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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen (40-42/2012 sekä 1-3/2013) päätösluettelot ovat esityslistan
liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu kevät 2013:
28.1.

Edustajiston tammikuun iltakoulu

18.2.
25.2.
27.2.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston helmikuun kokous (valiokuntien tosut ja talousarviot
tiedoksi, keskusvaalilautakunnan valitseminen, ohjesääntöjen
päivityksiä)

1.3.
18.3.
25.3.
27.3.

Edustajiston illanvietto
RPJ
Iltakoulu
Edustajiston maaliskuun kokous (tilinpäätös, tili- ja vastuuvapaus,
toimintakertomus, yhdenvertaisuusohjelma)

15.4.
22.4.
24.4.

RPJ
Iltakoulu
Edustajiston huhtikuun kokous

Tiedoksiantoja:
- Edustajiston puheenjohtajisto on laatinut edustajistolle seuraavan
kulusuunnitelman oman (ml. taloustoimikunta, strategiatyöryhmä ja
ravintolavaliokunta) budjettieränsä käyttämiseksi (tili 3244).
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Taloustoimikunta 100 €
Ravintolavaliokunta 50 €
Strategiatyöryhmä 100 €
Kopiointi- ja postituskulut 300 €
Tarjoilut kokouksiin 500 € (9*55,56€)
Epjt, taltopj ja Universtaan toimitusjohtaja TYYn virkistyspäivässä ja
pikkujouluissa 450 €
Epjt ja taltopj TYYn vujuilla 350 €
Edustajiston illanvietot 350 € (175 € * 2)
Edustajiston puheenjohtajiston vuosijuhlaedustukset 300 € (150 € * 2)
Matkakulut (filiaaliedaattorit) 500 €
(Kokous filiaalissa 500 €)
Yhteensä 3500 €
-

Pääsihteeri kertoo ylioppilaskuntien työehtosopimuksesta ja sen myötä tulevista
sääntö- ja muista muutoksista paikallistasolla.
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Esityslistan hyväksyminen
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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TYYn sääntöjen muuttaminen (1. käsittely)
Tarve sääntömuutokselle on noussut viime vuosina ilmenneestä hallituksen
henkilöstöresurssin riittämättömyydestä työmäärään nähden sekä tarpeesta määrän
joustavoittamiseen tulevia toimintaympäristön muutoksia silmällä pitäen.
Hallituksen tilastoitu kuukausittainen työmäärä on vaihdellut edeltävänä
kalenterivuonna 99 ja 215 työtunnin välillä. Suuri sektori- ja kuukausikohtainen
vaihtelu ei ole hävitettävissä pelkällä työmäärän jakamisella, vaan vaatii kiireisinä
vuosina myös suurempaa hallituskokoa. Toisaalta koon joustavoittaminen myös
pienemmäksi on perusteltua esimerkiksi vuoden lopulla mahdollisesti tapahtuvien
hallituksesta eroamisten sujuvoittamiseksi tai taloudellisesti heikon vuoden johdosta.
Vastaavan kokoisissa ylioppilaskunnissa on sääntöihin kirjattuna seuraavat
hallituskoot:
AYY: puheenjohtaja ja 5–9 jäsentä; HYY: puheenjohtaja ja 6–12 jäsentä; ISYY:
puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä; JYY: puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä; OYY: puheenjohtaja
ja 5–8 jäsentä; ja Tamy: puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä.
Vuonna 2013 edellä mainittujen ylioppilaskuntien hallituskoot vaihtelivat 12–8
jäsenen välillä hallituksen puheenjohtajat mukaan luettuna.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että sääntöjen III luvun 12 §:n kirjaus:
”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen
jäsentä”, korvataan kirjauksella: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä” sekä sääntöjen II
luvun 13 §:n kirjaukseen: ”Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää
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vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee
edustajisto hänen tilalleen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”,
korvataan: ”--- edustajisto voi valita hänen tilalleen yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”
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Strategiatyöryhmän asettaminen
Edustajisto hyväksyi Turun yliopiston ylioppilaskunnan strategian kokouksessaan
21.11.2012. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan perustehtävä, visio eli
tavoitetila, arvot sekä menestystekijät. Strategian toteuttamista ei kuitenkaan vielä
ole suunniteltu kattavasti.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto asettaa vuodelle 2013
strategiatyöryhmän, ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:
Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, työryhmän sihteeri
Heikki Isotalo, hallituksen puheenjohtaja
Otto Sulin, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Joel Holmén, edustajiston varapuheenjohtaja
Essi Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Strategiatyöryhmällä on lisäksi oikeus kutsua työskentelynsä tueksi kokouksiinsa
asiantuntijoita. Henkilökunnan edustajalla on tahtoessaan oikeus osallistua
strategiatyöryhmän kokouksiin.
Strategiatyöryhmän tehtävänä on suunnitella, johtaa ja valvoa strategian
toteuttamista ylioppilaskunnassa. Työryhmä raportoi edustajistolle ylioppilaskunnan
strategisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kerran vuoden 2013 aikana.
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Muut esille tulevat asiat
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Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

LIITTEET
Liite 1.

TYYn hallituksen päätösluettelot 40-42/2012 ja 1-3/2013
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