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Aika:
Paikka:

15.9.2020 klo 18.15
Ravintola Macciavelli, Assistentinkatu 5, 20500 Turku

Esityslista
74
Kokouksen avaaminen
75
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 §)
76
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

77
Ilmoitusasiat
Syyskuu
- Edustajiston talouskoulutus ma 28.9. klo 16.30 (Turku-sali, Yo-talo A)
Lokakuu
- Edustajiston yhdenvertaisuuskoulutus ma 5.10. klo 16.00 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Edustajiston kokous ke 28.10. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
Marraskuu
- Edustajiston juhlakokous ma 9.11.
- SYL:n liittokokous 12.-13.11.
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OLL:n liittokokous 18.-19.11.
Edustajiston kokous ke 25.11. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)

78
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
79
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
80
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan huomionosoituksista
Edustajisto valitsi toukokuun kokouksessaan ansiolautakunnan vuodelle 2020. Ansiolautakunnan tehtävänä on päättää ylioppilaskunnan nauhojen ja merkkien jakamisesta. Työskentelynsä tueksi ansiolautakunta toivoo edustajistolta lähetekeskustelua huomionosoituksista.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 92 §
Hallitus esittää:
Edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan huomionosoituksista ja merkitsee keskustelun tiedoksi.
81
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtajan valitseminen
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
sääntö)
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtaja Sini Saarinen on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Edustajiston tulee valita johtokunnalle uusi puheenjohtaja 31.12.2020 päättyvälle kaudelle. Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään
enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu ylioppilaskunnan sääntöjen 10
§:ssä.
Hallitus esittää:
Edustajisto valitsee Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtajan
31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
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82
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen
SYL:n liittokokous järjestetään 12. 13. marraskuuta 2020 Espoossa. 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. Liitvarajäseneltä 150
Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen
liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä
edustajia.
Vallitseva koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia liittokokousjärjestelyihin.
Hallitus esittää:
Edustajisto nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
83
Edustajien nimeäminen OLL:n liittokokoukseen
OLL:n liittokokous järjestetään 18. 19. marraskuuta 2020 Kuortaneella. Jokaisella
varsinaisella liittomuotoisella jäsenellä on yksi (1) ääni kunkin jäsenyhteisönsä jokaista alkavaa kahta tuhatta (2000) henkilöjäsentä kohti. TYYllä on liittokokouksessa
käytössään kahdeksan (8) ääntä ja yksi edustaja voi käyttää korkeintaan kolmea (3)
ääntä. TYYn äänet voivat siis jakaantua vähintään kolmelle henkilölle. LiittokokoukMikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu muutoksia ennen
liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää liittokokoukseen lähteviä
edustajia.
Vallitseva koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia liittokokousjärjestelyihin.
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Hallitus esittää:
Edustajisto päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen
ja kunkin edustajan käytössä olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus
voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.

84
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 12. 13. marraskuuta Espoossa. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2021 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi.
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
85
TYYn ehdokkaista Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n hallitukseen päättäminen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 18. 19. marraskuuta Kuortaneella. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2021 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi
tai jäseniksi.
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
86
Lähetekeskustelu Kestävän kehityksen ohjelmasta
Liite 1

TYYn kestävän kehityksen ohjelma 2020
Edustajisto on hyväksynyt 28.9.2016 TYYn ympäristöohjelman. Hallitus on valmistellut päivityksen ohjelmaan. Päivitetyn dokumentin nimeksi on tarkoitus tulla kestävän kehityksen ohjelma.
Kestävän kehityksen ohjelma tulee hyväksyttäväksi edustajiston lokakuun kokoukseen. Hallitus ja asiantuntijat muokkaavat dokumenttia edustajiston lähetekeskustelun pohjalta.
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Hallitus esittää:
Edustajisto käy lähetekeskustelun ympäristöohjelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.
87
Puolivuotiskertomus
Liite 2

Puolivuotiskertomus 2020
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet puolivuotiskertomuksen, jonka kuvaa alkuvuoden toimintaa sekä toimii joulukuussa laadittavan toimintakertomuksen pohjana. Puolivuotiskertomus esitellään edustajistolle suullisesti syyskuun kokouksessa.

Hallitus esittää:
Edustajisto päättää merkitä tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
88
Muut esille tulevat asiat
89
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Sauli Seittenranta
edustajiston varapuheenjohtaja
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Petra Peltonen
pääsihteeri

