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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti tai heidän niin
pyytäessään kirjallisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on
ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi
asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.” (TYYn säännöt 7§)
20
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Edustajiston iltakoulu ja koulutustilaisuus:
27.1. klo 18.15- Turku-salissa
Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-):
26.2.
26.3.
23.4.
Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.
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24
Keskustelu ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista
Ylioppilaskunnan virallista kieltä säätelee Yliopistolaki. Sen 46 § mukaisesti TYYn
kieleksi määritellään suomi. Keskustelu ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä
työryhmissä ja toimikunnissa on tullut ajankohtaiseksi kansainvälisten opiskelijoiden
tultua valituksi edustajistoon viime syksyn edustajistovaalissa. Laajemmin kysymys
on ylioppilaskunnan tunnetuksi tekemisestä kansainvälisille opiskelijoille ja jäsenten
tasavertaisesta osallistumismahdollisuudesta.
Edustajiston puheenjohtaja toivoo edustajiston keskustelevan tammikuun
kokouksessaan seuraavista asioista ylioppilaskunnan käyttämiin kieliin liittyen:
1. Miten edustajisto voi työskennellä kaksikielisesti tavalla, jossa yhdistyy
ymmärrettävyys, saavutettavuus sekä kustannus- ja aikatehokkuus? Käännetäänkö
kaikki materiaalit? Pidetäänkö kaikki puheenvuorot joko suoraan englanniksi tai
kahdella kielellä?
2. Kuka vastaa materiaalien kääntämisestä? Voiko käännöstyötä ja materiaalien
selventämistä vastuuttaa edustajistoryhmille? Kuinka paljon kääntäminen saa
maksaa TYYlle?
3. Millä aikataululla ja missä järjestyksessä TYYn virallisia asiakirjoja aletaan
kääntää? Mitä tämä saa maksaa?
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto merkitsee keskustelun tiedoksi ja
velvoittaa hallituksen valmistelemaan asian päätöksentekoon helmikuun edustajiston
kokoukseen.
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Matkakorvaukset edustajiston jäsenille ja varajäsenille
TYYssä matkojen korvaamista kokouksiin ja koulutuksiin säätelee edustajiston
hyväksymä Matkustusohjesääntö. Sen 1. kohdan mukaisesti se kuitenkin koskee vain
hallituksen jäseniä ja työntekijöitä. Kuluja ei korvata työmatkasta eikä
luottamushenkilön matkasta kokouspaikalle, ellei hallitus erityisin perustein toisin
päätä.
Edustajisto teki viime kaudella tammikuussa 2012 seuraavanlaisen päätöksen
matkakorvauksista edustajiston jäsenille ja varajäsenille:
”matkakorvaukset edustajiston ja sen valitsemien toimielimien jäsenille ja
varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen
tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena edustajiston iltakouluihin,
kokouksiin sekä muihin virallisiin edustajiston valitsemien toimielimien
tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin
pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun.”
Hallitus teki samansisältöisen päätöksen hallituksen alaisia työryhmiä ja toimikuntia
koskien kokouksessaan 3/2014.
Ohessa on esimerkinomainen vertailu eri kustannusvaihtoehdoista Raumalta ja
Porista saapuville edustajille:
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Opiskelijan bussilippu Rauma-Turku-Rauma: n. 22 e
Opiskelijan bussilippu Pori-Turku-Pori: 28e
Bensan kustannukset Rauma-Turku-Rauma (n. 190 km, keskikulutus 6,5 L/100 km,
1,6 e/L): 19,76 e.
Bensan kustannukset Pori-Turku-Pori (n. 285 km, keskikulutus 6,5 L/100 km, 1,6
e/L): 29,64 e.
Auton käytön korvaaminen verohallituksen vuosittain vahvistaman verovapaan
kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaan Rauma-Turku-Rauma (n. 190 km,
43 snt/km): 81,70 e.
Auton käytön korvaaminen verohallituksen vuosittain vahvistaman verovapaan
kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaan Pori-Turku-Pori (n. 285 km, 43
snt/km): 122,55 e.
Lisäksi jos samassa autossa matkustaa useampi henkilö, korvataan auton kuljettajalle
3 snt/km/matkustaja lisää.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää matkakorvauksista
edustajiston jäsenille ja varajäsenille.
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Opiskelijan lainakassapalvelun lakkauttaminen
TYYn jäsenistön käytössä on oma lainakassa, josta jokainen Turun yliopiston
ylioppilaskunnan jäsen voi saada maksimissaan 200 euron pienen lainan tai
maksimissaan 500 euron ison lainan. Porissa ja Raumalla opiskeleville
sosiaalipoliittinen asiantuntija voi pyynnöstä lähettää hakemuksen myös postitse.
Lainat myönnetään kahden takaajan omavelkaista takausta vastaan. Takaajalla ei
lainanottohetkellä saa olla omaa lainaa eikä muita takauksia lainakassalle. Kaikista
lainoista peritään 13 euron toimituskulut sekä euribor 12 kk + 3 %-yksikön suuruinen
vuotuinen korko merkitylle laina-ajalle.
Lainakassan toimintaa säätelee Opiskelijan lainakassan ohjesääntö.
Taloustoimikunta totesi jo vuonna 2013 keskusteluissaan, ettei opiskelijan lainakassa
nykymuodossaan enää ole sellainen palvelu, jollaiseksi se on alun perin luotu,
eikä se ole enää olennainen jäsenetu.
Lainan hakemisen kustannus nousee opiskelijalle kohtuuttoman korkeaksi
käsittelymaksun myötä. Käsittelymaksu otettiin käyttöön palvelussa muutama vuosi
sitten kun lainakassan väärinkäyttöä ryhdyttiin seuraamaan tarkemmin. Sen ja
muiden toimenpiteiden seurauksena lainakassan liittyvä väärinkäyttö on saatu
poistettua, mutta samalla lainojen hakijamäärät ovat merkittävästi vähentyneet.
Esitys:

Taloustoimikunta päättää esittää edustajistolle, että opiskelijanlainakassapalvelu
lakkautetaan.
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TYYn elokuvatoimikunnan valitseminen vuodeksi 2014 (uudelleen valmistelusta)
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Edustajisto valitsee TYYn elokuvatoimikunnan, joka toimii myös elokuvakerho
Kinokoplan hallituksena. Elokuvatoimikunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Edustajiston tehtävä on valvoa, että elokuvatoimikunta toimii ylioppilaskunnan
sääntöjen
mukaisesti.
Edustajiston,
hallituksen
ja
taloustoimikunnan
puheenjohtajilla sekä ylioppilaskunnan pääsihteerillä on ylioppilaskunnan sääntöjen
mukaan puheoikeus elokuvatoimikunnan kokouksissa. Elokuvatoimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja 6–8 varsinaista jäsentä.
´

Edustajisto palautti asian valmisteluun järjestäytymiskokouksessaan joulukuussa
2013 toimikunnan puheenjohtajan osalta. Kinokoplan valittua hallitusta ohjeistettiin
kuitenkin jo aloittamaan vuoden toiminnan suunnittelu, vaikka he eivät ole voineet
virallisesti järjestäytyä. Valintatoimikunta on haastatellut kaksi puheenjohtajaksi
hakenutta ke 22.1.

Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee elokuvatoimikunnan
puheenjohtajan vuodeksi 2014 valintatoimikunnan esityksestä.
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TYYn avustustoimikunnan valitseminen vuodeksi 2014
TYYn edustajisto 2012–2013 hyväksyi kokouksessaan 27.11. päivitykset
ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista. Sen myötä edustajiston alle
perustetaan uusi ”Avustustoimikunta”, joka ohjesäännön mukaan valitaan
tammikuun edustajiston kokouksessa. Toimikuntaan järjestettiin 7.1. päättynyt
avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle.
Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii
hallituksen
jäsen
Vähä-Heikkilä.
Toimikunta
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla
sekä pääsihteerillä ja järjestö- ja hallintoasiantuntijalla on toimikunnan kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle
hallitus valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun. Toimikunnan
toimintakausi on kalenterivuosi.
Toimikunnan tehtävänä on mm. valmistella toiminta-avustusten tarkat
pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut
rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää.
Esitys:

Hallitus esittää, että edustajisto valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2014
valintatoimikunnan esityksestä.
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Lähetekeskustelu
ohjeistuksista
L1 & L2

sijoitustoiminnan

ja

Universtas

Oy:n

omistajaohjauksen

Asia käsitellään valmisteluvaiheessa luottamuksellisena.
Taloustoimikunta on valmistellut luonnokset TYYn sijoitustoiminnan ohjeistukseksi
sekä Universtas Oy:tä koskevaksi omistajaohjauksen ohjeistukseksi TYYn
talousstrategian mukaisesti.
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Esitys:

Taloustoimikunta päättää esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn
sijoitustoiminnan sekä Universtas Oy:n omistajaohjaksen ohjeistuksista.
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Muut esille tulevat asiat
31
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.
Liite 2.

Tomi Nyström
pääsihteeri

TYYn sijoitustoiminnan ohjeistus (luottamuksellinen, esitellään
kokouksessa)
TYYn Universtas Oy:n omistajaohjauksen ohjeistus
(luottamuksellinen, esitellään kokouksessa)
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