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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhoilla,
242
Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.22.
243
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Amper Tanja
Aronen Matti
Artukka Topi
Auressalmi Teemu
Ekberg Marlo
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Holmén Joel
Isotalo Juha
Kantanen Pyry
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Kesti Anna-Kaisa
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laitinen Elias
Loukonen Juho
Lundén Jan-Erik
Miikkulainen Lauri
Mistola Salla
Myllymäki Ilkka
Mäkipää Anna
Männistö Jaakko
Nieminen Jussi
Peltonen Ida

Eduxi
TYY terveeksi
Vihreä lista
Ryhmä Lex
Hybridiaani
TuKY
TuKY
TYY terveeksi
Vihreä lista
Demariopiskelijat - TOSY
Humanistilista
Humanistilista
TYY terveeksi
Hybridiaani
Eduxi
TYY terveeksi
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
Demariopiskelijat - TOSY
Soihdunkantajat
Vihreä vasemmisto
Soihdunkantajat
Hybridiaani
TuKY
TuKY
TuKY

varalla Nikolajev

varalla Leppänen

varalla Saario

varalla Kajander
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Santavuo Essi
Scheinin Mirjam
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Tuomala Miikka
Uotila Jaakko
Vahe Ristomatti
Vainio Lassi
Valkonen Ville
Weber Konsta
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti
Välimäki Reima
Väänänen Aleksi
Yliaho Jenni

Ryhmä Lex
Ryhmä Lex
TuKY
Ryhmä Lex
Kokoomus
Vihreä lista
TuKY
Demariopiskelijat - TOSY
TuKY
Vihreä lista
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
Vihreä lista
TuKY
Kokoomus

varalla Mäkilä
varalla Tiainen

varalla Hakamies
varalla Kujala

Scheininin, Ryhmä Lex, tilalla ollut Henriikka Tiainen ei ollut merkittynä
osallistujaluetteloon, mutta edustajisto yksimielisesti hyväksyi hänet äänivaltaiseksi
kokousedustajaksi.
paikalla oli 41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Paikalla oli lisäksi jäsenistöä.
244
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Essi
Santavuo ja Essi Kymäläinen. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Salla Mistola.
Puheenjohtaja muutti esitystään niin, että Santavuon poissa ollessa
pöytäkirjantarkastajaksi valittaisiin Sanna Mäkilä ja Mistolan ollessa esteellinen
kohdassa 249 ääntenlaskijaksi valittaisiin Topi Artukka.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Mäkilä ja Essi Kymäläinen. Heidän kanssaan
ääntenlaskijaksi valittiin Topi Artukka.

245
Ilmoitusasiat
28.10.
30.10.

Iltakoulu 18.15
Lokakuun kokous 18.15

5.–6.11.

Edustajistovaalien varsinaiset päivät. Uusi edustajisto järjestäytyy 4.12.
joten vanha jatkaa siihen saakka.

9.11.

Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet
alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

18.11.

Rpj klo 18.15
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25.11.
27.11.

Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous (Tosun ja talousarvion hyväksyminen,
vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön hyväksyminen ja
valiokuntaohjesäännön kumoaminen, SYL-delegaation viimeinen
ohjeistus)

29.–30.11.

SYL:n liittokokous

4.12.

uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, valiokuntien,
tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Isotalo kertoi hallituksen aikovan järjestäytyä uudelleen
niin, että yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittinen sektori siirtyvät Wilskalta Karvoselle.
Hallituksen puheenjohtaja Isotalo kertoi muutaman ylioppilaskunnan tehneen
aloitteen, että SYL eroaisi OLL:sta, ja että hallitus muodostaa aloitteeseen kannan.
Liittokokousdelegaatio osallistuu asiassa päätöksentekoon SYL:n liittokokouksessa.
Hallituksen puheenjohtaja Isotalo kertoi B-talon järjestötilojen vuokraamisen
tilanteesta, että uudet sopimukset on saatu solmittua ja tilojen käyttö on käytännössä
normaalilla tasolla.
Wilska kertoi ympäristö- ja yhdenvertaisuussektorien ajankohtaisia asioita.
Pääsihteeri kertoi tarkemmin juhlapäivän ohjelmasta ja muistutti, että juhlakokous
on virallinen edustajiston kokous, johon tulee myös ilmoittaa esteet.
Hybridiaani
järjestäytyi
uudelleen
valintatoimikunnan
osalta:
varsinainen jäsen Marlo Ekberg, varalla Matti Vähä-Heikkilä ja Juho
Loukonen.
Eduxi järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan osalta: varsinainen
jäsen Masi-Pekka Rydman, varajäsen Henrietta Kokkonen.
246
Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja
esitti,
että
esityslistalle
lisätään
keskusvaalilautakunnan
täydentäminen ensimmäiseksi asiakohdaksi (numero 248) Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Hybridiaani esitti että kohdat 254 (yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten
valitseminen ja 255 (yliopistokollegion opiskelijajäsenten valitseminen) siirretään
kohdiksi 249 ja 250. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
247
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Mäkipää kysyi reilusta korkeakoulusta, Wilska vastasi arvonimeä haettavan ensi
vuonna.
248
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Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Keskusvaalilautakunnan jäsen Sanni Sirkiä ja Jannika Saarion varajäsen Essi
Virtanen ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esitti, että edustajisto täydentäisi keskusvaalilautakuntaa.
Demariopiskelijat esitti Artturi Jyrkkästä Essi Virtasen tilalle.
TuKY-lista esitti, että Jussi Nieminen nousee keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi
jäseneksi ja hänen varajäseneksi valittaisiin Jussi Heikkonen.

Päätös:

Edustajisto päätti valita keskusvaalilautakuntaan Jannika Saarion varajäseneksi
Artturi Jyrkkäsen ja Jussi Niemisen varajäseneksi Jussi Heikkosen.

249
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2014–31.12.2015
Yliopistolain mukaan yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston
hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan
tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston
taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston
varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa
toimiva johtava henkilöstö. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu
oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä
valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta.
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on neljä
vuotta. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden
vuoden jaksoon ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2014 ja 2015. Yhteensä
yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä, joista opiskelijajäseniä on kaksi.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä
hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio
vahvistaa edustajiston valinnan.
TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 19.9.–14.10.2013. Kaikille avoin infotilaisuus järjestettiin 17.9. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kuusi
kappaletta.
Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen
edustajistolle hallitukseen valittavista henkilöistä 30.10. pidettävään kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2014–31.12.2015.
Valintatoimikunnan kokouksessa puheenjohtajana
valintatoimikunnan päätöksentekoprosessista.

toiminut

Holmén

kertoi

Valintatoimikunta esitti, että yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi
valittaisiin Salla Mistola ja Juha Isotalo.
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TuKY-lista esitti yliopiston hallitukseen Aku Kähköstä
Hybridiaani esitti yliopiston hallitukseen Jukka Koivistoa
Soihdunkantajat esitti Nuppu Ervastia ja Lauri Miikkulaista
Mistola jääväsi itsensä, tilalle tuli Deniz Kacar.
Isotalo jääväsi itsensä.
Koivisto jääväsi itsensä, tilalle tuli Pekka Rantala.
Miikkulainen jääväsi itsensä.
Salin äänimäärä 39/41
Valkonen kertoi menettelystä. Haasteen asettaa se, että säännöt määräävät
suhteellisen vaalin, jossa ei voida asettaa esimerkiksi kriteereitä sukupuolipariteetin
tavoittelusta.
Valkonen esitti, että vaali toimitetaan enemmistölistavaalina, paitsi jos yksikin
edustajiston jäsen tai ehdokas toivoo käytettävän suhteellista vaalia.
Yliaho, kokoomus, vaati käytettävän suhteellista vaalia, koska valintaa ei tulisi tehdä
sukupuolen perusteella.
Scheinin saapui, Tiainen poistui. Äänimäärä edelleen 39/41.
Soihdunkantajat esitti kohdan pöytäämistä.
Edustajisto koeäänesti asiasta, soihdunkantajien esitys hylättiin.
Koeäänestyksen jälkeen edustajisto päätti tehdä valinnan henkilökohtaisella
suhteellisella vaalitavalla.
Suoritettiin äänestys, jonka jälkeen ääntenlaskijat laskivat äänet kokoustauolla.
Kokoustauko 20.18-20.57
Äänestyksen tulos:
Ervasti 6
Isotalo 8,5
Koivisto 12
Kähkönen 18
Miikkulainen 0,5
Mistola 11,5
Päätös:

Edustajisto päätti valita yliopiston hallitukseen kaudelle 2014–2015 Aku
Kähkösen ja Jukka Koiviston.
Koivisto, Miikkulainen, Mistola ja Isotalo palasivat saliin.
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Salin äänimäärä 41/41
250
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta 1.1.2014–31.12.2015 kaudelle
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava elin.
Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä
hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n
2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
valita
yliopiston
tilintarkastajat;
vahvistaa
yliopiston
tilinpäätös
ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä,
rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu
kahteen kahden vuoden kauteen. Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee TYY. TYYn hallitus on
julistanut toimet haettaviksi 19.9.–14.10.2013. Kaikille avoin info-tilaisuus
järjestettiin 17.9. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2014–31.12.2015.
Valintatoimikunnan esitys:
Varsinainen
Tero Ahlgren
Kukka-Maaria Wessman
Jarkko Louhelainen
Jussi Heikkonen
Joel Holmén
Jenni Liikanen
Pekka Rantala
Teemu Auressalmi
Essi Karvonen
Joni Kajander

Päätös:

Vara
hum
hum
kaup
kaup
lääk
lääk
matlt
oik
yht
yht

Juho Wilska
Konsta Weber
Petri Rautiainen
Timo Kovala
Linus Törnqvist
Henri Viitanen
Matti Vähä-Heikkilä
Niko Nynäs
Lauri Miikkulainen
Emma Honkanen

Edustajisto
päätti
valita
yliopistokollegion
valintatoimikunnan
esityksen mukaisesti.

hum
kaup
kaup
kaup
lääk
lääk
matlt
oik
yht
lääk
opiskelijajäsenet

251
Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousstrategian hyväksyminen
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L2

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskustelun pohjalta
talousstrategian edustajiston hyväksyttäväksi. Suurimpina muutoksina on tiivistetty
rakenne ja uudistetut vastuut ylioppilaskunnan sijoitustoiminnasta sekä linjaukset
kertyneiden ylijäämien käyttämisestä.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää, että edustajisto hyväksyy talousstrategian.

kohta
esittää
Periaatteet: HybridiLaillisuus ja aani
eettisyys

kannattaa sisältö

tulos
hyv./koeäänestys

mukaan." sanat "aina
mahdollisuuksien mukaan".

-

Vihreä
lista

Kappale muutetaan muotoon:

hyv./koeäänestys

ylioppilaskunnan toiminnan olevan
ikuista, huomioiden automaatio-

talous ei saa pysyvästi kuluttaa sijoitusomaisuutta, vaan ainoastaan
ei nosteta osinkoja toistaiseksi.
Varallisuutta kasvatetaan jatkuvasti, jotta
ylioppilaskunnan toimintaa voidaan
ke
tulevaisuudessa. Kuitenkin niin,
että vuosien 2009–2012 aikana kerrytetyt
järjestötalouden ylijäämät käytetään
kompensoimaan vuosien 2013–2016
KTS:n mukaista alijäämää. Kerrytetyt
ylijäämät ovat TYYn järjestötalouden
Järjestötalous, 1.
kappale

hyv./koeäänestys

Hybridiaani
sijoitustoiminnan ohjeistuksessa." sana
"järjestötalouden".
Samalla luodaan uusi kappale:
Sijoitustoiminta

taloustoimikunta sijoitustoiminnan
ohjeistuksessa.
tuottavasti.

nti tulevaisuuden
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parempaa ylioppilaskuntaa
varten. Sijoitusten hoito ei ole
taloustoimikunnan vastuulla, ainoastaan

ylioppilaskunnan liiketoimintaa,
esta tai
lainoittamisesta tekee edustajisto.
Korvataan sana "taloustoimikunta"
sanalla "edustajisto"

hyv./koeäänestys

Uusi kappale:

hylättiin

Sijoitustoiminnan eettisyys on TYYlle
tärkeää
Osaksi sijoitustoiminnan ohjeistusta
laaditaan jatkuvasti päivitettävä
suunnitelma sijoitustoiminnan
eettisyyden parantamisesta. Suunnitelma
huomioi kaikki kolme kestävän
kehityksen pilaria (taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys).

jaa 15
ei 17
tyhjä 9

Luvun Liike- Vihreä
toiminta
vasemmis
ensimmäito
selle riville

-korvataan sana "taloustoimikunta"
sanalla "edustajisto"

Johtaminen, Vihreä
viimeinen
lista
virke

S

hyväksyttiin:
jaa 20
ei 17
tyhjä 4
hyv./koeäänestys

Luvun
Järjestötalous
alle
ensimmäiselle riville
Luvun
Sijoitustoiminta alle
uusi
kappale:

Päätös:

Vihreä
vasemmisto
Vihreä
vasemmisto

” loud

”

l

”ho do ”

Edustajisto päätti hyväksyä talousstrategian.

Väänänen poistui, tilalle tuli Lunkka.
252
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2014–2016 (pöydältä)
L3

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) antaa muutaman vuoden päähän
yleiskuvan TYYn menojen ja tulojen oletettavasta kehityksestä. KTS toimii
talousarviovalmistelun pohjana. Asian käsittely jätettiin pöydälle edustajiston
syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää,
taloussuunnitelman.

että

edustajisto

hyväksyy

keskipitkän

aikavälin

Hybridiaani esitti, että:
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Päivitetään KTS:n arviot vuoden 2014 taloustilanteesta kokousmateriaalin liitteenä
olevan talousarvioesityksen tarkentuneiden lukujen pohjalta.
KUITENKIN SITEN, ETTÄ:
1. Avustukset alayhdistyksille -momentissa toiminta-avustuksiin budjetoidaan 70000
euroa (talousarvioesitys 63625 euroa). Vuokra-avustusten sisällyttäminen
avustusmomenttiin laskee muuten toiminta-avustusbudjettia yhdistysten toimintaa
vaarantavalla tavalla.
2. Jäsenmaksuun tehdään vuodelle 2014 yhden euron korotus KTS:n arvion (2013:
48€ 2014 49 50€)
2014
50 50€
TuKY-lista esitti, että Jäsenmaksuodotusta vähennetään 10 000 euroa,
jolloin ne vastaisivat paremmin todellisia summia.
Edustajisto äänesti kahden esityksen välillä:
Hybridiaanin esitys 21
TuKYn esitys 20
Tämän jälkeen äänestettiin Hybridiaanin esitystä pohjaesitystä vastaan.
Hybridiaanin esitys 18
Pohjaesitys 23
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman pohjaesityksen
mukaisesti.

253
Lähetekeskustelu
vuodeksi 2014

Turun

yliopiston

ylioppilaskunnan

toimintasuunnitelmasta

L4

Toimintasuunnitelma
on
päivitetty
uuteen
muotoon
strategian
ja
kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa ei enää listata
jatkuvaa toimintaa tai painoarvoltaan vähäisiä projekteja, vaan se keskittyy
vaikuttaviin, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviin hankkeisiin. Samalla
toimiston resursseja keskitetään tarkkaan valikoituihin vaikuttamiskohteisiin.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaksi vuodeksi 2014.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2014.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Päätös:

Edustajisto
kävi
lähetekeskustelun
ja
toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2014.

merkitsi

tiedoksi

TYYn

254
Lähetekeskustelu Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarviosta vuodeksi 2014
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L5

Edustajisto hyväksyy vuoden 2012 tapaan talousarvion otsikkotasolla. Poikkeuksen
A
momenteittain.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2014.

Päätös:

Edustajisto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi tiedoksi TYYn talousarvioesityksen
vuodeksi 2014.

Kokoustauko 22.45-23.02
255
Lähetekeskustelu valiokuntaohjesäännön muuttamisesta
L6

Syksyn ajan on valmisteltu TYYn uutta vapaaehtoistoiminnan mallia ja rakennetta.
Uudistuksen avulla toimijaryhmiä tuodaan enemmän TYYn sektoreiden toimintaa
tukeviksi ja kehitetään niitä innostamaan yhä enemmän kuntalaisia mukaan
ylioppilaskunnan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön on tarkoitus
korvata valiokuntaohjesääntö. Myös TYYn muussa säännöstössä viitataan
valiokuntiin, joten muita sääntöjä tulee muokata myöhemmin.
Liitteenä on hallituksen esitys vapaaehtoistoiminnan ohjesäännöksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi
TYYn vapaaehtoistoiminnan ohjesäännön.
Edustajisto kävi asiasta keskustelua.

Päätos:

Edustajisto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi tiedoksi TYYn vapaaehtoistoiminnan
ohjesäännön

256
SYL:n liittokokousedustajien valitseminen
SYL:n liittokokous järjestetään 29.–30. marraskuuta 2013 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja
jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun
jäsenmäärän mukaan. Jokaiselle edustajalle valitaan lisäksi henkilökohtainen
varaedustaja. TYYn liittokokousedustajien määrä on viisitoista sekä heidän
varajäsenensä. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat tänä vuonna varsinaiselta
100 €
125 € T
160 € M
muutoksia ennen liittokokousta, ylioppilaskunnan hallitus voi täydentää
liittokokoukseen lähteviä edustajia.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja
heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että
hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
Hallitus täydensi esitystään ja esitti, että liittokokoukseen lähetettäisiin edustajina:
Varsinainen

Vara
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
tarkkailija
Päätös:

Asta Vainionpää, eduxi
Elisa Pyykkö, hybr.
Pyry Kantanen, dem.
Jussi Sjöblom, lex
Joel Holmén, TyTe
Heikki Isotalo, vihr.
Juho Wilska, vihr.
Salla Mistola, ViVa
Jussi Nieminen, TuKY
Aku Kähkönen, TuKY
Otto Rouhiainen, TuKY
Jarkko Louhelainen, TuKY
Essi Karvonen, soiht.
Mikko Pousi, kok.
Tero Ahlgren, hum.
Lassi Vainio

Joni Ervasti, eduxi
Valtteri Raiko, hybr.
Petra Peltonen, dem.
Teemu Auressalmi, lex
Viktor Nikolajev, TyTe
Timo Alanko, vihr.
Jael Tuominen, vihr.
Virva Viljanen, ViVa
Ville Valkonen, TuKY
Sanni Sirkiä, TuKY
Jussi Heikkonen, TuKY
Tomi Nyström, PS
Lauri Miikkulainen, soiht.
Tuulia Merivuori, kok.
Leena Leppänen, hum.

Edustajisto päätti nimetä liittokokousedustajat hallituksen esityksen mukaisesti.

257
Henkilöstöpoliittisen työryhmän loppuraportti
L7

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus asetti henkilöstöpoliittisen
työryhmän, joka kokoontui kevään aikana kuusi kertaa. Työryhmän työstä ja
johtopäätöksistä on laadittu oheinen raportti. Tarkoitus ei ole hyväksyä raporttia
hallituksessa tai edustajistossa, vaan merkitä se tiedoksi ja käydä asiasta
keskustelua.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi henkilöstöpoliittisen
työryhmän loppuraportin.
Pääsihteeri esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi henkilöstöpoliittisen työryhmän loppuraportin.

258
Jäsenaloite: Kannanoton tekeminen otsikolla ”Arkiöille joukkoliikennettä Turun
kaupungissa”
Turun kaupungilla on bussiliikennettä öisin vain viikonloppuisin. Tämä vaikeuttaa
arkisiin puolen yön jälkeen kestäviin tapahtumiin osallistumista niiden opiskelijoiden
osalta, jotka asuvat keskustan tai sen välittömän läheisyyden ulkopuolella. Tämä
eriarvoistaa opiskelijoiden keskinäistä asemaa. Lisäksi on huomioitava. että
jonkinasteinen arkiyön joukkoliikenne helpottaisi myös yötyötä tekeviä. Näin ollen
TYYn tulisi ottaa kantaa asiaan ja ehdottaa Turun kaupungille arkiyön bussiliikenteen
avaamista suurimpiin kaupunginosiin edes muutamalla vuorolla tai vaihtoehtoisesti
ennakkoon sovitusti, asiakkaita poimivan ja kuljettavan kutsutaksiliikenteen
järjestämistä.
Esitys:

Ylioppilaskunnan jäsen Jukka Väisänen esittää, että edustajisto velvoittaa hallituksen
A
T
g
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Viljanen Ja Hakamies esittivät ja TuKY-lista kannatti muutosesityksenä
valmista
kannanottoa
(Liite
8)
ja
sen
lisäksi
normaalien
edunvalvontakanavien käyttämistä asian ajamiseksi.
Muutosesitys voitti pohjaesityksen koeäänestyksessä.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä liitteen 8 mukaisen kannanoton ja että Turun
yöbussiliikenteen
parantamiseksi
käytetään
normaaleja
edunvalvontakanavia.
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Muut esille tulevat asiat
Pj Isotalo kertoi SYL-delegaation tapaavan seuraavana maanantaina.
Pääsihteeri Elenius kiitti edustajistoa, ylioppilaskuntaa ja hallitusta TYY-urastaan.
Valkonen toivoi, että yliopiston hallituksen valintaa koskevista epäselvyyksistä
keskustellaan ensin edustajiston jäsenten kesken ennen muuta keskustelua.
Mistola, Vihreä vasemmisto, suositteli hakemaan yliopiston opintotukilautakuntaan.
260
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 00.01.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
kokouksen sihteeri

Tomi Nyström
pääsihteeri

pöytäkirjantarkastajat

Sanna Mäkilä

Essi Kymäläinen

12

EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 30.10.2013
Sivu 13/13

LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.
Liite 5.
Liite 6.
Liite 7.
Liite 8.

TYYH päätösluettelot 29–33
Taloustoimikunnan esitys TYYn talousstrategiaksi
Taloustoimikunnan esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 (lähetekeskusteluun)
Hallituksen esitys talousarvioksi 2014 (lähetekeskusteluun)
Hallituksen esitys TYYn vapaaehtoistoiminnan ohjesäännöksi
(lähetekeskusteluun)
Henkilöstöpoliittisen työryhmän loppuraportti
Kannanotto yöbussiliikenteestä

13

