EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Esityslista 25.11.2020
Page 1/9

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Aika:
Paikka:

25.11.2020 klo 18.15
Turku-sali, Yo-talo A, 20500 Turku
(etänä, läsnäolo-oikeutetuille toimitetaan osallistumislinkki edustajiston
sähköpostilistan kautta)

Esityslista
111
Kokouksen avaaminen
112
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 9 §)
113
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

114
Ilmoitusasiat
115
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
116
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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117
Edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita keskuudestaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
nut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.

saa-

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 ylimääHallitus esittää:
Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
118
Edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita keskuudestaan
varapuheenjohtaja. Valintatapa on esitetty kohdassa 117.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
119
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2021 2023
Liite 1

Hallituksen esitys vuosien 2021 2023 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2021 2023. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun
lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun
pohjalta muutoksia dokumenttiin.

Hallitus esittää:
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Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2021
2023.
120
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021 2023
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021 2023
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2021 2023. Edustajisto
on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.
Taloustoimikunta on käyttänyt valmistelutyössään apunaan asiantuntijaroolissa
ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita luottamustehtävissä toimivia.
Talousarvio vuodelle 2021 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä. Tämän toimintatavan mahdollistaa edustajiston syksyllä 2019 hyväksymä sääntömuutos.

Hallitus esittää:
Edustajisto hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2021 2023.
121
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2021 2022
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021 2023
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle
lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
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Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2021 2022.
122
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2021
Ylioppilaskunnan sääntöjen 81 § 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 tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2021 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
123
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
ohtaja ja viidestä seitsemään (5 7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseTYYn 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 toimen edellisen hoitajan ja TYYn toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuun 2020 aikana.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2021.
124
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Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2021
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5 7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseHallitus esittää:
Edustajisto päättää ylioppilaskunnan hallituksen koosta.
125
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2021
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.
§)
Perehdytys hallituksessa toimimiseen järjestetään TYYn toimiston järjestämänä
pääsääntöisesti joulukuun 2020 aikana.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2021.
126
Valintatoimikunnan puheenjohtajan valitseminen
Edustajisto asettaa toimikaudekseen valintatoimikunnan ja valitsee sille puheenjohtajan sen jäsenten keskuudesta valmistelemaan yliopistokollegion, yliopiston
hallituksen, Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan jäsenten ja pääsihteerin
valintaa. Valintatoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valintatoimikunta valmistelee hallitukselle tutkintolautakunnan, opintotukilautakunnan,
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnan, Ylioppilaiden terveydenhoi-
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tosäätiön toimielimien sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenten valinnat. Lisäksi valintatoimikunta käsittelee muut edustajiston tai hallituksen sille määräämät asiat.
Kukin edustajistoryhmä esittää valintatoimikuntaan yhtä jäsentä ja hänelle korkeintaan kahta varajäsentä. (TYYn säännöt, 38 §)
Valintatoimikunnan puheenjohtaja Paavo Palanterä on ilmoittanut luopuvansa
tehtävästään.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee valintatoimikunnalle puheenjohtajan toimikunnan jäsenten
keskuudesta.
127
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2021
heenjohtajan sekä kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Eronneen tai pysyvästi estyneen puheenjohtajan tilalle uuden puheenjohtajan valitsee edustajisto. Eronneen tai pysyvästi estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee
uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä.
2.2 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Joht
ylioppilaslehden johtosääntö)
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi
2021.
128
Historiatoimikunnan kokoonpanon muuttaminen
asettaa toimikaudekseen tai lyhyemmäksi ajaksi tarpeellisen määrän toimikuntia,
kauden toimivat toimikunnat pitää nimittää uudelleen edustajistokauden vaihtuessa.
Edustajisto päätti maaliskuun kokouksessaan 2016 asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on tukea ylioppilaskunnan 100-vuotishistorian
kirjoittamista. Toimikunta voi tehdä tehtäväänsä liittyviä esityksiä edustajistolle.
Toimikunnan jäseniksi nimitettiin:
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Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Maaliskuun kokouksessaan 2017 edustajisto valitsi ylioppilaskunnan historiankirjoittajaksi Topi Artukan, Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu Savolaisen työryhmän.
Teos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan 2018 jatkaa satavuotishistoriatoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2018 2019 ajaksi ja nimittää toimikuntaan
Tuomas Dahlströmin Lassi Laineen tilalle.
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan 2019 muuttaa historiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Rauli Elenius jatkaa historiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteeri Petra Peltonen nimitetään historiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan 2020 jatkaa satavuotishistoriatoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2020 2021 ajaksi ja nimittää toimikuntaan
edustajiston puheenjohtaja Nelli Mäkitalon Tuomas Dahlströmin tilalle.
Hallitus esittää:
Edustajisto nimittää historiatoimikuntaan uuden edustajiston puheenjohtajan
Nelli Mäkitalon tilalle.
129
TYYn yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen
Liite 3

TYYn yhdenvertaisuusohjelma 2021 2024
TYYn yhdenvertaisuusohjelman nykyinen kausi 2017 2020 on päättymässä. Hallitus on valmistellut päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2021 2024 edustajiston kokoukseen 25.11. Yhdenvertaisuusohjelma ohjaa TYYn yhdenvertaisuustyötä ja ohjelman pohjalta päivitetään TYYn järjestöille suunnattu yhdenvertaisuusopas.

Hallitus esittää:
Edustajisto hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman.
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130
Avustustoimikunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan avustustoimikunnan päätehtävä on käsitellä järjestöjen toimintaavustukset ja valmistella niistä päättäminen hallitukselle.
Ylioppilaskunnan ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 8 §:n mukaan "[t]oimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan."
Edustajisto valitsee avustustoimikunnan puheenjohtajan enemmistövaalilla ja jäsenet suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla.
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."
Suhteellisesta henkilökohtaisesta vaalista sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin on
valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä
olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen, kunnes jokainen äänestyslipussa
mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan
vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Valintatoimikunta esittää:
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Edustajisto valitsee avustustoimikuntaan kuusi (6) ajallaan avoimessa haussa hakenutta hakijaa, ja päättää valtuuttaa hallituksen täydentämään toimikuntaa sekä valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan toimikunnalle puheenjohtajan.
131
Muut esille tulevat asiat

132
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Nelli Mäkitalo
edustajiston puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri
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