen pe 14.11. klo 18 alkaen Mercatorilla
TYYn 92. vuosijuhlat la 15.11.
112
Esityslistan hyväksyminen
113
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen
kokousten
päätösluettelot
lähetetään
kokouksen
jälkeen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-poytakirjat-ja-esityslistat
114
Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (2. käsittely)
L1

Edustajisto hyväksyi uudet muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen
kerran syyskuun kokouksessaan 24.9.
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Esitys:

Sääntötoimikunta esittää, että edustajisto hyväksyy muutokset TYYn sääntöihin sekä
poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset:
edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö
tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.

115
Lähetekeskustelu kolmivuotissuunnitelmasta
L2

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman marraskuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu käydään edustajiston lokakuun kokouksessa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.

104
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS)
L3

Taloustoimikunta on päivittänyt TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa
vuosille 2015–2017.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
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Hallituksen päätös muuttaa kuvaus TYYn siipien toiminnasta
L4-5

Hallitus päättää muuttaa kuvauksen TYYn siipien toiminnasta. Muutoksen
tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää siipien roolia ylioppilaskunnan toiminnassa
sekä yhdenmukaistaa siipien sisäiset toimintamallit.
Siipien kuvauksen mukaan kuvauksen muutoksista päättää ylioppilaskunnan hallitus,
joka tiedottaa siitä edustajistoa. Hallitus tuo täten tiedoksi edustajistolle päätöksensä
kuvauksen muuttamisesta ja taustamuistion, jossa avataan muutoksen syitä.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen
muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.

106
Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
L6

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset ohjesäännön
alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta kohtaan 12 Projektiavustukset.
Muutoksen tarkoituksena on helpottaa myös muiden TYYn jäsenistä koostuvien
ryhmien kuin alayhdistysten projektiavustusten hakemista. Esityksen taustalla on
hallituksen päätös siipien kokoonpanon muutoksesta kokouksessa 34/2014.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy
alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

päivitykset

ohjesääntöön
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SYL:n liittokokousedustajien valitseminen
SYL:n liittokokous järjestetään 21.–22. marraskuuta 2014 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja
jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän
mukaan. Jokaiselle edustajalle valitaan lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko
delegaatiolle yleisvaraedustajia tietty määrä. TYYn liittokokousedustajien määrä on 15
sekä heidän varajäsenensä. Liittokokouksen osallistumismaksut olivat viime vuonna
varsinaiselta edustajalta 100 € ja varalta 125 € sekä mahdollisilta tarkkailijoilta 160 €.
Mikäli edustajiston lokakuussa valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu
muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja
heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että
hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
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Muut esille tulevat asiat
109
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.
Liite 6.

Tomi Nyström
pääsihteeri

Esitys TYYn sääntökokoelmaksi 29.10.2014
TYYn kolmivuotissuunnitelmasta 2015–2017
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) 2015–2017
Kuvaus siipien toiminnasta
Taustamuistio hallituksen päätöksestä muuttaa kuvausta siipien
toiminnasta
Ohjesääntö
alayhdistyksistä,
avustuksista
ja
avustustoimikunnasta
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