KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 3/2018
Delegationsmöte 3/2018
Representative Council 3/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

18.1.2018 kello 17:15
18.1.2018 klockan 17:15
Jan 18th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Sali D, Otakaari 1, Espoo
Sal D, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall D (Sali D), Otakaari 1, Espoo

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2018 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 3/2018 som ovannämnd.
I mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 3/2018 as written above.
The meeting will address the matters on the docket.

Espoossa
I Esbo
Espoo

11.1.2018
11.1.2018
Jan 11rd 2018

Onni Lampi
Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 3/2018
Delegationsmöte 3/2018
Representative Council 3/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

18.1.2018 kello 17:15
18.1.2018 klockan 17:15
Jan 18th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Sali D, Otakaari 1, Espoo
Sal D, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall D (Sali D), Otakaari 1, Espoo

1.

Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

2.

Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien
jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att
delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and
who are present

3.

Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting

4.

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av mötets arbetsordning
Confirming the agenda

6.

Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements

7.

Toimiston kuulumiset (Vänttinen)
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
Hallituksen puheenjohtaja Vänttinen esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia ja
toimisto-ohjelman päivityksen tilanteen.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8.

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys ja lähetekeskustelu (Ferm)
Aktuellt om studentcentrumet och remissdebatt
Status update and preliminary discussion on the Student Center project
Niko Ferm esittelee opiskelijakeskuksen ajankohtaiset kuulumiset.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi opiskelijakeskuksen kuulumiset.

9.

Lukuvuoden 2018–2019 jäsenmaksusta päättäminen (Väätäinen, Ferm)
Fastställande av medlemsavgiften för läsåret 2018–2019
Deciding the membership fee for the academic year 2017–2018
Jäsenmaksun suuruus päätettiin käytännössä jo hyväksyttäessä budjetti vuodelle 2018. Päätös tulee
olla kuitenkin erillisenä kokouskohtana, sillä ylioppilaskunnan jäsenmaksu menee vielä rehtorin
vahvistettavaksi.
Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: YTHS:lle edelleen maksettava osa ja ylioppilaskunnalle jäävä
osa. Vuosille 2017–2018 jäsenmaksu oli perustutkinto-opiskelijalle yhteensä 116 €, josta YTHS osuus
oli 54 € ja AYY:n osuus 62 €.
Hallitus ei ole esittänyt edustajistolle jäsenmaksun muuttamista.

Esitys

Edustajisto päätti jäsenmaksun suuruudesta lukuvuodelle 2018–2019:
Perustutkinto-opiskelijat 116 euroa (YTHS:lle tilitettävä osuus 54 euroa)
Jatko-opiskelijat 42 euroa

10.

Erityisasemayhdistyken aseman myöntäminen Aalto Media Lab Student Association DADA
ry:lle (Tanska, liitteet 10.1-10.3)
Ylioppilaskunnan yhdistysreksiterin ensimmäisen luettelon yhdistys Aalto Media Lab Student
Association DADA ry on hakenut erityisasemaa (liite 10.1). Yhdistyksen säännöt (liite 10.2) täyttävät
ensimmäisen luettelon yhdistyksen ehdot. Yhdistys on lisäksi toimittanut taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun varadekaani Rasmus Vuoren suosittelukirjeen (liite 10.3).
Ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaan erityisaseman ehdot ovat seuraavat:
12 § Erityisasema
Ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys voi vahvoin perustein anoa erityisasemaa. Erityisaseman
myöntää ylioppilaskunnan edustajisto. Erityisasemayhdistyksellä tarkoitetaan ylioppilaskuntaa lähellä
toimivaa tahoa, jonka toiminta Aalto-yhteisössä on merkittävää sekä ylioppilaskunnalle että yksittäiselle
opiskelijalle. Erityisasemayhdistys ja ylioppilaskunta toimivat tiiviissä yhteistyössä ja viestivät aktiivisesti
keskenään.
Erityisasemayhdistyksellä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävän toteutumisessa.
Erityisasemayhdistys toimii ylioppilaskunnan kannalta keskeisen opiskelijaryhmän yhdyssiteenä ja
edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan
yliopistossa ja yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden
erityisasemayhdistysten kanssa.
13 § Erityisasemayhdistyksen velvoitteet
Ylioppilaskunnan edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysrekisterin
ensimmäiseen luetteloon pääsemisen ehdot ja lisäksi:
•
Edustaa kattavasti yhden tai useamman koulutusohjelman tai selkeän erityiskohderyhmän
opiskelijoita.

•
Ajaa heidän etujaan koulutusohjelmissa, laitoksilla, korkeakouluissa, yliopistolla ja ammatillisissa
yhteyksissä
•

Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin.

•

Koordinoi toimintaansa muiden erityisasemayhdistysten ja ylioppilaskunnan kanssa.

•
vastaa omalta osaltaan opiskelijaryhmänsä uusien opiskelijoiden opastamisesta ja integraatiosta
yliopistoyhteisöön yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden erityisasemayhdistysten kanssa.
•

Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa.

Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa. Edustajiston päätöksellä
erityisaseman voi myöntää myös näistä vaatimuksista poiketen.
Ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaan ensimmäisen luettelon yhdistyksen ehdot ovat
seuraavat:
8 § Ensimmäisen luettelon yhdistyksen velvoitteet
Ensimmäiseen luetteloon voidaan hyväksyä yhdistys, jonka äänivaltaisista jäsenistä vähintään 60
prosenttia, kuitenkin vähintään seitsemän on AYY:n jäseniä. Yhdistyksen säännöissä ei saa rajoittaa
ylioppilaskunnan jäsenten mahdollisuutta liittyä yhdistyksen äänivaltaisiksi jäseniksi. Tätä kappaletta ei
sovelleta kuoroihin ja orkestereihin. Edustajiston päätöksellä tästä kappaleesta voidaan poiketa myös
muiden yhdistysten kohdalla.
Toiminta-avustusta hakiessaan ensimmäisen luettelon yhdistyksen tulee toimittaa vuosittaisessa
yhdistysilmoituksessa maaliskuun loppuun mennessä myös tilinpäätös ja talousarvio.
Ensimmäisen luettelon yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varojen tulee siirtyä
jollekin seuraavista
1. ylioppilaskunnalle
2. ylioppilaskunnan yhdistysrekisterin ensimmäisen luettelon yhdistykselle tai
3. Teknologföreningen-osakunnalle, säätiölle tai rahastolle, jonka tarkoituksena on tukea aaltoyhteisön
tai sen jäsenten toimintaa.
Varojen on siirryttävä käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Edellä mainitun
ollessa mahdotonta varojen tulee siirtyä ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.
Jos hallitus ei hyväksy yhdistystä yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon, voi hallitus hyväksyä
yhdistyksen toiseen luetteloon ilman erillistä hakemusta.
Esitys

Edustajisto päätti myöntää Aalto Media Lab Student Association DADA ry:lle erityisasemayhdistyksen
aseman.

11.

Erityisasemayhdistyken aseman myöntäminen Aalto Management and International Business
ry:lle (Tanska, liitteet 11.1-11.2)
Ylioppilaskunnan yhdistysreksiterin ensimmäisen luettelon yhdistys Aalto Management and
International Business ry on hakenut erityisasemaa (liite 11.1). Yhdistyksen säännöt (liite 11.2) täyttävät
ensimmäisen luettelon yhdistyksen ehdot.
Ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaan erityisaseman ehdot ovat seuraavat:
12 § Erityisasema
Ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys voi vahvoin perustein anoa erityisasemaa. Erityisaseman
myöntää ylioppilaskunnan edustajisto. Erityisasemayhdistyksellä tarkoitetaan ylioppilaskuntaa lähellä
toimivaa tahoa, jonka toiminta Aalto-yhteisössä on merkittävää sekä ylioppilaskunnalle että yksittäiselle

opiskelijalle. Erityisasemayhdistys ja ylioppilaskunta toimivat tiiviissä yhteistyössä ja viestivät aktiivisesti
keskenään.
Erityisasemayhdistyksellä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävän toteutumisessa.
Erityisasemayhdistys toimii ylioppilaskunnan kannalta keskeisen opiskelijaryhmän yhdyssiteenä ja
edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan
yliopistossa ja yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden
erityisasemayhdistysten kanssa.
13 § Erityisasemayhdistyksen velvoitteet
Ylioppilaskunnan edustajisto voi myöntää erityisaseman yhdistykselle, joka täyttää yhdistysrekisterin
ensimmäiseen luetteloon pääsemisen ehdot ja lisäksi:
•
Edustaa kattavasti yhden tai useamman koulutusohjelman tai selkeän erityiskohderyhmän
opiskelijoita.
•
Ajaa heidän etujaan koulutusohjelmissa, laitoksilla, korkeakouluissa, yliopistolla ja ammatillisissa
yhteyksissä
•

Pitää yhteyttä elinkeinoelämään ja muihin yhteiskunnan toimijoihin.

•

Koordinoi toimintaansa muiden erityisasemayhdistysten ja ylioppilaskunnan kanssa.

•
vastaa omalta osaltaan opiskelijaryhmänsä uusien opiskelijoiden opastamisesta ja integraatiosta
yliopistoyhteisöön yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden erityisasemayhdistysten kanssa.
•

Edistää monipuolista ylioppilaskuntatoimintaa.

Yhdistyksen tulee täyttää nämä ehdot säilyttääkseen erityisasemansa. Edustajiston päätöksellä
erityisaseman voi myöntää myös näistä vaatimuksista poiketen.
Ylioppilaskunnan yhdistysohjesäännön mukaan ensimmäisen luettelon yhdistyksen ehdot ovat
seuraavat:
8 § Ensimmäisen luettelon yhdistyksen velvoitteet
Ensimmäiseen luetteloon voidaan hyväksyä yhdistys, jonka äänivaltaisista jäsenistä vähintään 60
prosenttia, kuitenkin vähintään seitsemän on AYY:n jäseniä. Yhdistyksen säännöissä ei saa rajoittaa
ylioppilaskunnan jäsenten mahdollisuutta liittyä yhdistyksen äänivaltaisiksi jäseniksi. Tätä kappaletta ei
sovelleta kuoroihin ja orkestereihin. Edustajiston päätöksellä tästä kappaleesta voidaan poiketa myös
muiden yhdistysten kohdalla.
Toiminta-avustusta hakiessaan ensimmäisen luettelon yhdistyksen tulee toimittaa vuosittaisessa
yhdistysilmoituksessa maaliskuun loppuun mennessä myös tilinpäätös ja talousarvio.
Ensimmäisen luettelon yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varojen tulee siirtyä
jollekin seuraavista
1. ylioppilaskunnalle
2. ylioppilaskunnan yhdistysrekisterin ensimmäisen luettelon yhdistykselle tai
3. Teknologföreningen-osakunnalle, säätiölle tai rahastolle, jonka tarkoituksena on tukea aaltoyhteisön
tai sen jäsenten toimintaa.
Varojen on siirryttävä käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Edellä mainitun
ollessa mahdotonta varojen tulee siirtyä ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.
Jos hallitus ei hyväksy yhdistystä yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon, voi hallitus hyväksyä
yhdistyksen toiseen luetteloon ilman erillistä hakemusta.
Esitys

Edustajisto päätti myöntää Aalto Management and International Business ry:lle
erityisasemayhdistyksen aseman.

12.

Edustajistovaliokuntien perustaminen (Vänttinen, liite 12)
Grundande av delegationsutskott
Setting up Council Committees
Edustajisto voi työjärjestyksensä 23 § mukaisesti perustaa erillisellä päätöksellä valiokuntia.
Edustajisto voi erillisellä päätöksellä perustaa valiokuntia. Edustajiston on määrättävä
perustamaansa valiokuntaa asettaessaan sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet.
Edustajiston valiokuntien työskentelyssä noudatetaan, ellei tästä työjärjestyksestä tai
ohjesäännöistä muuta johdu, hallituksen työjärjestystä valiokunnan puheenjohtajan tarpeelliseksi
katsomin osin.
Edustajiston puheenjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa on avannut haun valiokuntiin 9.
tammikuuta.

Esitys

13.

Edustajisto päätti, että se
1)

Perustaa talous- ja kiinteistövaliokunnan, yhteisövaliokunnan sekä vaikuttamisen valiokunnan

2)

Asettaa valiokuntien tehtäväksi tukea ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelua lausumalla
valiokunnan teemaan liittyvistä asioista itsenäisesti sekä hallituksen tai AYY:n työntekijöiden
pyynnöstä. Valiokunnat täyttävät tehtäväänsä parhaaksi katsomallaan tavalla ja saavat
halutessaan tukea, koulutusta ja asioiden esittelyjä AYY:n hallitukselta, AYY:n työntekijöiltä,
erillisiltä asiantuntijoilta tai vapaaehtoisilta.

3)

Asettaa kunkin valiokunnan toimikaudeksi kalenterivuoden 2018

4)

Nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet liitteen 12 mukaisesti

5)

Velvoittaa valiokuntia raportoimaan työstään edustajistolle edustajiston kokouksissa

Lähetekeskustelu asumisen ohjesäännön päivityksestä (Penttinen&Savela, liite 13)
Asuntotoimisto on valmistellut edustajistolle lähetekeskustelun asumisen ohjesäännön päivittämisestä.
Suunnitellut päivitykset löytyvät liitteestä ja edustajistolta kysellään yleisiä kommentteja päivityksiin ja
niiden muotoiluihin.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun.

14.

Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business

15.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

