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Aika:

Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Esityslista
270
Kokouksen avaus
271
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
272
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko
Männistö ja Jenni Yliaho. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Annika Appelroth.

273
Ilmoitusasiat
21.11.

Uuden edustajiston koulutus I

25.11.
27.11.

Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous

29.–30.11.

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

2.12.
3.12.

Uuden edustajiston iltakoulu ja koulutus II
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan,
Tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan sekä tilintarkastajien
valinta)

6.12.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
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Esityslistan hyväksyminen
275
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
276
Kulukorvaukset SYL:n liittokokoukseen 2013
TYYn toimistolle on tullut tiedustelu kulukorvauksista SYL:n liittokokoukseen 29. –
30.11.2013 Espoon Korpilammella henkilöltä, joka ei pääse osallistumaan Turusta
järjestettävään yhteiskuljetukseen.
Edustajiston puheenjohtaja tuo asian keskusteluun edustajistolle. Yksittäisen
henkilön matka suuntaansa yhteiskuljetuksessa on noin 8,80 euroa.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että TYY korvaa yhteiskuljetuksen laskennalliseen
summaan saakka matkan muualta todellisiin kustannuksiin perustuen.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi
2014
L2

Toimintasuunnitelma
on
päivitetty
uuteen
muotoon
strategian
ja
kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa ei enää listata
jatkuvaa toimintaa tai painoarvoltaan vähäisiä projekteja, vaan se keskittyy
vaikuttaviin, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviin hankkeisiin. Samalla
toimiston resursseja keskitetään tarkkaan valikoituihin vaikuttamiskohteisiin.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2014.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2014.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarvion hyväksyminen vuodeksi 2014
L3

Edustajisto hyväksyy vuoden 2012 tapaan talousarvion otsikkotasolla. Poikkeuksen
muodostaa luokka ”Avustukset alayhdistyksille”, jossa talousarvio hyväksytään
momenteittain.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2014.
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Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodeksi 2014–2015
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat
menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen
kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana
yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle
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yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksun lukuvuodeksi 2014–2015, 1.8.2014–31.7.2015.
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Opiskelijajäsenten valinta Turun yliopiston opintotukilautakuntaan
Turun
yliopiston
opintohallinto
pyysi
ylioppilaskunnalta
esityksen
opintotukilautakunnan
jäseniksi
1.2.2014
alkavalle
2-vuotiskaudelle.
Opintotukilautakunta kokoontuu vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa.
Opintotukiasetuksen
260/94
mukaisesti
opintotukilautakuntaan
kuuluu
puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jolle
kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä nimetään
asianomaisen korkeakoulun opettajista ja muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä
sekä heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden
jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Turun yliopiston palvelujohtajan vahvistaman
opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan yliopistossa on opintotukilautakunta,
jossa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Ylioppilaskuntaa pyydettiin tekemään esitys kolmeksi varsinaiseksi jäseneksi ja
kolmeksi heidän henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä tekemään esitys
varapuheenjohtajaksi.
Ylioppilaskunta
esittää
varapuheenjohtajaksi
sosiaalipoliittista asiantuntijaa. TYYn hallitus avasi kokouksessaan 33/2013 haun
kahden varsinaisen opiskelijajäsenen ja kolmen varajäsenen paikasta. Haku oli auki
24.10. – 4.11.2013 klo 12.00 asti ja hakuaikaan mennessä tuli 5 hakemusta.
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto valitsee opintotukilautakunnan
opiskelijaedustajat.
Esitys:

Hallitus esittää valintatoimikunnalle, että se esittää edustajistolle Turun yliopiston
opintotukilautakuntaan
kahta
varsinaista
jäsentä,
kaikille
kolmelle
opiskelijajäsenelle kolmea henkilökohtaista varajäsentä sekä Minttu Naarmista
varsinaiseksi jäseneksi ja lautakunnan varapuheenjohtajaksi.
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Valiokuntaohjesäännön muuttaminen
L4

Syksyn ajan on valmisteltu TYYn uutta vapaaehtoistoiminnan mallia ja rakennetta.
Uudistuksen avulla toimijaryhmiä tuodaan enemmän TYYn sektoreiden toimintaa
tukeviksi ja kehitetään niitä innostamaan yhä enemmän kuntalaisia mukaan
ylioppilaskunnan toimintaan. Uusia ryhmiä tullaan kutsumaan siiviksi.
Liitteenä hallituksen esitys kuvaukseksi TYYn siipien toiminnasta.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se poistaa valiokuntaohjesäännön ja hyväksyy
kuvauksen TYYn siipien toiminnasta.
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Ohjesäännön alayhdistyksistä ja avustuksista päivittäminen
L5

TYYn ohjesääntö alayhdistyksistä ja avustuksista määrittelee yleiset toimintaavustuksen jakamisperusteet alayhdistyksille. Muut yhdistykset ovat hyötyneet
nykyisistä jakoperusteista tiedekunta- ja ainejärjestöjen kustannuksella.
Ohjesääntöä tulisi muuttaa siten, että kaikki TYYn alayhdistykset arvioidaan
samoilla perusteilla, mikä mahdollistaa alayhdistysten tasapuolisen arvioinnin.
Lisäksi valiokuntauudistuksen myötä nykyiset valiokunnat poistuvat ja toimintaavustusten jaon valmistelun hoitaisi tulevaisuudessa edustajiston valitsema
avustustoimikunta. Toimikunnan työkuvaus määritellään uudessa ohjesäännössä
"Ohjesääntö alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta". Muutettu
ohjesääntö liitteenä.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle,
alayhdistyksistä ja avustuksista.

että

se

hyväksyy

muutokset

ohjesääntöön
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Sääntötoimikunnan perustaminen
TYYn säännöissä ja ohjesäännöissä on toiminnan kautta havaittu jälleen joitakin
puutteita ja päivityksen tarvetta. Vaikka säännöt tulisivat olla jatkuvuuden kannalta
pysyvä dokumentti ylioppilaskunnassa, eivät ne voi kuitenkaan haitata toimintaa.
Edustajiston on hyvä perustaa toimikunta miettimään sääntömuutoksia. Toimikunta
ei olisi pysyvä elin vaan se toimisi kevään 2014 ajan tuoden päivitetyt säännöt
tarvittaessa eri päätösvaihtoehdoin uuden edustajiston päätettäväksi. Pääsihteeri
toimisi toimikunnan sihteerinä ja valmistelisi asiat toimikunnalle. Tiedonkulun
varmistamiseksi toimikunta kävisi jatkuvaa keskustelua ryhmäpuheenjohtajien
kanssa.
Esitys:

Edustajiston
puheenjohtaja
esittää
edustajistolle,
että
se
perustaa
sääntötoimikunnan, nimeää sille puheenjohtajan sekä neljästä kuuteen
jäsentä
ja
antaa
toimikunnalle
tehtäväksi
esittää
ylioppilaskunnan
sääntöihin
sekä
tarvittaviin
ohjesääntöihin
muutokset
edustajiston
huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä.
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Muut esille tulevat asiat
285
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri
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