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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
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Ilmoitusasiat
Edustajiston kevään 2015 aikataulu:
21.1. (huom! aika) Tammikuun iltakoulu
28.1. Tammikuun kokous
25.2. Helmikuun kokous
25.3. Maaliskuun kokous
22.4. (huom! aika) Huhtikuun kokous
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
165
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
166
TYYn henkilöstöohjesäännön päivittäminen
L1

Edustajisto hyväksyi muutokset TYYn sääntöhin 24.9.2014 sekä 29.10.2014.
Edustajisto päätti myös lakkauttaa TYYn kirjastonhoitajan toimen vuoden 2014
loppuun mennessä 23.4.2014 ja vakinaistaa TYYn tiedottajan toimen täysipäiväisenä
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24.9.2014. Näistä erityisistä ja muista syistä TYYn henkilöstöohjesääntöä tulisi
päivittää.
TYYn pääsääntöön jäi seuraavanlainen maininta TYYn henkilöstöstä:
"71 § Työntekijät
Ylioppilaskunnalla on sen hallinnon ja laitosten hoitamista varten työntekijöitä,
joiden asemaa säätelee tarkemmin henkilöstöohjesääntö."
Esitys:

Hallitus
esittää
edustajistolle,
henkilöstöohjesääntöön.

että

se

hyväksyy

muutokset

TYYn
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TYYn avustustoimikunnan valitseminen vuodeksi 2015
Avustustoimikunta tulee valita edustajiston tammikuun kokouksessa. Toimikuntaan
järjestettiin 6.1. 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
Liljenbäck.
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
toimikausi 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 edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2015
valintatoimikunnan esityksestä.
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Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsenet Svetlana Grigoryeva ja Nuppu Ervasti ovat anoneet eroa
taloustoimikunnasta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 79 §:n mukaan "Eronneen tai
estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden
loppuun."
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se täydentää taloustoimikuntaa.
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Kannanotto anonyymin arvostelun edistämiseksi Turun yliopistossa
Edustajistoryhmä Demariopiskelijat
käsiteltäväksi aloitteen kannanotosta.

–

TOSY

on

toimittanut

edustajiston
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Esitys:

Ryhmä Demariopiskelijat esittää, että edustajisto hyväksyy seuraavan kannanoton:
”Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto haluaa, että opiskelijoiden tasaarvoista kohtelua opintojen arvioinnissa Turun yliopistossa edistetään käytännöllä,
jossa opintosuoritukset arvostellaan nimettömästi. Tavoitteena on estää
opiskelijoiden altistuminen esimerkiksi sukupuolen tai etnisen taustan huomioivalle
subjektiiviselle arvostelulle. Opiskelijasta tiedoksi annettavan nimen vuoksi
tiedostamaton syrjintä - niin positiivinen kuin negatiivinen - on nykytilanteessa
mahdollista. Tämän oikaisemiseksi yliopiston on tarpeellista ryhtyä selvittämään
teknisiä mahdollisuuksia anonyymisti tapahtuvaan arvosteluun ja kartoittaa niiden
sovellutuksia erityyppisiin suorituksiin sekä aloittaa niiden käyttöön ottamiseen
johtava työ.”
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Muut esille tulevat asiat
171
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.

Rauli Elenius
pääsihteeri

TYYn henkilöstöohjesääntö
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