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EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Aika:

Tiistai 3.12.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhalla
1
Kokouksen avaus
Kokouksen koollekutsuja, edustajiston puheenjohtaja 2012–2013 avasi kokouksen klo
18.22.
2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti tai heidän niin
pyytäessään kirjallisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on
ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi
asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.” (TYYn säännöt 7§)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin toimittamalla nimenhuudolla.

Aronen Matti

TYY terveeksi

Auressalmi Teemu

Ryhmä Lex

Ervasti Joni

Eduxi

Harmaa Juho

TuKY-lista

Heikkonen Jussi

TuKY-lista

Heinonen Santeri

Soihdunkantajat

Herhi Eino

TYY terveeksi

Huttunen Otto

TYY terveeksi

Jauhiainen Juuso

TuKY-lista

Joenpolvi Roosa

TuKY-lista

Kallio Aleksi

TYY terveeksi

Kapella Oscar

TuKY-lista

Kaunismäki Antti

Humanistilista

Khan Zaki

Demariopiskelijat - TOSY
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Koivisto Jukka

Hybridiaani

Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

Korventausta Miikka

Eduxi

Kurki Klaus

Demariopiskelijat - TOSY

Laakso Ville

Ryhmä Lex

Laine Lassi

TYY terveeksi

Lehtinen Santtu

Soihdunkantajat

Markkanen Otso

Hybridiaani

Matikka Mirva

TYY terveeksi

Miao Shiyu

Vihreä vasemmisto

Mimouni Akram

TuKY-lista

Mäkilä Sanna

Ryhmä Lex

Paajanen Nico

TuKY-lista

Palanterä Paavo

Hybridiaani

Peltomaa Paula

TuKY-lista

Rankamo Oskari

TuKY-lista

Rantanen Lauri

Hybridiaani

Salmi Susanne

Soihdunkantajat

Sirkiä Sanni

TuKY-lista

Sjöblom Jussi

Ryhmä Lex

Takatalo Janika

Oikeat

Vainionpää Asta

Eduxi

Viljanen Virva

Vihreä vasemmisto

Vuori Lauri

TuKY-lista

Vähä-Heikkilä Matti

Hybridiaani

Weber Konsta

Vihreä lista

varalla Mistola

Wessman Kukka-Maaria Vihreä lista

Paikalla todettiin olevan 40 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Paikalla oli
lisäksi jäsenistöä.
3
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen koollekutsuja esitti, että Kaunismäki ja Mistola toimivat kokouksen
pöytäkirjantarkastajina sekä että Harmaa avustaa heitä tarvittaessa ääntenlaskussa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kaunismäki ja Salla Mistola. Tarvittaessa
heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Juho Harmaa.

4
Ilmoitusasiat
TYYn uuden edustajiston iltakoulu ja koulutustilaisuus:
2.12. klo 18.15- Turku-salissa
6.12. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
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13.12. TYYn glögit klo 12–16 Turku-salissa ja toimistolla
Kokouksen koollekutsuja kutsui kaikki juhlimaan kokouksen jälkeen Proffan
kabinettiin.
Ryhmä Vihreä lista järjestäytyi:
Weber (rpj), Litokorpi (vrpj)
Valintatoimikunta: Weber, varalla Asikainen
Ryhmä Vihreä vasemmisto järjestäytyi:
Viljanen (rpj), Miao (vrpj)
Valintatoimikunta: Veijonen, varalla Laine
Ryhmä TuKY-lista järjestäytyi:
Harmaa (rpj), Jauhiainen (vrpj)
Valintatoimikunta: Harmaa, varalla Jauhiainen
Ryhmä Humanistilista järjestäytyi:
Kaunismäki (rpj), Oikarinen (vrpj)
Valintatoimikunta: Kaunismäki, varalla Oikarinen
Ryhmä Oikeat järjestäytyi:
Takatalo (rpj), Löthman (vrpj)
Valintatoimikunta: Takatalo, varalla Löthman
Ryhmä TYY Terveeksi järjestäytyi:
Aronen (rpj), Matikka (vrpj)
Valintatoimikunta: Aronen, varalla Matikka
Ryhmä Lex järjestäytyi:
Mäkilä (rpj), Laakso (vrpj)
Valintatoimikunta: Mäkilä, varalla Laakso
Ryhmä Soihdunkantajat järjestäytyi:
Heinonen (rpj), Salmi (vrpj)
Valintatoimikunta: Lehtinen, varalla Karvonen
Ryhmä Hybridiaani järjestäytyi:
Palanterä (rpj), Markkanen (vrpj)
Valintatoimikunta: Rantanen, varalla Henriksson sekä Merikukka
Ryhmä Eduxi järjestäytyi:
Vainionpää (rpj), Joni Ervasti (vrpj)
Valintatoimikunta: Korventausta, varalla Mäkinen
Ryhmä Demariopiskelijat järjestäytyi:
Kurki (rpj), Sadiku (vrpj)
Valintatoimikunta: Sadiku, varalla Noronen
5
Esityslistan hyväksyminen
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Kohta 14 ”TYYn avustustoimikunnan valitseminen vuodeksi 2014” poistettiin
työjärjestyksestä, koska edellinen edustajisto päätti viimeisessä kokouksessaan
että toimikunta valitaan sääntöjen mukaan tammikuussa.
6
Edustajiston puheenjohtajan 2014–2015 valinta
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 6§) on valita keskuudestaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan
toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä
enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy
tasan, ratkaisee arpa. Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta
eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä
olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
(TYYn säännöt 8§)
Perehdytys edustajiston puheenjohtajiston tehtäviin järjestetään toimien edellisten
hoitajien ja TYYn pääsihteerin toimesta pääsääntöisesti erikseen sovittuna aikana.
Toimeen valittujen odotetaan osallistuvan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12.,
TYYn glögeille sekä TYYn toimiston pikkujouluihin 14.12.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja
puheenjohtajan.

esittää,

että

edustajisto

valitsee

keskuudestaan

Hybridiaani esitti edustajiston puheenjohtajaksi Jukka Koivistoa.
Päätös:

Edustajisto
Koiviston.

valitsi

edustajiston puheenjohtajaksi

2014–2015 Jukka

7
Edustajiston varapuheenjohtajan 2014–2015 valinta
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 6§) on valita keskuudestaan
varapuheenjohtaja (ks. valintatapa edellisestä kohdasta).
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja
varapuheenjohtajan.

esittää,

että

edustajisto

valitsee

keskuudestaan

Ryhmä Lex esitti edustajiston varapuheenjohtajaksi Teemu Auressalmea.
Päätös:

Edustajisto valitsi edustajiston varapuheenjohtajaksi 2014–2015 Teemu
Auressalmen.

8
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2014
TYYn sääntöjen 13 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen
muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen yksityisten
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jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan henkilöstö eivät voi toimia hallituksen
jäseninä.
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kuuteen (5-6)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 12 §)
“Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja. Tullakseen valituksi
ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä.
Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten
ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan
tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä
ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt 13 §)
Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn toimiston
toimesta pääsääntöisesti jo joulukuussa 2013. Hallituksen puheenjohtajan
odotetaan osallistuvan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12., SYL:n pj-ps –
tapaamiseen ja glögeille 9.12., joulukuun rehtorinlounaalle 18.12. sekä TYYn
toimiston pikkujouluihin 14.12.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2014.
TuKY-lista esitti hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Niemistä.

Päätös:

Edustajisto valitsi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi 2014
Jussi Niemisen.

9
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2014
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kuuteen (5-6)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 12 §)
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää ylioppilaskunnan
hallituksen koosta.
TuKY-lista esitti hallituksen kooksi vuodeksi 2014 kuutta (6) jäsentä.

Päätös:

Edustajisto päätti ylioppilaskunnan hallituksen kooksi vuodeksi 2014
kuusi (6) jäsentä.

10
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2014
TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallitus tulee valita vuosittain joulukuussa.
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“Hallituksen jäsenten vaali toimitetaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on
mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä.
Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan
esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa
äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt
valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä
mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys,
jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta
listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta
listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien listojen kesken.
Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn säännöt 13
§)
Perehdytys tehtäviin järjestetään toimen edellisten hoitajien ja TYYn toimiston
toimesta
pääsääntöisesti
jo
joulukuussa
2013.
Hallituksen
jäsenten
odotetaan osallistuvan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12., joulukuun
rehtorinlounaalle 18.12. sekä TYYn toimiston pikkujouluihin 14.12.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodeksi 2014.
TuKY-lista esitti hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Virva Viljanen
Kukka-Maaria Wessman
Viljanen jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi: tilalle Norontaus.
Wessman jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi: tilalle Asikainen.
Vähä-Heikkilä jääväsi itsensä kohdan käsittelyn ajaksi: tilalle Henriksson.

Päätös:

Edustajisto valitsi ylioppilaskunnan hallitukseen 2014 seuraavat jäsenet:
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Virva Viljanen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

11
Taloustoimikunnan valitseminen kaudelle 2014–2015
”Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä
ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. Toimikunta valitsee keskuudestaan
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varapuheenjohtajan.
Toimikunnan
sihteerinä
toimii
ylioppilaskunnan
taloussihteeri. Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä
pääsihteerillä on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) jäsenen läsnä
ollessa. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen
toimikunnan kauden loppuun.” (TYYn säännöt 17§)
Taloustoimikunnan tehtävänä on mm. valvoa ylioppilaskunnan taloudellista
toimintaa ja kirjanpitoa, käsitellä hallituksen esitykset ylioppilaskunnan
talousarvioksi ja tilinpäätökseksi sekä antaa niitä koskevat lausuntonsa edustajistolle,
valmistella muut edustajistossa käsiteltävät taloudellista laatua olevat asiat, antaa
hallitukselle lausuntonsa lainojen ja takausten myöntämisestä, päättää
ylioppilaskunnan taloudellis-hallinnollisen suunnittelun toteuttamistavoista ja
aikataulusta hallituksen esityksen perusteella sekä seurata taloudellis-hallinnollisen
suunnittelun edistymistä, kiinnittää erityistä huomiota ylioppilaskunnan ja sen
liiketoiminnan talouksien yhteensovittamiseen, toimia ylioppilaskunnan omistamien
yhtiöiden yhtiökokouksena ja nimittää edustajat ylioppilaskunnan osaksi omistamien
yhtiöiden yhtiökokouksiin, päättää ylioppilaskunnan lainakassan käytettävissä
olevasta pääomasta, lainoista perittävistä koroista sekä toimitus- ja
viivästymismaksuista sekä lisäksi käsitellä lainakassaa koskevat muutoksenhaut sekä
huolehtia
toimintansa
riittävästä
dokumentoinnista
ja
raportoinnista
edustajistolle.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ylioppilaskunnan
taloustoimikunnan ja sille puheenjohtajan 1.1.2014 alkavalle 2014–2015 kaudelle.
Taloustoimikuntaan olivat tulleet seuraavat esitykset:
Puheenjohtajaksi
Ossi Tursas

TuKY-lista

Jäseniksi
Nuppu Ervasti
Antti Friman
Svetlana Grigoryeva
Martta Hakamies
Henna Henriksson
Joel Karhula
Jukka Kujala
Sofia Pitzen
Jasse Rajamäki
Otto Sulin
Valtteri Tapala

Soihdunkantajat
TyTe
TuKY-lista
Vihreä lista
Hybridiaani
Ryhmä Lex
TuKY-lista
ViVa
Oikeat
TuKY-lista
Ryhmä Lex

Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
TuKY-lista ilmoitti vetävänsä Kujalan esityksen pois.
Ryhmä Lex ilmoitti vetävänsä Tapalan esityksen pois
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Valittiin Ossi Tursas yksimielisesti puheenjohtajaksi.
Siirryttiin äänestämään jäsenten kokoonpanosta suhteellisella vaalilla.
Vaalin tulos:

Otto Sulin
Henna Henriksson
Svetlana Grigoryeva
Joel Karhula
Antti Friman
Nuppu Ervasti

13,16667

Sofia Pitzen
Martta Hakamies
Jasse Rajamäki

6,033333

12,78333
12,16667
11,66667
10,91667
7,366667

5,25
1

Päätös: Edustajisto valitsi ylioppilaskunnan taloustoimikuntaan 1.1.2014
alkavalle 2014–2015 kaudeksi seuraavat:
Ossi Tursas, puheenjohtaja
Nuppu Ervasti
Antti Friman
Svetlana Grigoryeva
Henna Henriksson
Joel Karhula
Otto Sulin
12
Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2014
Edustajisto valitsee TYL:n johtokunnan yhdeksi kalenterivuodeksi. Johtokuntaan
kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan kutsuu koolle
sen puheenjohtaja. Johtokunnalla on yleinen toimivalta lehteä koskevissa asioissa
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee TYL:n johtokuntaan
puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2014.
Johtokuntaan olivat tulleet seuraavat esitykset:
Puheenjohtajaksi
Juha Laurila

Soihdunkantajat

Jäseniksi
Tuomas Dahlström
Annika Falben

Ryhmä Lex
Ryhmä Lex
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Riku Hietarinta
Tatu Kantonen
Timo Koivisto
Elina Laine
Riina Lumme
Lauri Rantanen
Mikko Rintamäki
Janne Salakka
Sanni Sirkiä
Essi Virtanen

TuKY-lista
TyTe
Oikeat
ViVa
Soihdunkantajat
Hybridiaani
Vihreä lista
Soihdunkantajat
Ryhmä Lex
Demariopiskelijat

Juha Laurila esittäytyi lyhyesti edustajistolle.
Sirkiä, Ryhmä Lex, ilmoitti vetäytyvänsä vaalista.
Hybridiaani esitti Turun ylioppilaslehden johtokuntaan Lauri Rantasta.
Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
Valittiin Juha Laurila yksimielisesti puheenjohtajaksi.
Siirryttiin äänestämään jäsenten kokoonpanosta suhteellisella vaalilla.
Kokoustauko 1956–2010.
Vaalin tulos:

Riku Hietarinta
Annika Falben
Tatu Kantonen
Tuomas Dahlström
Elina Laine
Lauri Rantanen
Janne Salakka
Riina Lumme
Essi Virtanen
Mikko Rintamäki
Timo Koivisto
Päätös:

12,41667
11,41667
10,75
10,66667
7,933333
5,25

5
4,5
3,5
3,2
1,45

Edustajisto valitsi TYL:n johtokuntaan 2014 seuraavat:
Juha Laurila, puheenjohtaja
Tuomas Dahlström
Annika Falben
Riku Hietarinta
Tatu Kantonen
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Elina Laine
Lauri Rantanen
13
TYYn elokuvatoimikunnan valitseminen vuodeksi 2014
Edustajisto valitsee TYYn elokuvatoimikunnan, joka toimii myös elokuvakerho
Kinokoplan hallituksena. Elokuvatoimikunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Edustajiston tehtävä on valvoa, että elokuvatoimikunta toimii ylioppilaskunnan
sääntöjen
mukaisesti.
Edustajiston,
hallituksen
ja
taloustoimikunnan
puheenjohtajilla sekä ylioppilaskunnan pääsihteerillä on ylioppilaskunnan sääntöjen
mukaan puheoikeus elokuvatoimikunnan kokouksissa. Elokuvatoimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja 6–8 varsinaista jäsentä.
Nykyinen TYYn elokuvatoimikunta on järjestänyt avoimen haun vuoden 2014
elokuvatoimikuntaan ja tekee valintatoimikunnalle valintasuosituksen hakijoista.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee elokuvatoimikunnan
vuodeksi 2014 valintatoimikunnan esityksestä.
Pääsihteeri esitteli valintatoimikunnan pohjaesityksen:

Elokuvatoimikunnan puheenjohtajaksi
Emil Kusnetsoff
Elokuvatoimikunnan jäseneksi
Janne Salakka
Anni Honkalampi
Anni Leppänen
Lauri Kinnunen
Katja Mikkola
Emmi Kykkänen
Karoliina Rajala
Ville Sirkiä
Soihdunkantajat esitti Janne Salakkaa toimikunnan puheenjohtajaksi.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
Vihreä lista
valmisteluun.

esitti

elokuvatoimikunnan

valinnan

palauttamista

Kokoustauko 2036–2042.
Vihreä listan esitys hyväksyttiin kädennostoäänestyksellä.
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Päätös:

Edustajisto palautti valmisteluun elokuvatoimikunnan valinnan vuodeksi
2014.

14
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2014
Ylioppilaskunnan sääntöjen 25 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja
hallintoa tarkastamaan valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen tulee
olla Keskus-kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty
tilimies (HTM) ja yhden ylioppilaskunnan toimintaa tunteva henkilö sekä heille
samat pätevyysvaatimukset täyttävät henkilökohtaiset varamiehet."
Anne Malin (KHT) varalla Petri Palmroth (KHT) sekä Pekka Thurén (KHT) varalla
Mika Kaarisalo (KHT) ovat antaneet suostumuksensa toimia tilintarkastajina.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee kaksi tilintarkastajaa ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ylioppilaskunnan varainhoitovuodeksi 2014.
Edustajiston puheenjohtaja esitti, Sjöblom, Ryhmä Lex, kannatti, että
tilintarkastajiksi vuodeksi 2014 valitaan: Anne Malin (KHT) varalla Petri
Palmroth (KHT) sekä Pekka Thurén (KHT) varalla Mika Kaarisalo (KHT).

Päätös:

Edustajisto valitsi ylioppilaskunnan tilintarkastajiksi vuodeksi 2014 Anne
Malin (KHT) varalla Petri Palmroth (KHT) sekä Pekka Thurén (KHT)
varalla Mika Kaarisalo (KHT).
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Säännöllisestä kokousajasta päättäminen
Edustajisto on edellisellä kaudella perinteisesti kokoontunut kerran kuukaudessa,
kuun viimeisenä keskiviikkona klo 18.15 Turku-salissa. Ylioppilaskunnan sääntöjen
mukaan edustajiston on kokoonnuttava touko-elokuun välistä aikaa lukuun ottamatta
joka kuukausi. Lisäksi pidetään ylioppilaskunnan vuosipäivänä marraskuun 9.
edustajiston juhlakokous.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja
kokousajasta.

esittää,

että

edustajisto

päättää

säännöllisestä

Edustajiston puheenjohtaja esitti, TuKY-lista kannatti, edustajiston
säännölliseksi kokousajaksi kuun viimeistä keskiviikkoa klo 18.15 alkaen.
Päätös:

Edustajisto päätti säännölliseksi kokousajakseen 2014–2015 kaudeksi
kuun viimeisen keskiviikon klo 18.15 alkaen.
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Muut esille tulevat asiat
Weber, Vihreä lista, halusi huomauttaa
edustajiston valinnoissa ja puheenvuoroissa.

sukupuolipariteetin

toteutumisesta

Edustajiston puheenjohtaja kutsui vielä kaikki Proffan Kellariin.

1
1

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Pöytäkirja 3.12.2013

Pääsihteeri kiitti edustajistoa ensimmäisen kokouksen keskustelusta. Hän lisäksi
halusi, että edustajisto käy ennen tammikuun kokousta keskustelun ylioppilaskunnan
käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista.
Edustajisto keskusteli asiasta ja päätti jatkaa keskustelua tammikuussa.
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Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.03.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Antti Kaunismäki

Salla Mistola
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