ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

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

Edustajiston kokous 5/2018
Delegationsmöte 54/2018
Representative Council 5/2018

Kokousaika
Tidpunkt
Time

22.3.2018 kello 17:15
22.3.2018 klockan 17:15
Mar 22th, 2018 at 5:15 pm

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

E-sali, Otakaari 1, Espoo
E-sali, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall E, 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 (Hautamäki, liite 7)
Aktuellt från kontoret
Latest news from the Central Office
Hallituksen puheenjohtaja Hautamäki esittelee AYY:n keskustoimiston ajankohtaisia kuulumisia ja
toimisto-ohjelman päivityksen tilanteen.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi toimiston kuulumiset.

8.

Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys (Savela, Tanska, liite 8)
Aktuellt om studentcentrumet
Status update on the Student Center project
Savela ja Tanska esittelevät projektin ajankohtaiset kuulumiset

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi opiskelijakeskuksen kuulumiset.

9.

Stipendiohjesäännön päivittäminen (Seppälä, liite 9)
AYY:n stipendiohjesäännön muuttamisesta on keskusteltu jo viime edustajiston kaudella ja tällöin
nähtiin tarvetta seuraavalle muutokselle.
Yhteisöstipendiin ei lasketa hakuvuoden vapaaehtoistehtäviä. Kuitenkin suurin hyöty yhteisöstipendistä
on juuri silloin kun vapaaehtoinen on vielä virassaan ja opiskelulle sekä työnteolle jää vähemmän
aikaa. Jos stipendeillä halutaan palkita nimenomaan aktiivisesta opiskelijatoiminnasta, on sekä aktiivin
motivaation että rahatilanteen kannalta paljon hyödyllisempää antaa kiitos silloin, kun motivaatiota ja
jaksamista vielä tarvitaan ja yhteisöön on tiukat siteet.

Esitys

Edustajisto päätti päivittää huomionosoitusohjesääntöä liitteen 9 mukaisesti.

10.

Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen (Korhonen)
Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka
ovat:
1. Vaihtostipendi;
2. Yhteisöstipendi;
3. Opintostipendi.
Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot
on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesäännön määrittämien hallituksen jäsenten
sekä asiantuntijoiden lisäksi kaksi edustajiston nimittämää jäsentä. Ohjesäännön mukaan edustajiston
nimittämät jäsenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen kevään stipendien jakoaikaa.
1. Vaihtostipendi





Kulttuurituottaja
Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen
Edustajiston nimittämä jäsen 1
Edustajiston nimittämä jäsen 2

2. Yhteisöstipendi





Kulttuurituottaja
Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
Edustajiston nimittämä jäsen 1
Edustajiston nimittämä jäsen 2

3. Opintostipendi





Kulttuurituottaja
Yhteisöasioista vastaava hallituksen jäsen
Edustajiston nimittämä jäsen 1
Edustajiston nimittämä jäsen 2

Stipendiohjesäännön mukaan stipendien ensimmäinen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja
jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja
jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä

Esitys

Edustajisto päätti nimetä jäsenet stipendien jakotoimikuntiin liitteessä 10 mainitulla tavalla.

11.

Asumisen ohjesääntö (Savela, liite 11)
Asumisen ohjesäännössä on monia kriittisiä, hyvin vanhentuneita kohtia, jotka vaikeuttavat sekä
opiskelijan asemaa että asuntotoimiston työtä sekä altistavat jatkuville taloudellisille tappioille
asuntojentyhjäkäynnin myötä. Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun edellisessä kokouksessaan
18.1.2018 (3/2018).
Edustajisto päätti uudesta asumisenohjesäännöstä kokouksessaan 4/2018. Lopullista muotoilua jättää
kuitenkin mahdollisuuden virheelliseen tulkintaan, joten asumisen ohjesääntöä tulisi tarkentaa.

Esitys

Edustajisto päätti tarkentaa kokouksessaan 4/2018 tekemäänsä päätöstä liitteen 11 mukaisella tavalla.

12.

Huomionosoitusohjesäännön päivittäminen (Säde, Heliste, liite 12)
Edustajistoryhmä SCIsma on tuonut edustajiston tietoon liitteiden mukaisen muutosesityksensä
huomionosoitusohjesääntöön.
SCIsma on käynyt sisäistä keskustelua huomionosoitusohjesäännöstä, erityisesti siinä esitetyistä
vuosittaisista jaettavien huomionosoitusten määrästä. Koemme, että nykyiset ohjesäännön kirjaukset
ovat liian vaatimattomia, kun otetaan huomioon ylioppilaskunnan piirissä toimivien aktiivisten
aaltolaisten määrä.
Aihe on jälleen pinnalla, sillä huomionosoitustyö on juuri käynnistymässä, ja nyt on vielä mahdollisuus
antaa tulevalle työryhmälle vapaammat kädet. SCIsma esittääkin vuosittain jaettavien yhteisö- ja
ansiomerkkien määrän nostoa.

Esitys

Edustajisto päätti päivittää huomionosoitusohjesääntöä liitteen 12 mukaisesti.

13.

Lähetekeskustelu linjapaperiuudistuksesta (Hautamäki, liite 13)
Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2018 toteutetaan linjapaperiuudistus. Uudistuksen tarkempi
sisältö ja aikataulu määräytyvät edustajiston käymän lähetekeskustelun mukaisesti. Liitteenä oleva
taustamuistio kartoittaa lähtötilan ja mahdolliset skenaariot tulevalle työlle.

Esitys

Edustajisto päätti kirjata tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun.

14.

Muut esille tulevat asiat
Övriga uppkommande ärenden
Other business

15.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

