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Esityslista
188
Kokouksen avaaminen
189
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
190
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
191
Ilmoitusasiat
192
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
193
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
194
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan strategiasta
Liite 1

Luettelo strategian arvovaihtoehdoista ja kuvaus nykyisistä dokumenteista
Edustajisto nimitti strategiatoimikunnan helmikuun kokouksessaan. Toimikunta
on kokoontunut kahdesti ja hahmotellut strategian päivittämisprosessia. Edustajistolta toivotaan näkemyksiä jo alkuvaiheessa, jotta valmistelussa on otettu eri näkökulmat ja edustajiston tahto mahdollisimman hyvin huomioon.
Toimikunta toivoo edustajiston lähetekeskustelussa kannanottoja seuraaviin kysymyksiin:
Millaiset TYYn arvojen pitäisi olla? Vaihtoehdot ovat liitteessä 1.
Millainen TYY on viiden vuoden päästä? Entä kahdenkymmenen?
Minne olemme menossa? Miten pääsemme sinne?
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Minkä muotoinen strategian tulisi olla? Liitteessä 1 on kuvattu tällä hetkellä käytössä olevat toimintaa ohjaavat dokumentit.
Esitys:

Strategiatoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun strategian päivittämisestä.

195
Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistön (Nummen puistokatu 2) vuokraaminen
Liite 2
Liite 3

Uuden ylioppilastalon taustamateriaali
Uuden ylioppilastalon tulo- ja menoarvio
Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on hankkinut Turun kaupungilta kiinteistön
Nummen puistokatu 2 –osoitteesta (Liite 2: Kuuvuoren tilan taustamateriaali).
TYS remontoi kiinteistön TYYn Uusi yliopilastalo –selvitysryhmän vaatimusten
mukaisesti ja vuokraa tämän TYYlle 6 €/m2/kk hintaan (remonttikustannukset on
sisällytetty vuokraan). Vuotuiset kokonaisvuokrakustannukset ovat 37800€. Vuokra
sisältää vedestä, lämmöstä, sähköstä ja kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset. Tämän lisäksi TYYlle aiheutuu kuluja esimerkiksi kiinteistövalvonnasta, jätehuollosta
ja henkilön palkkauksesta (Liite Y: Tulo- ja menoarvio).
Kiinteistön vuokrauksen käsitteleminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § mukaan edustajiston tehtävä.

Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen
solmimaan Kuuvuoren nuorisotilan vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.

196
Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvio
Liite 4

Uuden ylioppilastalon alkukustannusten talousarvio
Uuden tilan perustaminen vaatii kalusto- ja tarvikehankintoja. Selvitysryhmä on
käymissään keskusteluissa ja valmistelutoimissaan koonnut vaaditut investoinnit.
Tilaa jatkossa tultaisiin kehittämään käyttäjien toiveiden mukaisesti. Suunnitellut
varainkeruutoimet kattavat tilan vaatimat alkupanostukset lähes kokonaan.

Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se hyväksyy Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvion.

197
Muut mahdolliset asiat
198
Kokouksen päättäminen
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Tervetuloa kokoukseen,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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