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Pöytäkirja 

Keskustelu ääninauhoilla 

 

68 
Kokouksen avaaminen 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.22. 

 

69 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille 
edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 
virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta. 

 
 Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) 

jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn 
säännöt, 12 §) 

 
Kokouksen esityslistalla olevat asiat on mainittava kokouskutsussa. 
Asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ei oteta päätettäväksi, ellei 
sitä julisteta kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä 
kiireelliseksi tai ellei asiasta ole sääntöjen mukaan päätettävä tiettyyn 
ajankohtaan mennessä eikä uutta kokousta asian käsittelemiseksi 
enää voida kutsua koolle. 
 
Edustajiston kokousta koolle kutsuttaessa esityslista toimitetaan myös 
edustajiston varajäsenille. (TYYn hallintosääntö, 1 §) 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden 
toteamiseksi pääsihteeri suoritti nimenhuudon: 
 

Abdullahi Mohamed TSE-lista Martela Elmo 
Hakamaa Antti Hybridiaani 

 

Havuluoto Kaapo Ryhmä Lex 
 

Holopainen Selmi Vihreä vasemmisto 
 

Hyvärinen Elisa Ryhmä Lex 
 

Ilvonen Miro Vihreä lista 
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Immonen Ilmari Vihreä vasemmisto 
 

Isolauri Sofia TSE-lista 
 

Jormalainen Joonas Vihreä vasemmisto Jäntti Jenni 
Kallio (ent. Norri) 

Laura 
Vihreä vasemmisto 

 

Kallio Savu Vihreä vasemmisto poissa 
Kauhanen Milka TYY Terveeksi 

 

Kauppinen Santeri TSE-lista 
 

Kesti Roosa Kokoomus 
 

Kevätluoto Saarni Vihreä vasemmisto 
 

Kokko Mira TYY Terveeksi 
 

Kokkonen Aleksi TYY Terveeksi 
 

Kuvaja Vilma TYY Terveeksi Soini Martta 
Köseoglu Sami Ryhmä Lex poissa 
Lahtinen Ville Soihdunkantajat 

 

Leppäaho Enni Vihreä vasemmisto 
 

Loimaranta Matti Hybridiaani Komulainen Anita 
Luomala Niklas Hybridiaani 

 

Marjamaa Aino Vihreä lista Aro Roosa 
Mattila Sanni TYY Terveeksi Valkama Eero 
Männistö Emil TSE-lista 

 

Niskanen Noel Soihdunkantajat Grün Triinu 
Orava Lauri Hybridiaani 

 

Pulkki Veikko TYY Terveeksi 
 

Pyyhtiä Kimmo Hybridiaani Frisk Linnea 
Rautionaho Jenna TSE-lista 

 

Ristioja Fanni Hybridiaani 
 

Saarinen Sofia Soihdunkantajat 
 

Siimento Julia TSE-lista poissa 
Suomi Rebecca TYY Terveeksi 

 

Talonen Jonne Vihreä vasemmisto 
 

Toivola Lauri TSE-lista 
 

Tähtinen Samuli TSE-lista 
 

Venäläinen Anton TSE-lista Rakkolainen Rami 
Vuori Valtteri TSE-lista Astin Katie 
Yli-Jama Maria Kokoomus 

 

 
Paikalla 38/41 jäsentä tai varajäsentä. 
 
Lisäksi paikalla oli hallitus ja Tylkkärin päätoimittaja Sankelo. 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
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70 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

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

 
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Rebecca Suomen ja 
Milka Kauhasen. Heidän lisäkseen ääntenlaskijaksi valittiin Sofia Iso-
Lauri. 

 

71 
Ilmoitusasiat  

 
10.10. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17.30 
 
17.10. edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
19.10.  edustajiston lokakuun kokous klo 18.15 

• lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta 
• lähetekeskustelu talousarviosta ja keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmasta 
• päätöskäsittely tilasuunnitelman periaatteista 
• päätöskäsittely Turun ylioppilasteatterin ohjesäännöstä 
• pääsihteerin sijaisen valinta 

 
9.11. edustajiston juhlakokous klo 18.15 

• huomionosoitusten jako 
 
12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n vuosijuhlat 
 
21.11. ryhmäpuheenjohtajien tapaaminen klo 17.30 
 
28.11. edustajiston iltakoulu klo 18.15 
 
30.11. edustajiston marraskuun kokous klo 18.15 

• edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023–2025 
• talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 

2023–2025 
• jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2023–2024 
• tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2023 
• hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023 
• hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2023 
• hallituksen valitseminen vuodeksi 2023 
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• Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 
2023 

 
Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan osalta: 
varsinainen jäsen Kia Tarvainen. 
 
Hallituksen puheenjohtaja kertoi hallituksen järjestäneen 
toimintasuunnitelman ulkopuolelta Torisitsit-nimisen tapahtuman, 
jonka kaupunki rahoitti kokonaisuudessaan osana Kauppatorin 
avajaisviikkoa. 
 
Hallituksen jäsen Turunen kertoi TYYn uudistuneista nettisivuista ja 
siitä, että kehitystyötä on vielä paljon tehtävänä. 
 
Hallituksen jäsen Tiitta kertoi, että strategiatoimikunta on aloittanut 
työnsä. Kokoustahti tulee olemaan noin kerran kuukaudessa. 
 
Hallituksen jäsen Pitkäranta kertoi TYYn tulevista vuosijuhlista. 
Vuosijuhlat myytiin nopeasti loppuun, mutta Logomon kanssa 
keskustellaan osallistujamäärän kasvattamisesta. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että pääsihteerin sijaisen haku on auki 6.10. asti. 
Työsuhde alkaisi marras-joulukuussa ja kestäisi noin vuoden. 

 
72 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

  Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
73 
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

  Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 
 

74 
Kunniajäsenen kutsuminen 
 
Liite 1 Ansiolautakunnan perustelut kunniajäsenen kutsumiselle 
 
 Edustajisto valitsi huhtikuun kokouksessaan (asia 52/2022) 

ansiolautakunnan ja samalla valtuutti ansiolautakunnan 
valmistelemaan kunniajäsenen kutsumista. Ansiolautakunta on 
kokoustanut kolme kertaa ja keskustellut kunniajäsenen 
kutsumisesta. Ansiolautakunta esittää yksimielisesti Turun yliopiston 
ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen kutsumista. 
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 Sääntöjen 3 § mukaan "Kunniajäsenekseen ylioppilaskunta voi kutsua 
henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen 
kutsutaan ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa edustajiston jäsenistä sitä kannattaa. 
Ylioppilaskunnan on pidettävä kunniajäsenistään luetteloa." 

  
 TYYn sääntöjen 11 §:n 15. kohdan mukaan edustajisto "kutsuu 

kunniajäsenen hallituksen esityksestä --". 
 
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 3 §, 11 § 
  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto kutsuu Turun yliopiston 

ylioppilaskunnan 7. kunniajäsenen. 
 
Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asiaa ja esitti, että edustajisto kutsuu Riitta 

Pyykön Turun yliopiston ylioppilaskunnan 7. kunniajäseneksi. 
 
Jimi Salonen saapui kello 18.44. Salin äänimäärä 39/41. 
 
Päätös: Edustajisto päätti kutsua Riitta Pyykön Turun yliopiston 

ylioppilaskunnan 7. kunniajäseneksi. 
 
75 
Edustajien nimittäminen SYL:n liittokokoukseen 
  
 SYL:n liittokokous järjestetään 18.–19. marraskuuta 2022 Espoossa.  

Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää 
yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän 
vuoden marraskuun jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita 
lisäksi henkilökohtainen varaedustaja tai koko delegaatiolle 
yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten liittokokousedustajien määrä on 
15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat vuoden 2021 
liittokokouksen päätöksen mukaisesti varsinaiselta edustajalta 150 € ja 
varaedustajalta 175 €. Vuonna 2021 tarkkailijoiden osallistumismaksu 
on ollut 210 €.  

   
 Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa tapahtuu 

muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi 
täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia. 

  
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 § 
  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto nimittää viisitoista (15) 

liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset 
varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi 
tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia. 

 
Rautionaho jääväsi itsensä ja poistui paikalta. Lisäksi hallituksen jäsen Alm poistui  
paikalta. Salin äänimäärä 38/41. 
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Päätös: Edustajisto päätti nimittää SYL:n liittokokousedustajiksi seuraavat 

henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): 
   

Emil Männistö (Tuomas Alm) 
  Valtteri Vuori (Suvi Ahonen) 
  Akseli Tiitta (Santeri Kauppinen) 
  Julia Siimento (Maria Nieminen) 
  Selmi Holopainen (Joonas Jormalainen) 
  Laura Kallio (Jenni Jäntti) 
  Ilmari Immonen (Jonne Talonen) 
  Veikko Pulkki (Rami Rakkolainen) 
  Mira Kokko (Katie Astin) 
  Antti Hakamaa (Linda Broere) 
  Veera Pajunen (Aliisa Wahlsten) 
  Camilla Saarinen (Jimi Salonen) 
  Mari van den Berg (Sofia Saarinen) 
  Siiri Turunen (Arvi Tolvanen) 
  Miro Ilvonen (Aino Marjamaa) 
 
 Lisäksi edustajisto päätti, että hallitus voi tarvittaessa täydentää 

kokoonpanoa. 
 
76 
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen 
  
 Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous järjestetään 18.–19. 

marraskuuta Espoossa. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus 
vuodelle 2022 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai 
ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi tai jäseniksi. 

                              
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto päättää TYYn ehdokkaasta tai 

ehdokkaista SYL:n hallitukseen. 
 
Keskustelu: Puheenjohtaja esitti, että keskustelu käydään luottamuksellisesti niin, 

että saliin jäävät vain kokousedustajat, puheenjohtaja ja sihteeri, ja 
stream-lähetys keskeytetään. 

 
Muut kuin kokousedustajat, puheenjohtaja ja sihteeri poistuivat salista.  
Stream-lähetys keskeytettiin. 
 
 Toivola (TSE-lista) esitti, että Jenna Rautionahoa esitetään SYL:n 

hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomas Almia SYL:n hallituksen 
jäseneksi. 

 
Päätös: Edustajisto päätti esittää Jenna Rautionahoa SYL:n hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Tuomas Almia SYL:n hallituksen jäseneksi. 
 
Rautionaho, Alm ja muut salista poistuneet palasivat saliin. Salin äänimäärä 39/41.  
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Stream-lähetys jatkui. 
 
Puheenjohtaja myönsi Rautionaholle ja Almille puheenvuorot. 
 
77 
Lähetekeskustelu tilasuunnitelman periaatteista 
 
Liite 2 Muistio tilasuunnitelman työstön pohjaksi 
 
 Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 aloitetaan nykyisen 

strategian toimenpiteen 4. mukainen pitkän tähtäimen 
tilasuunnitelman tekeminen. Tilasuunnitelman tekeminen aloitetaan 
luomalla tavoitetila siitä, mitä pitkän tähtäimen tilasuunnitelmalla 
tavoitellaan. Tavoitetilan määrittelyä varten edustajiston on syytä 
käydä lähetekeskustelu muun muassa siitä, millaisia taloudellisia ja 
toiminnallisia reunaehtoja tai resursseja ylioppilaskunnan on tilojen 
ylläpitoon, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota järjestöilleen 
toimistotiloja vuokralle, onko ylioppilaskunnan tehtävä tarjota jäsenille 
ja järjestöille kertavuokrattavia juhlatiloja ja onko ylioppilaskunnan 
tehtävä tarjota ilmaisia tiloja. 

  
 Hallitus on esittämässä edustajistolle, että se päättää tilasuunnitelman 

periaatteista lähetekeskustelun pohjalta lokakuun kokouksessa. 
Tilasuunnitelma työstetään loppuun ja tuodaan edustajiston 
päätettäväksi keväällä 2023. 

  
Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun 

tilasuunnitelman periaatteista. 
 
Keskustelu: Edustajistoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot, jotka liitetään 

pöytäkirjaan. 
 
Grün poistui kello 19.17. Salin äänimäärä 38/41. 
 
 Hallituksen puheenjohtaja toivoi, ettei keskustelua käydä ainoastaan 

nykyisten tilojen kunnosta, vaikka tilojen laatu onkin olennaista, vaan 
pohditaan pitkän tähtäimen periaatteita. Lisäksi nykyisten tilojen 
varustelutason parantaminen edellyttää rahallisia panostuksia. 
Käyttäjille maksuttomat tilat eivät ole TYYlle maksuttomia tiloja, vaan 
TYY maksaa vuokraa myös esimerkiksi Turku-salista. Lisäksi hallituksen 
puheenjohtaja toivoi, että ryhmät ottaisivat kantaa siihen, mitä asioita 
ne ensisijaisesti priorisoivat, mikäli kaikkia esiintuotuja asioita ei pystytä 
yhtäaikaisesti toteuttamaan. 

 
Ilvonen (Vihreä lista) kertoi Vihreän listan priorisoivan ensisijaisesti 
esteettömyyttä. Mikäli käytettävissä oleva tila ei ole esteetön, 
vaihtoehtoisesti tila hankitaan kauempaa kampukselta tai 
neuvotellaan vuokranantajan kanssa tilojen esteettömyyden 
parantamisesta. 
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 Kallio (Viva) totesi, että ylioppilaskunnalla olisi hyvä olla edes yksi 

esteetön tila. 
 
Saarinen poistui kello 19.30. Salin äänimäärä 37/41. 
 
 Hyvärinen (Ryhmä Lex) kertoi listan kokevan, että nykyisten tilojen 

kunto vaikuttaa myös vuokrausmääriin ja kuntoa tulisi pyrkiä 
parantamaan tarkastamalla tiloja käytön jälkeen ja sanktioimalla 
tilojen siivoamatta jättäminen sekä tilojen ja tavaroiden rikkominen 
nykyistä suuremmin. 

 
 Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kommentoi, että vuokratilojen 

hoitaja käy tarkistamassa tilat jokaisen vuokrauksen jälkeen. Mikäli 
tiloissa käy useammin siivoaja tai tilojen hoitaja käyttää enemmän 
aikaa tilojen kunnossapitoon, tähän menee nykyistä enemmän 
rahallisia resursseja. 

 
 Leppäaho (Viva) totesi raumalaisen opiskelijan näkökulmasta, että olisi 

hienoa, jos TYYllä olisi tiloja myös Raumalla. Raumalaiset järjestöt 
vuokraavat tiloja muualta ja tilavuokrat koetaan korkeiksi. 

 
 Saarinen kertoi, että tilojen käyttöasteista voidaan toimittaa tietoja 

ennen seuraavaa kokousta. 
 
Saarinen palasi kello 19.34. Salin äänimäärä 38/41. 
 
 Suomi (TYY Terveeksi) kertoi tilojen käyttöasteen olevan merkittävä 

tekijä kertomaan sitä, millaisia tiloja tarvitaan ja käytetään. Suomi myös 
toivoi tietoa siitä, millaisiin tarkoituksiin nykyisiä tiloja käytetään ja 
pohdintaa siitä, voidaanko nykyisten tilojen käyttöä tehostaa tai tilojen 
käyttötarkoituksia yhdistää. Lisäksi tiloista tulisi viestiä nykyistä 
ahkerammin. 

 
Immonen (Vihreä vasemmisto) jakoi raumalaisten opiskelijoiden 
huolen ja kysyi hallitukselta, voisiko TUOn ja ÅAS:n kanssa keskustella 
yhteisistä tiloista, kun esimerkiksi Ylioppilaskylässä asuu paljon myös 
muiden korkeakoulujen opiskelijoita. 

 
  Saarinen kommentoi, ettei TYY hallinnoi Osakuntasalia. Q-talon 

juhlasali, sauna ja Turku-Sali ovat hyvin paljon käytössä. 
Opiskelijakuntien taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina hankala. 
ÅAS:lla on omia tiloja ja yliopistolta käyttöön saatuja tiloja. Näiden 
syiden vuoksi yhteiset tilat saattaisivat osoittautua epävarmoiksi 
ylläpitää, mutta asia on selvittämisen arvoinen. 

 
 Ilvonen (Vihreä lista) kysyi nykyisten tilojen vuokrasopimuksista. 
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 Pääsihteeri kertoi kaikkien nykyisten vuokratilojen olevan TYS:n 
omistamia ja vuokrasopimusten olevan toistaiseksi voimassa olevia. 

 
 Komulainen (Hybridiaani) piti tärkeänä yhdenvertaisuustekijänä sitä, 

että opiskelijajärjestöt kaikilla kampuksilla voisivat vuokrata tiloja 
nimenomaan TYYltä. Samoin yhdenvertainen mahdollisuus saada 
tiloja tavaroiden säilyttämiselle koettiin tärkeäksi. 

 
 Toivola (TSE-lista) toisti, että taloudelliset reunaehdot ovat merkittävä 

tekijä TYYn koko toiminnan näkökulmasta. 
 

Komulainen (Hybridiaani) muistutti, että viimeiset pari vuota ollaan 
eletty aikaa, jolloin opiskelijatapahtumia ei ole pystytty järjestämään. 
Opiskelijatapahtumat ovat Q-talon tärkein tulonlähde. Tämänhetkistä 
taloudellista toteumaa tarkastellessa täytyy ottaa tämä huomioon. 
 

Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun tilasuunnitelman periaatteista ja 
merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 

 
78 
Lähetekeskustelu ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä 
 
Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista lähetekeskusteluun 
 
 Toimintasuunnitelmaprojektin "Ohjesäännön ja kriteerien 

määrittäminen Turun ylioppilasteatterin avustukselle" mukaisesti 
järjestö- ja hallintoasiantuntija on valmistellut yhdessä 
avustustoimikunnan kanssa muutoksia ohjesääntöön järjestöistä ja 
avustuksista. Muutosten tarkoituksena on selventää Turun 
ylioppilasteatterille myönnetyn toiminta-avustuksen perusteita. 
Jatkossa ylioppilasteatterin avustus perustuisi vastaavanlaiseen 
pisteytykseen kuin muidenkin järjestöjen. 

  
Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun ohjesäännön 

järjestöistä ja avustuksista päivittämisestä Turun ylioppilasteatterin 
toiminta-avustuksen osalta. 

 
Keskustelu: Holopainen (Vihreä vasemmisto) totesi ryhmän olevan Turun 

ylioppilasteatterin vahva tukija. Muutama vuosi sitten tehty 
avustuksen puolitus oli suuri pettymys, eikä avustusta haluta enää 
leikata tai höylätä. On kuitenkin oikeudenmukaista, ettei rahaa anneta 
automaattisesti, vaan sitä pitää hakea ja osoittaa, että toiminta on TYYn 
arvojen mukaista. Avustukseen tarvittaisiin kuitenkin perusosa, jonka 
pitäisi olla nykyisen avustuksen suuruinen. Turun ylioppilasteatterilla 
on historiallisesti merkittävä perintö, jonka takana ja tukena halutaan 
seistä. 

 
 Kokoomus (Yli-Jama) sanoi, että avustushakemuksia tulisi käsitellä 

yhdenvertaisesti. Myös muut TYYn alaiset järjestöt järjestävät 
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kulttuuritoimintaa ja yhdenvertaisella käsittelyllä Turun 
ylioppilasteatterin voisi tuoda myös lähemmäs muita järjestöjä. 

 
 Toivola (TSE-lista) kertoi listan pitävän tärkeänä, että TYT:n avustus 

tuodaan osaksi samanlaista päätöksentekojärjestelmää kuin muut 
avustukset. Tärkeää on erityisesti se, miten TYT:n toiminta tavoittaa 
TYYn jäsenet. 

 
Holopainen (Vihreä vasemmisto) vastasi Kokoomuksen kommenttiin 
toteamalla, että TYT:n erityisasema TYYssä on perusteltu, sillä se toimii 
opiskelijakulttuurin vaalijana ja yhteen kokoajana. 
 
Kallio (Vihreä vasemmisto) muistutti, että TYT toivoi itse avustukseen 
enemmän porkkanaa. Esimerkiksi toimintaan osallistuvien ja 
näytöksissä käyvien TYYn jäsenten määrän kartoittaminen olisi 
mielekkäämpää, jos tämä toisi jotain lisää avustukseen. 
 
Kesti (Ryhmä Kokoomus) totesi, että niiden järjestöjen, joita TYY tukee, 
pitäisi hyödyttää jotenkin TYYn jäseniä. Avustuksilla ohjataan paljon 
järjestöjen toimintaa ja samoin pitäisi toimia TYT:n kohdalla. Muutkin 
järjestöt pystyvät raportoimaan toiminnassa mukana olevien TYYn 
jäsenten määrän. 

 
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun ohjesäännön järjestöistä ja 

avustuksista päivittämisestä Turun ylioppilasteatterin toiminta-
avustuksen osalta ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 
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Muut esille tulevat asiat 
 

Puheenjohtaja kiitti edustajistoa kokouksesta ja kertoi, että Proffan 
kellarista on varattu pöytiä edustajisto varten. 
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Kokouksen päättäminen 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
  
 
 
 
 Aliisa Wahlsten     Petra Peltonen 
 edustajiston puheenjohtaja   pääsihteeri  
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