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Aika:

28.3.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista
40
Kokouksen avaaminen
41
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
42
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

43
Ilmoitusasiat
Kevään alustava aikataulu:
ma 19.3.
ma 26.3.
ke 28.3.

Ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Iltakoulu, perehdytysaiheena talous
Edustajiston kokous

ma 9.4.
ma 16.4.
ke 18.4.

Ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Iltakoulu, perehdytysaiheena strategia
Edustajiston kokous: Lähetekeskustelu poliittisesta linjapaperista

ma 7.5.
ma 14.5.

Ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Iltakoulu, perehdytysaiheina rekrytointi ja viestintä sekä puolivuotiskatsaus
Edustajiston kokous: Poliittinen linjapaperi

ke 16.5.

44
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
45
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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46
Toimintakertomus vuodelta 2017
Liite 1

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Vuoden 2017 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.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 12 kohta ja 9 § 3 momentti
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn toimintakertomuksen
vuodelta 2017.

47
Tilinpäätös vuodelta 2017
Liite 1

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Vuodelta 2017 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 24 700 euron suuruista
ylijäämää.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 11 kohta ja 9 § 3 momentti
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2017.

48
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Liite 1

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 § 1 momentti 11 kohta ja 9 § 3 momentti
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Esityslista 28.3.2018
Page 3/3

49
Turun ylioppilaslehden formaattiselvityksen tekijästä päättäminen
Liitteet 2–5

Tarjoukset formaattiselvityksestä
Turun ylioppilaslehden johtokunta sai määräaikaan mennessä neljä tarjousta formaattiselvitykseen liittyen. Kolme tarjouksista ei mahtunut budjetoituun summaan ja neljännen tarjouksen kohdalla emme kokeneet voivamme tehdä päätöstä,
sillä edustajiston formaattiselvitystä koskevassa päätöksessä sanotaan seuraavaa:
"Selvitystyössä on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, jotta varmistetaan selvitystyön riippumattomuus."
Aloitin keskustelun edustajiston rpj-ryhmässä 21.2. siitä, mitä edustajisto tarkoittaa tällä 'ulkopuolisella taholla' ja eiliseen mennessä 3/4 kommentoineesta ryhmästä koki, ettei oman ylioppilaskunnan piirissä oleva taho täytä ulkopuolisuuden
kriteerejä. Koemme, että keskustelu tämän ulkopuolisuuden määritelmästä on vielä kesken, sillä ryhmissä on erimielisyyttä siitä, mitä tällä ulkopuolisuudella tarkoitetaan, emmekä näin ollen voineet tehdä päätöstä asiasta. Johtokunta oli tästä asiasta yksimielinen.

Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se päättää Turun
ylioppilaslehden formaattiselvitykseen liittyvään tarjouspyyntöön saatujen vastausten aiheuttamista toimenpiteistä ja tarvittaessa valtuuttaa TYYn hallituksen
solmimaan sopimuksen selvityksen valittavan tekijän kanssa.

50
Muut esille tulevat asiat
51
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET
Liite 1
Liitteet 2–5

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Tarjoukset formaattiselvityksestä

Rauli Elenius
pääsihteeri

