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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

18.10.2017 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista
226
Kokouksen avaaminen
227
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
228
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
229
Ilmoitusasiat
Syksyn aikataulu:
9.10.
lokakuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
16.10.
lokakuun iltakoulu
18.10.
lokakuun kokous
1.–8.11.
edustajistovaalit
9.11.
Porthaninpäivä ja edustajiston juhlakokous
11.11.
TYYn 95-vuotisjuhla
13.11.
marraskuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
20.11.
marraskuun iltakoulu
22.11.
marraskuun kokous (yliopiston hallituksen ja kollegion opiskelijajäsenet, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, järjestöohjesäännön hyväksyminen)
ti 28.11.
uuden edustajiston järjestäytymiskokous (edustajiston puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, TYL:n johtokunnan, valintatoimikunnan pj:n ja tilintarkastajien valinta, 100-vuotishistoriatoimikunnan
kauden jatkaminen, säännöllinen kokousaika)
230
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
231
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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232
Taloustoimikunnan koon pienentäminen (ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisen 2. käsittely)
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Käytännössä kaiken sijoitustoiminnan siirryttyä Universtas Oy:n alle taloustoimikunnan tehtävät ovat vähentyneet viime vuosina. Myös
päätösvaltaisten kokousten koolle saamisessa on ollut vaikeuksia. Näistä syistä taloustoimikunnan kokoa voitaisiin pienentää tiiviimmän ja joustavamman toimikunnan muodostamiseksi. Puheenjohtaja ja neljä jäsentä olisi äänestyksiä silmällä
pitäen toimiva pariton määrä ja riittävän suuri, jotta toimikuntaan mahtuisi erilaisista taustoista tulevia jäseniä.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 107 § mukaan ”[…] sääntöjen muuttamisesta päättää
ylioppilaskunnan edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3)
äänten enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston
rehtori on muutoksen vahvistanut.” Edustajisto hyväksyi muutokset ensimmäisen
kerran syyskuun kokouksessaan 20.9.2017
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se hyväksyy toisen kerran
muutokset ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n 1 momenttiin seuraavasti:
"Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan taloussihteeri.
Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä pääsihteerillä
on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden (2) kolmen (3) jäsenen
läsnä ollessa. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun."
siten, että muutokset astuvat voimaan edustajistokaudella 2018–2019.

233
Ylioppilaskunnan strategian hyväksyminen
Liite 1

Strategiatoimikunnan esitys ylioppilaskunnan strategiaksi vuosille 2018–2022
Edustajisto nimesi helmikuun kokouksessaan strategiatoimikunnan valmistelemaan ylioppilaskunnalle uutta strategiaa. Toimikunnassa ovat toimineet:
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja (23.8. saakka)
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Miika Tiainen, hallituksen puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, hallituksen varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
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Frida Pessi, työntekijöiden edustaja
Essi Karvonen, TYY-alumni
Miikka Korventausta, edustajiston jäsen
Linda Lindholm, ÅAS:n pääsihteeri
Pekka Rantala, edustajiston jäsen (23.8. alkaen edustajiston varapuheenjohtaja)
Toimikunta on kokoontunut yhdeksän kertaa, joista seitsemän on ollut virallisia
kokouksia. Strategian muotoilussa on käytetty apuna keväällä toteutettua jäsenkyselyä ja edustajiston huhtikuun kokouksessa käytyä keskustelua ja toimikuntaa
avusti yhdessä kokouksessa strategiatyöskentelyyn erikoistunut konsultti.
Edustajisto kävi strategian ensimmäisestä versiosta lähetekeskustelun syyskuun
kokouksessaan 20.9.2017. Strategiatoimikunta on sen jälkeen kokoontunut kahdesti ja muokannut esitystään.
Esitys:

Strategiatoimikunta esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä ylioppilaskunnan strategian vuosille 2018–2022.

234
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018–2020
Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018–2020
Taloustoimikunta on valmistellut edustajistolle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.
Talousarvio vuodelle 2018 hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2018–2020

235
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020
Liite 3

TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018–2020 lähetekeskusteluun
Ylioppilaskunnan strategiatyön tuloksena päätettiin muuttaa ylioppilaskunnan
toiminnanohjausta ja sen dokumentointia. Ylioppilaskunnan toimintaa on toistaiseksi strategisella tasolla ohjannut itse strategian lisäksi kolmivuotissuunnitelma ja vuosittainen toimintasuunnitelma. Kolmivuotissuunnitelman tarkoituksena
on ollut kuvata keskipitkän aikavälin vaikuttamisen kohteita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma taas on käsitellyt seuraavan vuoden vaikuttamistavoitteita ja keinoja.
Nyt ehdotettavassa toimintasuunnitelmassa seuraavan vuoden tavoitteet ja keinot
on yhdistetty yhteen dokumenttiin kolmen vuoden aikajänteen tavoitteiden kans-
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sa. Uuteen strategiaan on myös lisätty toimenpiteitä seuraavan viiden vuoden ajalle. Tarkoituksena on yhtenäistää dokumenttihierarkiaa enemmän sisäisesti keskustelevammaksi ja systemaattisemmaksi.
Hallitus ja asiantuntijat ovat valmistelleet seuraavasta suunnitelmasta käytävää
keskustelua arvioimalla nykyisten suunnitelmien tavoitteet ja kehityssuunnat ja lisäämällä ehdotuksia uusiksi.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020.

236
Lähetekeskustelu muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta
Liite 4

Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta lähetekeskusteluun
Ohjesääntöön esitetään useita muutoksia, kuten esim. järjestöaseman myöntämiseen ja projekti- ja erillisavustusten jakamiseen. Esitettäviä muutoksia valmisteltaessa on kuultu avustustoimikuntaa sekä TYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajia.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

237
Edustajien nimittäminen Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 9.–10.11.2017 Vierumäellä.
Liiton jäsenillä on kullakin käytettävissään yksi ääni alkavaa 2000 henkilöjäsentä
kohden. TYYllä on liittokokouksessa käytössään kahdeksan (8) ääntä ja yksi edustaja voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä. TYYn äänet voivat siis jakaantua vähintään kolmelle henkilölle. Liittokokouksen osallistumismaksu oli vuonna 2016
140€/hlö/2hh tai 165€/hlö/1hh. Osallistumismaksu ilman majoitusta oli 90€/hlö.
Tarkkailijoiden osallistumismaksu oli 160€/hlö/2hh ja 185€/hlö/1hh.
Esitys:

Edustajiston varapuheenjohtaja esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä
olevista liittokokousäänistä.

238
Muut mahdolliset asiat
239
Kokouksen päättäminen
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Tervetuloa kokoukseen,

Pekka Rantala
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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