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Kokouksen avaaminen
64
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.
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Ryhmäpuheenjohtajien palaveri
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Edustajiston kokous: Poliittinen linjapaperi
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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TYYn ero Opiskelijoiden liikuntaliitosta
Ryhmä Lex kokee opiskelijoiden liikunnan osaksi hyvinvointia ja näemme hyvinvoinnin erittäin tärkeänä osana opiskelijan elämää. Ryhmämme haluaa, että TYY
tekee jatkossa tehokkaampaa paikallista liikuntaedunvalvontaa kussakin kampus-

EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Esityslista 16.5.2018
Page 2/3

kaupungissa. Pääpaino liikuntaedunvalvonnassa ainakin tällä hetkellä tulee olla
etäkampuksilla, sillä pääkampukseen verrattuna siellä on järjestetty liikunta osittain kalliimmalla tavalla ja liikuntamahdollisuudet eivät ole niin monipuoliset kuin
pääkampuksella. Näin ollen niiden edistäminen vaatii enemmän edunvalvontaa
sekä kehittämistä.
Suomessa on lukuisia tahoja, jotka hoitavat liikuntaedunvalvontaa, josta myös
korkeakouluopiskelijat hyötyvät. Liikuntaan liittyvää tutkimustoimintaa rahoitetaan varmasti myös jatkossa ja tutkimustoimintaa harjoittavat tälläkin hetkellä lukuisat eri organisaatiot Suomessa. Täten Ryhmä Lex ei koe korkeakouluopiskelijoiden omaa kansallista liikuntaedunvalvontajärjestöä tarpeelliseksi ainakaan
Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL:n) toiminnan nykyisessä muodossa.
Ryhmämme mielestä OLL:n toiminnassa ovat viime aikoina liikaa korostuneet
sellaiset asiat, joista TYYn jäsenistö ei hyödy niin paljon verrattuna siihen mitä TYY
voisi itse saavuttaa paikallisella tasolla toteuttavasta lisäresursoidusta liikuntaedunvalvonnasta. TYY on useamman vuoden ajan pyytänyt OLL:a kehittämään
viestintäänsä ja toimintaansa edunvalvonnallisempaan suuntaan, mutta aktiivisesta osallistumisesta ja kehitysehdotuksista huolimatta muutosta toivomaamme
suuntaan ei ole tapahtunut vuosi toisensa jälkeen. Täten Ryhmä Lex ehdottaa, että
TYY eroaa OLL:sta.
Ryhmä Lex katsoo, että TYYn jäsenten liikuntaedunvalvonnan tulevaisuuden ja
jatkuvuuden kannalta olisi paikallaan, että OLL:n jäsenmaksusta säästyvä raha
käytettäisiin ainakin lähivuosina yhden (lisä/uuden) hallituslaisen palkkioon. Tämän uuden hallituslaisen tehtäväkentäksi/vastuusektoreiksi voisivat tulla esimerkiksi etäkampusten edunvalvonnallisten tarpeiden kartoittaminen sekä liikuntapalveluiden edistäminen yhteistyössä uuden Satakunnan korkeakoululiikunnan
kanssa ja tiiviissä yhteistyössä Porin ja Rauman ainejärjestöjen aktiivien kanssa.
Lisäksi, kun tänä vuonna yritysyhteistyöstä on tehty pääsektori ja yhden hallituslaisen vastuulle on lisätty vapaaehtoiset, on hallituksen työmäärä vielä entisestään
lisääntynyt, mikä puoltaisi yhden hallituslaisen lisäämistä. Tästä mahdollisesta lisä/uudesta hallituslaisesta olisi tarkoituksenmukaista keskustella loppuvuodesta
hallituksen koosta päätettäessä.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää TYYn eroavan Opiskelijoiden Liikuntaliitosta (OLL) ja että vuoden 2019 OLL:n jäsenmaksusta säästyvät rahat ohjataan erityisesti etäkampusten liikuntaedunvalvontaan.

70
Poliittinen linjapaperi
Liite 1

Hallituksen esitys poliittiseksi linjapaperiksi
Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisen linjapaperin päivittämisestä 18.4.
pidetyssä kokouksessaan. Keskustelussa esitettyjen toiveiden ja aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt linjapaperiin tekstitason päivityksiä, pitäen prosessin kuitenkin suhteellisen kevyenä. Edustajistolle toimitetaan
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dokumentti, johon on merkitty lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset.
Muutoksia on pyritty perustelemaan kommenteilla, ja niihin on kirjattu miltä
ryhmältä muutosehdotus on tullut.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä päivitetyn poliittisen linjapaperin.
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Kokouksen päättäminen
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