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103
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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Turun ylioppilaslehden strategia
Liite 1

Johtokunnan esitys Turun ylioppilaslehden strategiaksi

Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy Turun
ylioppilaslehden strategian vuosille

105
Yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen
Edustajisto kävi maaliskuun kokouksessaan lähetekeskustelun uudesta yhdenvertaisuusohjelmasta vanhan ohjelman pohjalta. Vanha ohjelma käytiin läpi myös
TYYn toimiston henkilöstön ja saavutettavuustyöryhmän kanssa. Edellä mainittu-
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jen pohjalta kirjoitettiin luonnosversio, jota käsiteltiin avoimessa, suomenkielisessä workshopissa syyskuussa. Workshopin jälkeen suomenkielinen ohjelmaluonnos
lähetettiin kommenttikierrokselle järjestöpuheenjohtajille, ja englanninkielinen
versio vielä erikseen kansainvälisille järjestöille. Ohjelmaluonnoksesta kysyttiin
erikseen myös filiaalijärjestöiltä, ja yhdenvertaisuutta käsiteltiin perheellisten
opiskelijoiden tapaamisessa. Kaikkien saatujen kommenttien perusteella työstettiin ohjelmasta lopullinen versio.
Liite 2

Hallituksen esitys yhdenvertaisuusohjelmaksi 2017–2020

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman
vuosille 2017–2020.

106
Kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen
Edustajisto kävi syyskuun kokouksessaan lähetekeskustelun kolmivuotissuunnitelman päivittämisestä. Luonnosversioon hallitus lisäsi ehdotuksen lisättävästä sarakkeesta sekä nosti kehitysyhteistyön ja järjestöasiat suunnitelmaan uusina riveinä. Luonnokseen on tehty muutokset keskustelun perusteella.
Liite 3

Hallituksen esitys kolmivuotissuunnitelmaksi vuosille 2017–2019

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy kolmivuotissuunnitelman vuosille
2017–2019.

107
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
Taloustoimikunta on valmistellut pohjaesitystä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi vuosille 2017–2019. Valmistelua jatketaan edustajiston lähetekeskustelun pohjalta ja suunnitelma hyväksytään marraskuun kokouksessa.
Liite 4

Taloustoimikunnan esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi lähetekeskusteluun

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.

108
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta
Valmisteltu luonnos sisältää entistä vähemmän ja suuremmiksi, poikkisektoraalisemmiksi kokonaisuuksiksi hahmoteltuja projekteja, joiden sisältöön ja fokukseen
edustajisto voi tarjota ehdotuksia. Luonnoksessa projektit on kuvattu otsikkotasolla, tarkemmat kuvaukset kirjoitetaan auki vasta lähetekeskustelun jälkeen.
Liite 5

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2017 lähetekeskusteluun
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.

109
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2016 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen varaedustaja
tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien
määrä on 15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat varsinaiselta edustajalta
125 € (vuonna 2015 105 €), varajäseneltä 150 € (140 €) ja tarkkailijoilta 210 € (200 €).
SYL:n ja OLL:n liittokokouskuluihin on varattu talousarvion taustamateriaalissa
5500 euroa. OLL:n liittokokouksen kulut ja liittokokousten matkakulut ja muut kulut olivat vuonna 2015 noin 1100 euroa. Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että
hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

110
Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän täydentäminen
Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän jäsen Ossi Tursas on pyytänyt eroa jäsenyydestä. Alun perin hänet nimitettiin ryhmään taloustoimikunnan puheenjohtajana.
Esitys:

Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se myöntää eron Ossi
Tursaalle työryhmän jäsenyydestä ja täydentää työryhmää taloustoimikunnan nimeämällä henkilöllä.

111
Lähetekeskustelu järjestö- ja juhlatila-asiasta
Turun ylioppilaskyläsäätiön ja Turun kaupungin edustajien kanssa on keskusteltu
yhteistyöstä, jossa ylioppilaskunta voisi vuokrata ylioppilaskylän vierestä tilan järjestö- ja juhlakäyttöön. Edustajiston tulee käydä keskustelu ja linjata valmistelun
jatkoa.
Liite 6
Liite 7

Tilan pohjapiirustus
Laskelma tilan kustannuksista ja tarvittavista tuotoista

Esitys:

Selvitysryhmä esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun
Kuuvuoren tilan vuokraamisesta ylioppilaskunnan käyttöön ja valtuuttaa Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän jatkamaan neuvotteluja Turun kaupungin ja TYS:n
kanssa.
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112
Muut mahdolliset asiat
113
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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