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Kokouksen avaaminen
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

113
Ilmoitusasiat
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
116
Valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valitseminen
Valintatoimikunnan varapuheenjohtaja Heli Luukkonen (Ryhmä Lex) on ilmoittanut eroavansa valintatoimikunnasta valmistumisen vuoksi. Ylioppilaskunnan sään-
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töjen 38.6 § :n mukaan valintatoimikunnalla on varapuheenjohtaja, mutta säännöissä ei määrätä varapuheenjohtajan valitsemisesta mitään. Esimerkiksi hallituksen, taloustoimikunnan ja Turun ylioppilaslehden johtokunnan varapuheenjohtajat valitsee kukin toimielin keskuudestaan ja nämä valintamenettelyt on määrätty
ylioppilaskunnan säännöissä ja Turun ylioppilaslehden johtosäännössä. Nykyisen
edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimettiin puheenjohtaja sääntöjen mukaisesti ja samalla tehtiin päätös myös varapuheenjohtajasta. Sääntöjen puutteellisuus
juontaa juurensa muutokseen, jossa valintatoimikunnan puheenjohtajuus irrotettiin säännöissä edustajiston puheenjohtajuudesta. Johdonmukaisuuden vuoksi
olisi tarkoituksenmukaista nimetä varapuheenjohtaja edustajiston kokouksessa ja
tehdä varapuheenjohtajan valinnasta säännös seuraavassa sääntömuutoksessa.
Tuolloin voidaan päättää myös siitä, että valintatoimikunta valitsisi varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Ylioppilaskunnan säännöt 38 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valintatoimikunnan jäsenten keskuudesta.
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Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2019-2021
Liite 1

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2019-2021
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2019-2021. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun
lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun
pohjalta muutoksia dokumenttiin. Ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1 §:n mukaan
edustajiston tehtävänä on muun muassa hyväksyä vuosittain toimintasuunnitelma.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2019-2021.
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Taloustoimikunta on valmistellut edustajistolle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Edustajisto on käynyt siitä lähetekeskustelun kokouksessaan 24.10.2018.
Taloustoimikunta on käyttänyt valmistelutyössään apunaan asiantuntijaroolissa
ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita luottamustehtävissä toimivia. Lisäksi yhteistyötä on tehty Universtas Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa heitä koskevissa asioissa.
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Merkittävimpänä budjetointiperiaatteena suunnittelutyössä taloustoimikunta on
käyttänyt varovaisuuden periaatetta. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on
laadittu tukemaan tärkeimpiä toimintaan vaikuttavia asiakirjoja kuten talousstrategiaa sekä hallituksen toimintasuunnitelma- ja tavoiteohjelmaesitystä 2019-2021.
Lisäyksenä aiempiin vuosiin dokumenttiin on lisätty lyhyet seliteosuudet tukemaan
dokumentin käytettävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi johtuen viime kokouksessa hyväksytyistä sijoitusomaisuuden uudelleenjärjestelyistä myös sijoitustoiminta on budjetoitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan.
Taloustoimikunta on valmistelussaan ottanut huomioon edustajistoryhmien esiin
nostamat Turun ylioppilaslehden rahoitusosuutta koskevat skenaariot. Niiden sisällöstä on erikseen lausunut Turun ylioppilaslehden johtokunta.
Talousarvio vuodelle 2019 hyväksytään edustajiston joulukuun kokouksessa hallituksen esityksestä.
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman vuosille 2019–2021.
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Aloite Turun ylioppilaslehden strategian muuttamisesta
Liite 3

Turun ylioppilaslehden strategia 26.10.2016
Ryhmä Lex haluaa kehittää Turun ylioppilaslehteä (Tylkkäri) entistä sähköisempään, digitaalisempaan ja ekologisempaan suuntaan ajan hengen mukaisesti.
Ryhmä Lex esittää, että Tylkkärin johtokunta valmistelee alkukevääseen mennessä
Tylkkärin strategiaan muutoksen lisäämällä tavoitteeksi Tylkkärin sähköistämisen
kokonaisuudessaan. Siirtymäajan ei tule olla yhtä vuotta pidempi. Ryhmä Lex ehdottaa, että paperisten lehtien määrää vähennetään jo siirtymäaikana. Tällöin aikaa
jää entistä enemmän laadukkaan ja monipuolisen sähköisen sisällön kehittämiseen. Syksyllä rekrytoitavien henkilöiden kohdalla tulee kiinnittää huomiota siihen,
mitä osaamista heillä on erityisesti sähköisen lehden tuottamisesta ja valinta tulee
tehdä tällaista erityisosaamista silmällä pitäen. Ryhmä Lex ehdottaa, että siirtymän
parissa työskentelevän toimitusharjoittelijan rekrytoinnissa harkitaan myös vaihtoehtona käyttää tiedekuntien harjoittelutukea.

Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää Turun ylioppilaslehden johtokunnan valmistelevan alkukevääseen 2019 mennessä Turun ylioppilaslehden strategiaan muutoksen lehden muuttamiseksi kokonaan sähköiseksi.
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Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2019
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja
edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
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Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen pyytäessä
muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät
eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen muun
hallituksen valintaa.
Sääntöjen 10.3–5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"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."
Perehdytys puheenjohtajan tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja
TYYn toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava perehdytysaikataulu on annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 10 §, 45 §, 46 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2019.
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Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen vuodeksi 2019
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
Ylioppilaskunnan säännöt 45 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten
määrästä vuodeksi 2019.
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Hallituksen jäsenten valinta
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja
edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen pyytäessä
muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät
eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Edustajisto päättää hallituksen jäsenten määrästä asiakohdassa 121.
Sääntöjen 46.2–3 §:ssä määrätään hallituksen valintamenettelystä seuraavasti:
"Hallituksen jäsenten [sic] 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
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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."
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 45 §, 46 §
Perehdytys tehtäviin järjestetään istuvan hallituksen ja TYYn toimiston toimesta
pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava perehdytysaikataulu on annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi
2019.

123
Taloustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan ”[t]aloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. […]
Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.
Taloustoimikunnan jäsen Kalle Kuusisto on ilmoittanut eroavansa. Edustajiston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen.
Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu asiakohdassa 120.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Kalle Kuusiston tilalle.
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Muut esille tulevat asiat
125
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,
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edustajiston puheenjohtaja
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pääsihteeri

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2019–2021
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Turun ylioppilaslehden strategia 26.10.2016

