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EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

22.4.2020 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku
(etänä, läsnäolo-oikeutetuille toimitetaan osallistumislinkki edustajiston sähköpostilistan kautta)

Esityslista
52
Kokouksen avaaminen
53
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla
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 kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 9 §)
54
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

55
Ilmoitusasiat
Edustajiston maaliskuun kokous peruttiin vallitsevan korona-tilanteen takia. Kokouskutsu lähetettiin keskiviikkona 11.3. ja kokous oli tarkoitus pitää keskiviikkona
18.3. Torstaina 12.3. Suomen hallitus kielsi yli 500 hengen tilaisuudet ja Turun yliopistolla peruttiin kaikki yli 50 hengen tilaisuudet, jollainen myös edustajiston kokous on. Perjantaina 13.3. TYYn toimisto päätti siirtyä etätyöskentelyyn maanantaista lähtien ja maaliskuun kokous päätettiin perua. Maanantaina 16.3. Suomen
hallitus päätti poikkeusolojen vallitsevan ja yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset kiellettiin. Valmiuslaki otettiin käyttöön keskiviikkona 18.3.
Toukokuu
- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ma 11.5. klo 16.15 (Zoom-etäyhteydellä)
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- Iltakoulu ma 18.5. klo 16.15 (Zoom-etäyhteydellä)
- Kokous ke 20.5. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A ja Zoom-etäyhteydellä)
56
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
57
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
58
Toimintakertomus vuodelta 2019
Liite 1

Toimintakertomus 2019
TYYn sääntöjen 48.1 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "antaa
edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana sekä
vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta". Edustajiston tehtävä puolestaan on 8.1 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee hallituksen antaman kertomuksen
ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden aiheuttamista toimenpiteistä".
Vuoden 2019 toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Toimintasuunnitelman
projekteille ja jatkuvalle toiminnalle on omat osionsa. Myös talouden, hallinnon ja
muun muassa hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai poikkeuksellisiin
asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana tapahtunutta ei ole kuvattu.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019.
59
Tilinpäätös vuodelta 2019
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019
TYYn sääntöjen 48.1 §:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "hyväksyä
edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös". Edustajiston tehtävänä puolestaan on 8.1 §:n 11 kohdan mukaan
"päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille".
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Vuodelta 2019 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 25 448 euron suuruista ylijäämää. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 18 779 euroa alijäämäiseksi, joten tilinpäätöksen ero talousarvioon on +44 227 euroa.
Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2019.
60
Vastuuvapaudesta vuoden 2019 toimijoille päättäminen
Liite 2

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 9.3 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään
huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 11 kohta ja 9.3 §
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
61
Poliittisen linjapaperin hyväksyminen
Liite 3

Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi
Hallitus esitti 8/2020 kokouksessaan, että edustajisto kävisi lähetekeskustelun poliittisesta linjapaperista maaliskuun kokouksessaan. Edustajiston maaliskuun kokousta ei pidetty koronatilanteen vuoksi, vaan kokouksen päätösasiat siirrettiin
huhtikuun edustajiston kokoukseen.
Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisen linjapaperin päivittämisestä 1.4. etäviestintävälinein järjestetyssä iltakoulussa. Keskustelussa esitettyjen toiveiden ja
aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt linjapaperiin
päivityksiä. Edustajistolle toimitetaan dokumentti, johon on merkitty lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 § 9 kohta ja 48 § 5 kohta
Hallitus esittää:
Edustajisto hyväksyy päivitetyn poliittisen linjapaperin.
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62
Muut esille tulevat asiat
63
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Sauli Seittenranta
edustajiston varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri
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