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Kokouksen avaaminen
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
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Ilmoitusasiat
Kevään alustava 2017 kokousaikataulu:
16.1.
23.1.
25.1.
13.2.
20.2.
22.2.
20.3.
27.3.
29.3.
17.4.
24.4.
26.4.

tammikuun rpj-palaveri
tammikuun iltakoulu
tammikuun kokous
helmikuun rpj-palaveri
helmikuun iltakoulu
helmikuun kokous
maaliskuun kokous
maaliskuun iltakoulu
maaliskuun kokous
huhtikuun rpj-palaveri
huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous

138
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
139
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
140
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2017
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
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TYYn sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen
muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen yksityisten
jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan henkilöstö eivät voi toimia hallituksen jäseninä. Hallituksen jäsenet eivät voi toimia edustajiston jäseninä.
Perehdytys tehtävään järjestetään pääsääntöisesti jo joulukuussa 2016. Hallituksen
puheenjohtajan odotetaan osallistuvan SYL:n pj-ps-tapaamiseen 12.12., TYYn
toimiston pikkujouluihin 16.12., rehtorinlounaalle 19.12. sekä valittavan hallituksen perehdytyksen suunnitteluun.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2017.

141
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2017
”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää ylioppilaskunnan hallituksen koosta.

142
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2017
TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallitus tulee valita vuosittain joulukuussa. “Hallituksen jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä ja
listan esittäjän on huolehdittava säännöissä mainitun tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla
kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan
siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä
useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä,
suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä
eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien listojen kesken.
Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt 46 §)
TYYn toimiston toimijat perehdyttävät uuden hallituksen pääsääntöisesti jo joulukuussa, alkaen 9.12. Hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan perehdytyksen
lisäksi TYYn toimiston pikkujouluihin 16.12., sekä rehtorinlounaalle 19.12.
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Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2017.

143
Eron myöntäminen edustajiston varapuheenjohtajalle ja uuden varapuheenjohtajan valinta
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita keskuudestaan
varapuheenjohtaja.
Valintatapa on enemmistövaali. ”Enemmistövaali: Jos valittavia on yksi (1), tulee
valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan
yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen
äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän ääniä
saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa. Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt, 10 §)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto myöntää eron edustajiston
varapuheenjohtaja Sami-Petteri Sepälle ja valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan.

144
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2017
”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Eronneen tai estyneen jäsenentilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.
2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden johtosääntö)
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan
ja kuusi jäsentä vuodeksi 2017.

145
Jäsenmaksun määrääminen
Liite 1

Talousarvio vuodelle 2017
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Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä
suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori ja sen kantamista valvoo yliopisto.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksun lukuvuodeksi 1.8.2017–31.7.2018.

146
Talousarvion hyväksyminen
Liite 1

Talousarvio vuodelle 2017
Edustajisto hyväksyy TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) marraskuun kokouksessaan 29.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa joiltain osin.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2017.

147
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2017
Ylioppilaskunnan sääntöjen 76 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja
hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset
täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei
valita."
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

148
Muut mahdolliset asiat
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149
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

LIITTEET
Liite 1

Talousarvio vuodelle 2017

Rauli Elenius
pääsihteeri

