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Ilmoitusasiat
Edustajiston marraskuun kokouksen iltakoulu:
24.11. klo 18.15 Turku-salissa
Edustajiston joulukuun iltakoulu 8.12., hallitushaastatteluiden katselutilaisuus 9.12.
sekä kokous 10.12.
Ansiolautakunnan vastaus edustajiston jäsennauha-toivomusponteen:
”Ansiolautakunta ei näe suurta tarvetta nykytilan muutokselle jäsennauhalla.
Ratkaisuksi esitetään ylioppilaskunnan pienoismerkin parempaa markkinointia.
Pienoismerkkiä on jokaisen jäsenen mahdollista ostaa ja kantaa jo nyt. Lisäksi
tietoutta kuntanauhan kanto-oikeudesta edustajiston jäsenille ja työntekijöille tulisi
myös parantaa ja jakaa nauhaa esimerkiksi edustajiston kokouksissa. Jos
edustajisto edelleenkin kokee tarvetta lisähuomionosoituksille, voi kuntamerkkien
vuosittaista jakomäärää kasvattaa.”
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Esityslistan hyväksyminen
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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
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137
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS)
L1

Taloustoimikunta on päivittänyt TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa
vuosille 2015–2017 ja edustajisto on käynyt siitä lähetekeskustelun kokouksessaan
29.10.2014.
Keskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta toimii lähetekeskusteluna
joulukuussa hyväksyttävälle TYYn talousarviolle vuodeksi 2015

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta.

138
TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2015–2017
L2

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman marraskuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu asiasta käytiin edustajiston lokakuun kokouksessa, minkä jälkeen
hallitus on käsitellyt ryhmäpuheenvuorossa esiin tulleet huomiot ja tehnyt sen
perusteella muutoksia kolmivuotissuunnitelmaan.

Esitys:

Hallitus
esittää
edustajistolle,
kolmivuotissuunnitelman.
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139
Lähetekeskustelu TYYn toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
L3

Hallitus on valmistellut edustajistolle seitsemän toimintasuunnitelmaprojektia.
Projektit ovat vaikuttavia, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviä. Hallitus
toivoo edustajistoa priorisoimaan lähetekeskustelussaan kuusi mieluisinta projektia.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaan 2015 sisällytettävistä
projekteista.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2015.

140
Vastaus edustajiston ponteen lainakassan lakkauttamisesta
L4

TYYn lainakassa lakkautettiin edustajiston päätöksellä tammikuun kokouksessa
2014. Päätöksen yhteydessä edustajisto hyväksyi ryhmä Vihreä vasemmiston
esittämän ponnen, joka velvoitti hallituksen valmistelemaan vaihtoehtoisen keinon
tukea TYYn vähäosaisia jäseniä lainakassan tilalle.
Hallitus on valmistellut edustajistolle kirjallisen vastauksen ponteen. Vastaukseen
on kerätty ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen
vastauksen ponteen TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.
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Muut esille tulevat asiat
142
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:
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Liite 3.
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Tomi Nyström
pääsihteeri
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