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Aika:
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Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Esityslista
181
Kokouksen avaaminen

182
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

183
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

184
Ilmoitusasiat

185
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

186
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti

187
Sääntömuutosesitykset
Liite 1

Sääntömuutokset 2019 edustajiston toiseen käsittelyyn
Edustajisto käsitteli huhtikuun kokouksessaan (asia 178/2019) ensimmäisen kerran
hallituksen esittämät sääntömuutokset. Edustajisto hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään kaikki hallituksen muutosesitykset koskien edustajiston puheenjohtajan
roolin muuttamista, etäosallistumista edustajiston sekä edustajiston ja hallituksen
alaisten toimielinten kokouksiin, talousohjauksen järjestelyjä ja talousarvion seurantaa. Lisäksi edustajisto hyväksyi erilaisia täsmentäviä ja ajantasaistavia muutoksia.
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Edustajiston kokouskäsittelyssä hyväksyttiin lisäksi yksi lisäys Humanistilistan esityksestä: edustajiston varapuheenjohtajaan sovellettaisiin puheenjohtajaa koskevia
säännöksiä hänen toimiessaan kokouksen puheenjohtajana, eli hänellä ei olisi äänivaltaa ja hänen sijalleen tulisi vaaliliitosta varajäsen.
Liitteestä selviävät tarkemmat muutosehdotukset perusteluineen.
TYYn sääntöjen 107 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä.
Toisessa käsittelyssä muutosesitykseen ei voida tehdä uusia muutoksia, tai niiden
käsittely lykkääntyy.
Ylioppilaskunnan säännöt 107 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset sääntöihin toisen kerran.

188
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 Teppo Vättö on ilmoittanut eroavansa. Edustajiston tulee
valita hänen tilalleen uusi jäsen. Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu ylioppilaskunnan sääntöjen 10 §:ssä.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen
Teppo Vätön tilalle.

189
TYYn pääsihteerin sijaisen valitseminen
Liite 2

Valintatoimikunnan esitys pääsihteerin sijaiseksi (toimitetaan esityksen tekemisen
jälkeen)
TYYn pääsihteerille Rauli Eleniukselle on myönnetty opintovapaa hallituksen kokouksessa 7/2019 ajalle 9.10.2019–8.10.2021. Pääsihteerin sijaisen valinnan valmistelusta on vastannut edustajiston valintatoimikunta. Hallitus avasi haun pääsihteerin opintovapaan sijaisen tehtävään valintatoimikunnan hyväksymällä hakukuulutuksella kokouksessaan 7/2019 ajalle 14.3.–9.4.2019. Hakemuksia saapui 12 kappaletta ja valintatoimikunta päätti haastatella hakijoista viisi 23.4.–26.4.2019 välisenä
aikana. Haastattelut videoidaan valintatoimikunnan jäsenten katsottaviksi ja hakijat haastattelevat edustajiston valintatoimikunnan puheenjohtaja Matias Virta,
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edustajiston valintatoimikunnan jäsen Inari Harjuniemi ja hallituksen puheenjohtaja Sini Saarinen.
Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 8 kohta
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee pääsihteerin sijaisen valintatoimikunnan esityksestä ajalle 9.10.2019–8.10.2021 ja valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan
pääsihteerin sijaisen työsopimuksen.

190
Valintatoimikunnan puheenjohtajan valitseminen
Valintatoimikunnan puheenjohtaja Matias Virta on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä. TYYn sääntöjen 8.1 §:n 3 kohdan ja 38.1 §:n mukaan edustajiston tehtävä on valita valintatoimikunnan puheenjohtaja.
Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 38 §
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että valitsee valintatoimikunnalle
puheenjohtajan.

191
Muut esille tulevat asiat

192
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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