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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS 

Aika:   19.10.2022 kello 18.15 

Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku 

 

Pöytäkirja 

Keskustelu ääninauhoilla 

 

81 
Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18. 

  

82 
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: 
 
Grün Triinu Soihdunkantajat Reunanen Venla 
Hakamaa Antti Hybridiaani 

 

Havuluoto Kaapo Ryhmä Lex Salonen Jimi 
Hyvärinen Elisa Ryhmä Lex Kelokari Linda-Liisa 
Ilvonen Miro Vihreä lista 

 

Immonen Ilmari Vihreä vasemmisto Minkkinen Arttu 
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Isto Launo TSE-lista Astin Katie 
Jormalainen Joonas Vihreä vasemmisto 

 

Kallio (ent. Norri) 
Laura 

Vihreä vasemmisto 
 

Kallio Niina Kokoomus 
 

Kallio Savu Vihreä vasemmisto 
 

Kauhanen Milka TYY Terveeksi poissa 
Kauppinen Santeri TSE-lista 

 

Kevätluoto Saarni Vihreä vasemmisto 
 

Kokko Mira TYY Terveeksi 
 

Kokkonen Aleksi TYY Terveeksi Sjövall Carl 
Kuvaja Vilma TYY Terveeksi 

 

Köseoglu Sami Ryhmä Lex 
 

Lahtinen Ville Soihdunkantajat 
 

Leppäaho Enni Vihreä vasemmisto 
 

Loimaranta Matti Hybridiaani Lindfors Jutta 
Luomala Niklas Hybridiaani 

 

Marjamaa Aino Vihreä lista Aro Roosa 
Martela Elmo TSE-lista 

 

Mattila Sanni TYY Terveeksi poissa 
Metsi Roy Vihreä vasemmisto Jäntti Jenni 
Männistö Emil TSE-lista 

 

Niskanen Noel Soihdunkantajat 
 

Ojavuo Erika TSE-lista Robertsson Kristian 
Orava Lauri Hybridiaani Frisk Linnea 
Pulkki Veikko TYY Terveeksi 

 

Pyyhtiä Kimmo Hybridiaani 
 

Rakkolainen Rami TSE-lista poissa 
Rautionaho Jenna TSE-lista poissa 
Ristioja Fanni Hybridiaani Kuuskorpi Miku 
Siimento Julia TSE-lista 

 

Suomi Rebecca TYY Terveeksi 
 

Talonen Jonne Vihreä vasemmisto Kankus Karo 
Tähtinen Samuli TSE-lista 

 

Vuori Valtteri TSE-lista 
 

Yli-Jama Maria Kokoomus 
 

 
Paikalla 37/41 edustajiston jäsentä ja varajäsentä. 
 
Lisäksi paikalla oli hallitus ja Tylkkärin päätoimittaja Sankelo. 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
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83 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen 

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

 
 Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Savu Kallion ja Roosa 

Aron. Heidän lisäkseen ääntenlaskijaksi valittiin Samuli Tähtinen. 
 

84 
Ilmoitusasiat  

 
9.11. edustajiston juhlakokous klo 18.15 

• huomionosoitusten jako 
 
12.11. TYYn vuosijuhlat 
 
18.–19.11. SYL:n liittokokous 
 
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 
• Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 

2023 
 

Edustajiston jäsen Sami Köseoglu järjestäytyi omaksi ryhmäkseen. 
Ryhmän nimi Ryhmä Ex, ryhmäpuheenjohtaja Sami Köseoglu, 
valintatoimikunnan jäsen Sami Köseoglu. 
 
Hallituksen jäsen Pajunen ilmoitti avustustoimikunnan puolesta, että 
avustustoimikunta on päättänyt laatia ensi keväänä käytettävät 
kriteerit toiminta-avustuksia varten jo tänä syksynä. 

 

85 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
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  Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 
86 
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti 

  Ei pyydettyjä puheenvuoroja.   

 

87 
Esitys edustajistolle pääsihteerin sijaisen valinnasta 
 

Nykyinen pääsihteeri on ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle 
joulukuun puolesta välistä alkaen noin vuodeksi, joten hänelle on 
rekrytoitava sijainen. Sääntöjen 11 § kohta 8 mukaan edustajisto valitsee 
pääsihteerin valintatoimikunnan esityksestä. Sääntöjen 25 § mukaan 
valintatoimikunta valmistelee esityksen pääsihteerin valinnasta 
edustajistolle.  

 
Esitys:  Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee pääsihteerin 

sijaisen. 
 
Keskustelu: Valintatoimikunnan puheenjohtaja Jenni Jäntti esitteli 

valintatoimikunnan esityksen pääsihteerin sijaiseksi:  
 

Valintatoimikunta esittää edustajistolle Riina Lumpeen valitsemista 
pääsihteerin sijaiseksi. 
 
Hakemuksen, ennakkotehtävän, haastattelun sekä haastattelussa 
teetetyn tehtävän perusteella Lumme täyttää kokonaisuutena 
parhaiten edellytykset. Lumpeen eduksi katsotaan eritoten laaja-
alainen yliopistomaailman tuntemus, motivaatio ja 
ongelmanratkaisukyky. Esitettävän henkilön aiempi kokemus antaa 
erinomaiset valmiudet kaikkien pääsihteerin tehtävien hoitamiseen. 
 
Lisäksi Jäntti esitti valintatoimikunnan puheenjohtajana, että 
edustajisto valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan pääsihteerin 
työsopimuksesta. 

 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Riina Lumpeelle. 
 
 Riina Lumme esittäytyi edustajistolle. 
 
Muut kuin kokousedustajat, puheenjohtaja ja sihteeri poistuivat salista. 
Stream-lähetys keskeytettiin. 
 
 Edustajiston jäsenet puolsivat Riina Lumpeen valintaa pääsihteerin 

sijaiseksi. 
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Päätös: Edustajisto päätti, että pääsihteerin sijaiseksi valitaan Riina Lumme. 
Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen neuvottelemaan pääsihteerin 
sijaisen työsopimuksesta. 

 
Salista poistuneet palasivat saliin. 
Stream-lähetys jatkui. 
 
88 
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta  
 
Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja 

tavoiteohjelmaksi 
  
 Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle 

toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2023–2025. 
Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata 
ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, sekä 
lisätä vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman 
tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen 
yhteydessä. 

 
  Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa 

https://www.tyy.fi/sites/default/files/2022-
10/TYYE%20marraskuu%202021%20HYV%C3%84KSYTTY%20Liite%203
%20Toimintasuunnitelma%20ja%20tavoiteohjelma%202022-
2024_small.pdf. 

   
 Hallitus valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muutokset 

toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja 
tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston marraskuun kokouksessa. 

  
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 

2023–2025 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta. 
 
Keskustelu: Edustajistoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot, jotka liitetään 

pöytäkirjaan. 
 
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun vuosien 2023–2025 

toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta ja merkitsi käydyn 
keskustelun tiedoksi. 

 
89 
Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta (KTS) 
 
Liite 2 Taloustoimikunnan esitys lähetekeskusteluun keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmaksi (KTS) 
 
 Taloustoimikunta on valmistellut TYYn keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025. Talousarvio vuodelle 2023 
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hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa 
edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä. 

 
  Taloussuunnittelussa on pyritty pienentämään tulevien vuosien 

suunniteltua alijäämää. Taloustoimikunta on valmistelussaan ottanut 
huomioon TYYn hallituksen näkemykset toiminnan kannalta 
tarpeellisista lisärahoituksista muun muassa 
luottamustoimipalkkioihin, toimistokuluihin, sektorivaroihin ja erillisiin 
kulttuuritapahtumiin.  

 
  Q-talon ja saunan talousarviota on muutettu edellisestä KTS-

päätöksestä vastaamaan paremmin tämän hetken toteutunutta 
tilannetta, jonka mukaan tiloista tulevina vuosina koituva tappio on 
aiempaa arviota vähäisempi.  

 
  TYY100-juhlavuosi ei näy enää tulevien vuosien budjetissa.  
   

Avustuksissa järjestöille ei nähty muutospaineita muiden kuin Turun 
ylioppilasteatterin avustuksen kohdalla, josta taloustoimikunta toivoo 
edustajiston kannanottoa.  

 
  Turun ylioppilaslehden rahoitukseen ei esitetä muutosta perustasosta.  
 
  SYL:n jäsenmaksu on arvioitu talousarvioon liittokokoukselle 

esitettävän jäsenmaksun suuruisena. TYYn ero OLL:stä on astunut 
voimaan 1.10.2022, eikä jäsenmaksuvelvoitetta ole enää vuodesta 2023 
eteenpäin.  

 
  TYYn jäsenmaksuun esitetään kahden euron korotusta perustutkinto-

opiskelijoille lukuvuonna 2023–2024 ja euron korotusta lukuvuonna 
2024–2025. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuun ei esitetä korotusta. 

 
  Arviot vuoden 2023 palkankorotusten suuruudesta, 

huoneistomenoihin vuokrantarkistusten myötä tulevista korotuksista 
ja jäsenmääräkehityksestä tarkentuvat päätöskäsittelyyn. 

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 

2023–2025 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta. 
 
Keskustelu: Edustajistoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot, jotka liitetään 

pöytäkirjaan. 
 
 Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi hallituksen näkemyksiä 

hallituksen lisäresurssien tarpeista. Viime vuosina toiminta on 
laajentunut ja hallituksen on vaikea karsia toiminnasta ilman 
edustajiston ohjausta. Tämän vuoden toimintasuunnitelma on ollut 
hyvin laaja. Hallitus saa tällä hetkellä noin 900 euron kuukausittaisen 
korvauksen kymmeneltä kuukaudelta vuodessa. 
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 Hallituksen jäsen Turunen kertoi omista vastuistaan. Eri sektoreita on 
paljon ja sektoreilla kehitettävää. 

 
 Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi, että muissa 

vastaavankokoisissa ylioppilaskunnissa on noin kymmenen 
hallituslaista. 

 
 Hallituksen jäsen Pitkäranta kertoi omista vastuistaan. Hallituslaisilla 

on paljon myös yleistä hallitustyöskentelyyn liittyvää vastuuta. 
 
 Edustajiston jäsenet keskustelivat hallituksen koon kasvattamisesta.  
 

Jormalainen (Vihreä vasemmisto) luki ääneen osan Turun 
ylioppilasteatterin edustajistolle välittämästä kirjelmästä. 
 
Kallio Laura (Vihreä vasemmisto) nosti esiin Tylkkärin johtokunnan 
jäsenenä, että Tylkkärissä on yleensä enemmän henkilöstöä kuin tällä 
hetkellä. Tällä hetkellä toimituksessa on poikkeuksellisesti vain yksi 
toimitusharjoittelija. 
 
Vuori (TSE-lista) kommentoi Tylkkärin johtokunnan jäsenenä, että 
johtokunnalla on vasta kokous tulossa ja tällä hetkellä säästöjä on 
tulossa myös muualta kuin pienemmästä toimituksen koosta. 
 
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Martela totesi, että olisi ollut hienoa 
kuulla TYT:n näkemyksiä myös taloustoimikunnan kokouksessa. 
Teatteri teki muutama vuosi sitten ylijäämäisen tuloksen. 
 
Suomi (TYY terveeksi) kertoi pitävänsä hallituksen koon kasvattamista 
perusteltuna, mutta tilanteessa, jossa on jäsenmaksun 
korotuspaineita, tulisi tarkastella kriittisesti sitä, mistä kaikkialta olisi 
mahdollista säästää. Kaikista vaihtoehdoista pitäisi keskustella 
avoimesti. 

 
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun vuosien 2023–2025 keskipitkän 

aikavälin taloussuunnitelmasta ja merkitsi käydyn keskustelun 
tiedoksi. 

 
Kokoustauko kello 19.40–19.53. 
Suomi poistui kokouksesta, salin äänimäärä 36/41. 
 
90 
Tilasuunnitelman periaatteista päättäminen 
 
 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 edustajisto kävi syyskuun 
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kokouksessaan lähetekeskustelun 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. 

  
 Esitys tilasuunnitelman periaatteiksi 
  
 1. TYY ei lähtökohtaisesti itse rakennuta tai omista käyttämiään tai 

eteenpäin vuokraamiaan tiloja. 
 2. Turun kampuksen osalta tavoitteena on ylläpitää nykyinen 

palvelutaso omien toimistotilojen, kertavuokrattavien tilojen ja 
varastotilojen osalta. 

 3. Tilojen ylläpidon ensisijainen tavoite on palvella TYYn, sen jäsenten ja 
järjestöjen toimintaa. Tiloja voidaan antaa toissijaisesti myös muiden 
toimijoiden käyttöön taloudellisen vakauden saavuttamiseksi. 

 4. Kaikkien tilojen osalta tavoitellaan korkeaa ympärivuotista 
käyttöastetta. 

 5. Tilojen ylläpidon ei tule tuottaa TYYlle merkittävää alijäämää. Tilojen 
taloudellista kannattavuutta tarkastellaan kokonaisuutena. 
Yksittäisten tilojen taloudellisen kannattavuuden tulee keskipitkällä 
aikavälillä vastata odotuksia. 

 6. Mahdollisuuksia Satakunnan kampusten toimijoiden tilatarpeiden 
ratkaisemiseksi tai tukemiseksi selvitetään. 

 7. Erityisesti uusien käyttöönotettavien tilojen kohdalla edellytetään 
hyvää saavutettavuutta ja nykyistä parempaa esteettömyyttä. 
8. TYY tukee järjestöjen mahdollisuuksia toimistotilojen 
vuokraamiseen kaikkia järjestöjä yhdenvertaisesti kohtelevalla tavalla. 

  
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tilasuunnitelman 

periaatteista edellä esitetyn mukaisesti. 
 
Keskustelu: Hakamaa (Hybridiaani) esitti, että tilasuunnitelman periaatteiden 

kohta 2. muutetaan muotoon: ”2. Turun kampuksen osalta tavoitteena 
on ylläpitää vähintään nykyinen palvelutaso omien toimistotilojen, 
kertavuokrattavien tilojen ja varastotilojen osalta.” 

 
Ilvonen (Vihreä lista) esitti, että tilasuunnitelman periaatteiden kohta 7. 
muutetaan muotoon: “7. TYY:n tilojen saavutettavuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota parantamalla nykyisten tilojen esteettömyyttä 
yhteistyössä tilojen omistajien kanssa. Mahdollisten uusien 
käyttöönotettavien tilojen esteettömyys tulee varmistaa.” 
 
Kallio Laura (Vihreä vasemmisto) kannatti Vihreän listan esitystä. 
 
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen totesi, että vuokralaisena 
nykyisten tilojen saavutettavuuteen vaikuttaminen on rajallista ja sillä 
saattaa olla taloudellisia vaikutuksia. 
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Ilvonen (Vihreä lista) pohti, paljonko nykyisten tilojen esteettömyyteen 
on yritetty vaikuttaa. TYS suhtautuu perustajajäseneensä suopeasti, 
joten yhteistyössä olisi varmasti mahdollista löytää molempia 
osapuolia tyydyttävä ratkaisu. 
 
Hallituksen jäsen Turunen nosti esiin, että myös TYS:n resurssit ovat 
rajalliset. Kokonaiskuvassa voisi olla järkevämpää keskittyä uusien 
tilojen esteettömyyteen. 
 
Ilvonen (Vihreä lista) totesi, että nykyinen tilanne on ristiriitainen 
suhteessa TYYn toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. Tilat ovat 
opiskelijakulttuurin kehto, joten niiden esteettömyys on 
avainasemassa. Vaikka esteettömyydessä ei pystyttäisi täydellisyyteen, 
tulisi tehdä silti niitä parannuksia, joita voidaan. 
 
Jormalainen (Vihreä vasemmisto) totesi, että Turku on 
poikkeuksellisen esteellinen kaupunki, jossa on vaikea järjestää 
saavutettavia tapahtumia erityisesti niin, että tapahtuma on sekä 
taloudellisesti että esteettömästi saavutettava. Asiaan pitäisi vaikuttaa 
koko kaupungin tasolla ja opiskelijaliikkeessä olla edistyksen kärjessä. 
 
Ilvonen (Vihreä lista) kertoi, että TYY on iso ja merkittävä alueellinen 
toimija, joka varmasti saa halutessaan äänensä kuuluviin koko 
kaupungin tasolla. 
 
Vuori (TSE-lista) totesi, että kirjaus, joka kannustaisi helposti 
lähestyttäviin parannuksiin, olisi hyvä. Kirjauksen tulisi kannustaa, 
mutta ei välttämättä velvoittaa. 
 
Ilvonen (Vihreä lista) totesi, että kirjauksen täytyy ehdottomasti 
velvoittaa. 
 
Hakamaan (Hybridiaani) muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Ilvosen (Vihreä lista) muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Päätös: Edustajisto päätti hyväksyä tilasuunnitelman periaatteet edellä 

esitetyin muutoksin. 
 
91 
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivitys 
 
Liite 3 Esitys ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista päivityksestä 
 
 Toimintasuunnitelmaprojektin "Ohjesäännön ja kriteerien 

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

  
 Edustajisto kävi lähetekeskustelun ohjesäännön päivityksestä 

syyskuun kokouksessaan. 
 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää päivittää ohjesäännön 

järjestöistä ja avustuksista Turun ylioppilasteatterin toiminta-
avustuksen osalta liitteen mukaisesti. 

 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Turun ylioppilasteatterin edustaja Aarni 
Koivistolle. 
 
Keskustelu: Aarni Koivisto kertoi Turun ylioppilasteatterin toiminnasta. 
 
Leppäaho poistui kokouksesta, salin äänimäärä 35/41. 
 
 Edustajiston jäsenet kysyivät Koivistolta kysymyksiä. 
 
Aro poistui kokouksesta, salin äänimäärä 34/41. Asiakohdasta 91 eteenpäin 
pöytäkirjantarkastajana toimii Miro Ilvonen. 
 

Minkkinen (Vihreä vasemmisto) kertoi omasta kokemuksestaan 
speksien ja Turun ylioppilasteatterin tekemästä yhteistyöstä. 
 
Kelokari (Ryhmä Lex) esitti, että liitteestä 3. poistetaan pykälä 15 ja 
tehdään pykälän 10 loppuun seuraava lisäys: ”Turun ylioppilasteatterin 
avustuksesta päätetään tämän luvun mukaisesti.” 
 
Jormalainen (Vihreä vasemmisto) summasi käytyä keskustelua. 
 
Yli-Jama (Kokoomus) kannatti Ryhmä Lex:n muutosesitystä. Yli-Jama 
ei pitänyt yhdenvertaisena sitä, että TYYn 15 000 jäsenelle jaetaan 
vuosittain 120 ilmaislippua. 
 
Jormalainen (Vihreä vasemmisto) vastasi, että lisäksi Turun 
ylioppilasteatteri myy opiskelijahintaisia lippuja. Lisäksi Jormalainen 
kertoi, että Turun kokoomuslainen pormestari on edistänyt Taiteiden 
taloa, joten hän toivoisi samanlaista lähestymistapaa myös TYYn 
edustajistossa. 
 
Vuori (TSE-lista) kävi läpi Turun ylioppilasteatterin toimintaa ja siihen 
myönnettyjä avustuksia. Vuori totesi kannattavansa Ryhmä Lex:n 
esitystä. 
 
Kallio Laura (Vihreä vasemmisto) ei pitänyt realistisena, että teatteri 
voisi jakaa ilmaislippuja kaikille TYYn jäsenille. 



EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS 
Pöytäkirja 19.10.2022 

Sivu 11/12 

 
 

 
Jormalainen (Vihreä vasemmisto) pohti yhdenvertaisuuden käsitettä. 
 
Yli-Jama (Kokoomus) muistutti, että Taiteiden talo on Turun 
kaupungin hanke, ei hänen itsensä tai Turun yliopiston 
ylioppilaskunnan, joten hän piti asiattomana Jormalaisen aiempaa 
huomautusta siitä, että Turun kaupungin kokoomuslainen pormestari 
on edistänyt Taiteiden taloa ja siksi myös TYYn edustajistossa pitäisi 
toimia tietyllä tavalla. 
 
Kelokari totesi, ettei hänen mielestään Turun ylioppilasteatteria tulisi 
kohdella eri tavoin kuin muita TYYn alaisia järjestöjä. 
 
Edustajisto äänesti Ryhmä Lex:n muutosesityksestä. Suoritetun 
koeäänestyksen perusteella puheenjohtaja tulkitsi, että pohjaesitys tuli 
hyväksytyksi. 

 
Päätös: Edustajisto päätti päivittää ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 

Turun ylioppilasteatterin toiminta-avustuksen osalta liitteen 
mukaisesti. 

 
92 
Muut esille tulevat asiat 
 
  Ei pyydettyjä puheenvuoroja. 
 
93 
Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.02. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
  
 
 
 
 Sofia Saarinen     Petra Peltonen 
 edustajiston varapuheenjohtaja   pääsihteeri  
 
 
 
 
 Savu Kallio      Roosa Aro 
 pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
         asiakohdat 81–90 
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