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Esityslista
175
Kokouksen avaus
176
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
177
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juho
Harmaa ja Joel Holmén. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Antti
Kaunismäki.

178
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 8–12/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu keväällä 2013:
25.3.
27.3.

15.4.
22.4.
24.4.

Iltakoulu, Unican toimitusjohtaja esittelee Unican toimintaa, Yammerkoulutus
Edustajiston maaliskuun kokous (tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus,
toimintakertomus, valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot
tiedoksi, henkilöstöohjesäännön päivittäminen)
RPJ
Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous ja illanvietto (Porissa) (organisaation
kehittäminen tammikuun kokouksen tehtävänannon mukaisesti,
yhdenvertaisuusohjelma)
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Esityslistan hyväksyminen
180
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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181
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2012
L2

Vuoden 2012 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Hallitus on
hyväksynyt valiokuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 ja ne liitetään
toimintakertomukseen.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta
2012.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2012
L2

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös
toimintakertomusta (esityslistan liite 2).

vuodelta

2012

on

osana

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2012.

183
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L3

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston on maaliskuun sääntömääräisessä
kokouksessaan käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen.

Esitys:

Hallitus esittää, että edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2012 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

184
Valiokuntien toimintasuunnitelmat
L4

Hallitus hyväksyi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot kokouksessaan
9/2013.
Valiokuntaohjesääntö:
5 § Valiokuntien toiminta ja taloudenhoito
Valiokunta suunnittelee toimikautensa alussa toimintansa kyseiselle vuodelle ja tämän
pohjalta varojensa käytön yhdessä hallituksen kanssa edustajiston laatiman
talousarvion puitteissa. Hallitus hyväksyy valiokuntien laatimat toiminta- ja
taloussuunnitelmat sekä toimintakertomukset.

Esitys:

hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee valiokuntien toimintasuunnitelmat
tiedoksi.

185
Henkilöstöohjesäännön muuttaminen
L5

Ylioppilaskunnan henkilöstöohjesäännössä on määrätty muun muassa työntekijöiden
työehdoista. Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen tultua voimaan vuonna 2012
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TYYn työehdot määräytyvät työehtosopimuksessa ja sitä täydentävissä paikallisissa
sopimuksissa, jotka solmitaan työnantajan ja työntekijöiden välillä.
Henkilöstöpoliittinen työryhmä on käsitellyt ohjesäännön 21.2. ja työryhmän
kokouksen perusteella pääsihteeri on valmistellut muutokset liitteenä olevan
ohjesääntöesityksen mukaisesti. Henkilöstöohjesäännön työehtoja koskevat osat
poistetaan ja ohjesääntö määrää sen jälkeen mm. vakituisen henkilöstön määrän ja
toimenkuvat sekä päätöksentekojärjestyksen henkilöstöä koskevissa asioissa.
Muutosesityksistä on pyydetty lausunto lakimieheltä,
huomautettavaa muutoksista. Henkilöstö antaa oman
edustajiston kokousta.
Esitys:

eikä hänellä ollut
lausuntonsa ennen

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset henkilöstöohjesääntöön.

186
Muut esille tulevat asiat
187
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Joel Holmén
edustajiston varapuheenjohtaja
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