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TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttaminen
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Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn kirjastopalveluiden sekä kirjastonhoitajan
toimen lakkauttamista. TYYn kirjasto on kustannuksiltaan korkea, vuonna 2014
budjetoitu 52 000 euroa, ja palvelee verrattain pientä osaa ylioppilaskunnan
jäsenistöstä. TYYn talousarvion ollessa vuositasolla noin 30 000 euroa alijäämäinen
Ryhmä Lex kokee, että on aika luopua tästä kalliista ja yliopiston kirjastojen kanssa
päällekkäisestä palvelusta, joka ei kuulu ylioppilaskunnan ydintoimintaan.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut
sekä kirjastonhoitajan toimen.

53
Selvitys Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista
L1

Edustajisto velvoitti ylioppilaskunnan hallituksen tekemään selvityksen yliopistojen
rahoitusmallin vaikutuksista yliopiston sisäiseen rahoitukseen, mikäli yliopiston
sisäisiä muutoksia malliin ei käytettäisi.
Koulutuspoliittinen
kokoukseen.

Esitys:

asiantuntija

Isotalo

valmistelee

esityksen

edustajiston

Hallitus päättää esittää edustajistolle tiedoksi tehdyn selvityksen.

54
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan säännöistä
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-maaliskuun aikana kolme 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.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti
sukupuolipariteetti). Tämän lisäksi yksittäisistä pykälistä, tarvittavista tarkennuksista
tai päivityksistä sekä teknisistä korjauksista on puhuttu.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen työn etenemisestä ja toivoo
lähetekeskustelua ainakin esityksessä mainituista asioista.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi saadun esityksen ja
käydyn lähetekeskustelun ylioppilaskunnan säännöistä

55
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013
L3

Vuoden 2013 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus edellisen vuoden TYYn
hallituksen toimesta.
Hyväksymisen jälkeen toimintakertomus vielä oikoluetaan ja taitetaan.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2013.

56
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2013
L3

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
tilinpäätös
toimintakertomuksen liitteenä (esityslistan liite 3).

vuodelta

2013

on

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta
2013.

57
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
L4

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

Esitys:

Hallitus päättää esittää, että edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.
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Edustajiston käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit
Edustajisto on helmikuun kokouksessaan hyväksynyt mallin, jossa edustajiston
käännöskulut ovat 1500€ talousarviota suuremmat.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se kasvattaa TYYn käännöskulut-momenttia 7000
euroon vuodelle 2014. Tämän seurauksena TYYn talousarvion alijäämä vuodelle 2014
kasvaa 1500€.

59
TYYn taloustoimikunnan täydentäminen
Edustajiston taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Taloustoimikunnan jäsen Otto Sulin on ilmoittanut eroavansa tehtävästä 3.3.2014
alkaen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää pyynnöstä eron Otto Sulinille
taloustoimikunnan jäsenen tehtävistä ja täydentää taloustoimikuntaa.
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Muut esille tulevat asiat
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Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4

Tomi Nyström
pääsihteeri

Selvitys Turun yliopiston rahoitusmallin vaikutuksista (toimitetaan
myöhemmin)
Esitys ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta (esitellään
iltakoulussa)
TYYn toimintakertomus vuodelta 2013 (sähköisenä TYYn
nettisivuilla)
TYYn tasekirja ja tilintarkastuskertomus (sähköisenä TYYn
nettisivuilla)
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