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PAATOSLUETTELO edustajiston kokouksesta 4/2016, joka pidettiin 11. helmikuuta Kanditalon E-salissa,
Otakaari 1 :ssa, Espoossa
KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PAATTJ

vahvistaa lahetetyn esityslistan kokouksen tyojarjestykseksi kokouksessa tehdyin muutoksin .
merkita tiedoksi , etta
o Orpana ilmoitti, etta AYY on mukana Opiskelijakeskuksen tilaohjelman muodostamisessa.
Edustajistoa informoidaan asiasta sita mukaa kuin informaatiota tulee. Mukana
suunnittelussa on AYY:n hallituslaisista ja tyontekijoista koostuva Task Force.
o Orpana ilmoitti , etta kiinteistostrategian paivittamista varten on kasattu tyoryhma. Tyoryhma
tekee selvitystyota kevaan aikana , jonka jalkeen myos edustajistoa paastaan
osallistumaan .
o Orpana ilmoitti , etta AYY:n Mikkelin kampuksen palveluita ja toimintoja tullaan
tarkastelemaan .
o Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti , etta AYY:n valituslupahakemus omaisuuskiistan
tuomioon hylattiin Korkeimmassa oikeudessa
o Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti , etta haku huomionosoitustyoryhmaan aukeaa pian .
o

Edustajiston puheenjohtaja ilmoitti , etta edustajiston koulutusmateriaalit loytyvat
edustajiston wikista .
merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.
merkita tiedoksi vuoden 2016 hallitusohjelman nimeltaan "vuoden taikina".
hyvaksya paasihteerin hakukuulutuksen ja rekrytointiryhman laatiman haun aikataulun .
etta se
Perustaa Ylioppilaskunnan suunta -tyoryhman , jonka toimikausi on vuoden 2016 loppuun
Nimittaa tyoryhman puheenjohtajaksi AYY:n hallituksen jasen Mikko Latva-Kayran ja
jaseniksi AYY:n hallituksen puheenjohtajan Milja Asikaisen , hallituksen jasen Joona
Orpanan , edustajiston valitsemiksi jaseniksi Pinja Raitasen ja Jani Kurjen seka sihteeriksi
hallintopaallikko Johanna Pietilaisen . Lisaksi tyoryhma vo i kuulla tyonsa tueksi ulkopuolisia
asiantuntijoita.
3. Velvoittaa tyoryhmaa raportoimaan tyonsa etenem isesta edustajistolle
4. Velvoittaa tyoryhmaa kuulemaan AYY:n tyontekijoita ja edustajistoa tyonsa tueksi
5. Velvoittaa tyoryhman tuomaan esityksensa ylioppilaskunnan tarkeimmista kehityskohteista
toukokuun edustajiston kokoukseen.
1.
2.

merkita tiedoksi hallituksen vastauksen Zarrinin ponteen .
merkita tiedoksi , etta
o Edustajiston 2. varapuheenjohtaja esitteli edustajistolle edustajisto-workshoppeja
kasittelevan videon .
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Edustajiston materiaa leihin vo i tutustua osoitteessa http://inside.ayy.fi.
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