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Aika:

Maanantai 20.5.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Esityslista
198
Kokouksen avaus
199
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
200
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka
Koivisto ja Jussi Sjöblom. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Ilkka
Myllymäki.
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Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 16–18/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu loppukeväällä ja kesällä 2013:
15.5.
20.5.

klo 18.15 iltakoulu
(huom! maanantaina) Toukokuun ylimääräinen kokous (päätöskokous
resurssikysymyksestä, vaalijärjestyksen muuttaminen, strategiatyöhön
liittyvät pitkän aikavälin suunnitelmat, B-talon vuokraaminen)

14.6.

Kesäkuun ylimääräinen kokous: päätoimittajan valinta,
ympäristövaliokunnan puheenjohtajan valinta (poikkeuksellisesti ei
iltakoulua, ellei erikseen toisin ilmoiteta)

202
Esityslistan hyväksyminen
203
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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204
Uuden työtehtävän perustaminen
L2

Edustajiston

kokouksessa

1/2013

hyväksytyn

ponnen

mukaan:

"Asetettava strategiatyöryhmä ottaa käsiteltäväkseen sääntömuutoksen sisältämän
hallituskokokeskustelun, sekä mahdollisen tiedottajan palkkaamisen. Ponnen
toiveena on että strategiatyöryhmä käsittelee resursointiasiaa, sekä ottaa
huomioon myös valiokuntien roolin organisaatiossa. Ponnen mukaisesti edustajisto
toivoo että strategiatyöryhmä valmistelee useamman vaihtoehtoisen selonteon ja
hallitus tekee esitykset huhtikuun edustajistoon. Kun työryhmä käsittelee
viestintään
liittyviä
kysymyksiä,
kuulee
se
myös
viestintäsektoria."
Strategiatyöryhmä käsitteli tiedottajakysymystä 10.2.2013 osana strategiaretriittiä.
Strategiatyöryhmän arvion mukaan organisaation ulkopuoliset eivät tiedä riittävästi
toiminnasta tai edunvalvonnan tuloksista, eikä TYYn sisäistä viestintää koordinoida
riittävästi. Strategiatyöryhmä myös totesi sekä henkilöstön että hallituksen olevan
ylityöllistetty ja työnkuvat liian pirstaleisiksi.
Strategiatyöryhmä siirsi asian hallituksen valmisteluun. Hallitus on kartoittanut
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja rahoituslähteitä (liite 1).
Esitys 1:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää valtuuttaa hallituksen
perustamaan uuden toimen taustamuistion mukaisen vaihtoehdon A mukaisesti:
Järjestöasiantuntijan ja tiedottajan toimen eriyttäminen kokopäiväiseksi tiedottajaksi
ja kokopäiväiseksi järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi. Tiedottaja palkataan
vuoden ja kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhteen aikana
arvioidaan henkilön työmäärä ja resurssilisäyksen taloudelliset vaikutukset.

Esitys 2:

Hallitus
esittää
edustajistolle
seuraavista lähteistä:
-

työntekijän

kustannusten

rahoittamista

yhden euron jäsenmaksukorotus, 15 000 euroa
budjettiylijäämän leikkaus, 24 000 euroa
kasvanut yritysyhteistyö, 2000 euroa
Universtaan TYYlle maksamat kasvavat taloudenhoitokorvaukset, 2000 euroa
alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
aiemmin kertynyttä ylijäämää käytetään puskurina vuosina 2013–2014, kunnes
kaikki muut rahoituslähteet ovat käytössä
ylijäämää kuluu arviolta 30 000 euroa, eikä sen käyttö ole pysyvää
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TYYn sääntöjen muuttaminen (1. käsittely)
Tammikuun edustajiston kokouksessa käsiteltiin hallituskoon sääntökirjauksen
muuttamista joustavaksi. Koska edustajisto toivoi asian käsittelyyn tiedottajan
palkkauksen yhteydessä, on tammikuun keskustelun pohjalta muotoiltu esitys
hallituskoon
joustavoittamisesta
nykyisestä
koosta
pienempään.
Koon
joustavoittaminen pienemmäksi on perusteltua esimerkiksi vuoden lopulla
mahdollisesti tapahtuvien hallituksesta eroamisten sujuvoittamiseksi tai
taloudellisesti heikon vuoden johdosta.
Vastaavan

kokoisissa

ylioppilaskunnissa

on

sääntöihin

kirjattuna

seuraavat
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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–
jäsenen välillä hallituksen puheenjohtajat mukaan luettuna.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että
sääntöjen III luvun 12 §:n kirjauksen:

se

päättää

muuttaa

ylioppilaskunnan

”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja
jäsentä”,

ja

muotoon: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen
kuuteen (5–6) hallituksen jäsentä”

puheenjohtaja

kuuluu

kuusi

8

(6)

hallituksen
ja

viidestä

sekä sääntöjen II luvun 13 §:n kirjauksen:
”Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai
muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee edustajisto hänen tilalleen
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”,
muotoon: ”--- edustajisto voi
ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”
Esitys:

valita

hänen

tilalleen

yksinkertaisella

Edustajiston puheenjohtaja esittää sääntöihin seuraavia muutoksia:
A) ylioppilaskunnan sääntöjen kohdassa II luku 4 § Edustajisto oleva kirjaus
"Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, työntekijät ja ylioppilaskunnan
yritysten
johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä."
muutetaan muotoon ”Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, kaikki ylioppilaskuntaan
työsuhteessa olevat henkilöt ja ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa olevat
henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.”
B) samassa kohdassa oleva kirjaus "Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1.
päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta."
muutetaan muotoon "Edustajiston toimikausi alkaa heti sen järjestäydyttyä
edustajistovaalien jälkeen ja kestää seuraavan edustajiston järjestäytymiseen saakka."
C) kohdassa II luku 7 § Edustajiston kokoukset oleva kirjaus "Joulukuun
varsinaisessa kokouksessa päätetään 6 §:n 2, 7 ja 10 kohdissa mainituista asioista,
maaliskuussa päätetään 6 §:n 11 ja 12 kohdissa mainituista asioista."
muutetaan muotoon "Viimeistään huhtikuun kokouksessa päätetään 6 §:n 11 ja 12
kohdissa mainituista asioista."

206
Vaalijärjestyksen muuttaminen
L3

Marraskuussa

2013

järjestetään

ylioppilaskunnan

edustajistovaalit,

joiden
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järjestämisestä TYYn vaalijärjestys antaa tarkempia määräyksiä. Vaaleissa on ollut
käytössä perinteisen lippuäänestyksen lisäksi myös sähköinen äänestys vuoden 2007
vaaleista alkaen. Viime vaaleissa enää noin kymmenen prosenttia äänistä annettiin
fyysisillä äänestyslipuilla. Sähköisen äänestyksen suuren suosion ja vaalien
järjestämisen helpottamiseksi
TYY
voisi siirtyä kokonaan sähköiseen
edustajistovaaliin. Tässä säästettäisiin paljon työntekijöiden ja vapaaehtoisten
työpanosta. Vaalien näkyvyyden takaamiseksi keskusvaalilautakunta voisi kuitenkin
asettaa äänestyspisteitä, joissa olisi mahdollista äänestää sähköisesti.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan
vaalijärjestykseen.
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Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen
Nykyisin edustajiston työjärjestyksessä vaaleissa käytössä olleilla vaalirenkailla ei ole
mitään roolia tilanteissa, joissa jonkin vaaliliiton jäsenet loppuvat. Sääntöjen tiukan
tulkinnan mukaan ryhmä voisi siis jäädä vajaaksi, vaikka se olisi vaalirenkaassa.
Käytännöksi on kuitenkin muodostunut, että vaaliliittoa täydennetään vaalirenkaan
sisältä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää että edustajiston työjärjestyksen 5 § viimeiseksi
momentiksi lisätään seuraava kirjaus:
"Milloin vaaliliiton jäsenet loppuvat niin, että sen muodostama edustajistoryhmä jää
vajaaksi joko varsinaisten tai varajäsenten osalta, vaaliliittoa voidaan täydentää
mahdollisen vaalirenkaan sisällä. Tällöin täytetään ensin kaikki ne vaaliliitot, joissa
on riittävän monta varsinaista ja varaedustajaa, minkä jälkeen vajaaksi jäänyttä
vaaliliittoa täydennetään vaalirenkaan sisällä vertailulukujen järjestyksessä
riippumatta siitä, mistä vaaliliitosta renkaan sisällä korvaava henkilö on. Jos saman
vaalirenkaan sisällä useampi vaaliliitto jää vajaaksi, täydennetään
ensin
sitä
vaaliliittoa, jonka viimeinen esteilmoitus on annettu aiemmin. Täydennykset tehdään
kuhunkin kokoukseen kun sääntöjen määräämä esteen ilmoittamisaika on kulunut
eikä sen jälkeen ole mahdollista siirtyä vaaliliittojen välillä vaan varsinaiset ja
varajäsenet määräytyvät esityslistan mukana toimitettavan saapuvilla olevien
jäsenten luettelon mukaan."

208
TYYn strategiaprosessi
L4

Strategiatyöryhmä on valmistellut TYYn strategiaprosessin rungon kokouksessaan
10.5. Prosessi on kuvattu liitteessä.

Esitys:

Strategiatyöryhmä
strategiaprosessin.

esittää,

että

edustajisto

merkitsee

tiedoksi

TYYn

209
Ylioppilastalo B:n järjestötilojen vuokraaminen
Ylioppilastalo B:n remontti valmistuu syksyksi ja TYY ryhtyy tilojen vuokralaiseksi,
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joka vuokraa tilat edelleen alayhdistyksilleen. Vuokrasopimuksen hyväksyminen on
ylioppilaskunnan sääntöjen 6 § mukaan edustajiston tehtävä.
Esitys:

Hallitus
esittää
edustajistolle,
että
edustajisto
valtuuttaa
solmimaan Ylioppilastalo B:n vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.

hallituksen

210
Muut esille tulevat asiat
211
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

TYYH päätösluettelot 16–18
Resurssi- ja tiedottajakysymyksen taustamuistio
Hallituksen esitys vaalijärjestykseksi
TYYn strategiaprosessi
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