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Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18.
63
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Anttonen Milla
Asikainen Mirjami
Auressalmi Teemu
Ervasti Joni
Harmaa Juho
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Hokka Joonas
Husman Katariina
Huttunen Otto
Jauhiainen Juuso

TuKY-lista
Vihreä lista
Ryhmä Lex
Eduxi
TuKY-lista
Soihdunkantajat
TYY terveeksi
TuKY-lista
Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista

Kantonen Tatu

TYY terveeksi

Khan Zaki
Koivisto Jukka
Koivisto Timo
Koivula Janne
Kondelin Sade
Korventausta
Miikka
Laakso Ville
Laine Lassi
Lehtinen Santtu
Litokorpi Julia
Louhelainen Jarkko
Markkanen Otso
Matikka Mirva

Demariopiskelijat - TOSY
Hybridiaani
Oikeat
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto

varalla Lunkka

varalla Mäkinen

varalla Männistö

virhe kutsutuissa:
äänioikeutettu Kallio

Eduxi
Ryhmä Lex
TYY terveeksi
Soihdunkantajat
Vihreä lista
TuKY-lista
Hybridiaani
TYY terveeksi

varalla Talvinko
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Mimouni Akram
Mistola Salla
Mäkilä Sanna
Nguyen Hai
Palanterä Paavo
Pan Emily
Peltomaa Paula
Rankamo Oskari
Rantanen Lauri
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salmi Susanne
Silvennoinen Teresa
Sjöblom Jussi
Vainionpää Asta
Vuori Lauri

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

varalla Niiranen

40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Lisäksi hallitus, taloustoimikunnan pj Tursas, TYYn luottamusmies Grönholm,
yleisöä.
64
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Edustajiston puheenjohtajan esityksestä Otso Markkanen ja Mirva Matikka valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi ja lisäksi Akram Mimouni tarvittaessa ääntenlaskijaksi.
65
Ilmoitusasiat
Edustajiston iltakoulu ja koulutustilaisuus:
22.4. klo 18.15- Turku-salissa (HUOM! Aika!)
Edustajiston kokoukset syksyllä 2014:
elokuu 27.8.
syyskuu 24.9.
lokakuu 29.10.
juhla 9.11. (HUOM! Sunnuntai ja isänpäivä)
marraskuu 26.11.
joulukuu 10.12.
Universtas Oy:n ja UniGe Oy:n toimitusjohtaja Toni Eklund kertoi ylioppilaskunnan
yritystoiminnasta.
Vihreä lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Litokorpi, vrpj Asikainen
Vihreä Vasemmisto järjestäytyi uudelleen:
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RPJ Kondelin, vrpj Nguyen
Ryhmä Oikeat järjestäytyi uudelleen:
RPJ Koivisto
Viljanen, hallitus, kertoi TYYn YTHS-lausunnosta.
Mononen, hallitus, kertoi TYYn nettisivujen julkaisuaikataulusta.
66
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
67
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen
kokousten
päätösluettelot
lähetetään
kokouksen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-paatosluettelot

jälkeen

Nguyen, Viva, kysyi miksi hallituksen kokouksessa 18/2014 hallituksen jäsen
Monosen kokoussakko on päätetty lahjoittaa TYYn sijoitusvarallisuuteen.
Nieminen, hallitus, vastasi että kokoussakkojen kohdalla lahjoitus tehdään
tapauskohtaisesti ja sakonsaaja saa itse päättää mihin sakko lahjoitetaan.
Nguyen, Viva, jatkoi kysymällä miksi TYYn YTHS-lausunnossa ei ollut mainintaa
maksukatosta.
Viljanen, hallitus, vastasi että asiasta äänestettiin mutta lopulta ei haluttu ottaa
asiaan kantaa. Lausuntopyynnössä tätä ei myöskään vaadittu.
68
TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttaminen (pöydältä)
Ryhmä Lex esittää edustajistolle TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan
toimen lakkauttamista. Viime vuosina ylioppilaskunta on joutunut kasvattamaan
reippaasti kulujaan ja nostamaan jäsenmaksua. Samalla perustoimintoihin
kohdennetuista varoista on kiristetty. Tämä on vaikeuttanut ylioppilaskunnan
päivittäistä toimintaa: kulut ovat kasvaneet esimerkiksi sektorien toimintakyvyn
heikentyessä. Tällaisessa tilanteessa ylioppilaskunnalla ei ole varaa ylläpitää palvelua,
joka on kallis ja palvelee verrattain harvoja. Mielestämme varat voisi käyttää
esimerkiksi talouden tasapainottamiseen ja alayhdistyskentän tukemiseen, mikä
palvelisi laaja-alaisesti koko jäsenistöä.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut ja
kirjastonhoitajan toimen lokakuun loppuun mennessä sekä velvoittaa hallituksen ja
pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esitystä
kannattavat TuKY-lista ja TyTe.
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Ryhmä Lex esitteli asiaa ja tarkensi esitystään:
Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn
kirjastopalvelut lokakuun loppuun mennessä ja kirjastonhoitajan toimen
vuoden 2014 loppuun mennessä, sekä velvoittaa hallituksen ja
pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät
toimenpiteet. Esitystä kannattavat TuKY-lista ja TYY terveeksi.
TYYn taloussihteeri, TYYn luottamusmies Tuulikki Grönholm piti henkilöstön
puheenvuoron. Hän muistutti maaliskuussa toimitetusta hänen lausunnostaan ja
kiitti sen huomioimisesta keskusteluissa. Henkilöstö on antanut myös oman
lausuntonsa asiaan huhtikuun alussa (pöytäkirjan liitteenä). Lisäksi kirjastonhoitaja
on kirjoittanut asiasta lausuntonsa (pöytäkirjan liitteenä).
Edustajiston puheenjohtaja kuvasi asiasta aiemmin käytyä keskustelua maaliskuun
kokouksessa ja sen jälkeen ryhmäpuheenjohtajien tapaamisissa sekä iltakoulussa
(muistio pöytäkirjan liitteenä).
Nguyen, Viva, esitteli Vihreä Vasemmiston vastaesitystä:
Ryhmä Vihreä Vasemmisto esittää, että lakkautuksen sijaan TYYn kirjastoa pitäisi
kehittää kuntalaistorin suuntaan, jotta kirjastoon käytettävistä rahoista saadaan
mahdollisimman suuri hyöty. Tilat ovat kirjaston nykytilassa ylioppilaskunnalle
maksuttomia, mutta niiden maksuttomuuden kohtalo on auki jos kirjasto ei niissä
enää toimi. Uudesta kuntalaistorista tulee tehdä monitoimitila, joka on
kohtaamispaikka, lukutila ja rotaatiolla toimiva tila alayhdistyksille. Kuntalaistoriin
voimme hakea ideoita ja inspiraatiota esimerkiksi Helsingin keskustakirjaston
visiosta tai Turun kaupunginkirjaston pääkirjastosta.
Viva näkee että tällainen kirjaston funktio pitkäaikaisena projektina voisi tuoda
kuntalaisia ja TYYtä lähemmäs toisiaan. Kehitystyössä voidaan huomioida erityisesti
kansainvälisiin opiskelijoihin keskittyneet alayhdistykset. Toimiakseen, kuntalaistori
–
englanniksi
Union
Lounge
tarvitsee
laajemmat
aukioloajat,
tarkoituksenmukaisiksi muutetut tilat ja myös kirjastonhoitajan palveluja. Tällaista
palvelua tuottamaan osallistetaan TYYn alayhdistyksiä, jotka voisivat pitää kirjastoa
auki TYYltä saatavaa korvausta vastaan. Muuttamalla budjetin käyttöä osa rahoista
siirtyisi siis alayhdistyksille. Muutoksen alkuvaiheen rahoitus voidaan saavuttaa
jäädyttämällä uusien kirjojen hankinta loppuvuodeksi.
Vihreä Vasemmisto esittää edustajistolle, että TYYn kirjasto säilytetään,
muutetaan nykyistä toimintamalliaan laajemmaksi kuntalaistoriksi ja
jäädytetään kirjaston kirjahankintavarat loppuvuodeksi. Muutosta
valmistelemaan
perustetaan
työryhmä,
joka
koostuu
TYYn
pääsihteeristä,
kirjastonhoitajasta
ja
hallituksen
nimeämistä
asiantuntijoista. Ryhmä valmistelee hallitukselle esityksen kirjaston
toimintamallin muutokseksi kesäkuun loppuun mennessä, jonka
pohjalta kirjaston aukioloaikoja laajennetaan syyskuusta alkaen
alayhdistysten avulla. Työryhmän selvityksen pohjalta hallitus
valmistelee esityksen edustajistolle kirjattavaksi kirjastoa käsittelevään
lukuun vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. Työryhmän tehtävänä olisi
selvittää, miten toimintamallin muutoksella saadaan mahdollisimman
paljon hyötyä nykyisistä kirjastoon käytetyistä varoista budjetin käyttöön
ja säilytetään kirjaston tila kuntalaisten käytössä.
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Vihreä lista esitti, että Ryhmä Lexin esitys hylätään.
Edustajisto keskusteli asiasta laajasti.
Palanterä, Hybridiaani, vaati asiasta nimenhuutoäänestystä asioista.
Siirryttiin äänestämään nimenhuutoäänestyksellä Vihreän vasemmiston
ja Ryhmä Lexin esitysten välillä.
Tulos:
Lunkka Henna

TuKY-lista

j

Asikainen Mirjami

Vihreä lista

e

Auressalmi Teemu

Ryhmä Lex

j

Mäkinen Lyydia

Eduxi

e

Harmaa Juho

TuKY-lista

j

Heinonen Santeri

Soihdunkantajat

e

Herhi Eino

TYY terveeksi

j

Männistö Jaakko

TuKY-lista

j

Husman Katariina

Hybridiaani

j

Huttunen Otto

TYY terveeksi

j

Jauhiainen Juuso

TuKY-lista

j

Kallio Aleksi

TYY terveeksi

j
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Khan Zaki

Demariopiskelijat - TOSY

e

Koivisto Jukka

Hybridiaani

j

Koivisto Timo

Oikeat

j

Koivula Janne

TuKY-lista

j

Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

e

Korventausta Miikka

Eduxi

e

Laakso Ville

Ryhmä Lex

j

Laine Lassi

TYY terveeksi

j

Talvinko Max

Soihdunkantajat

e

Litokorpi Julia

Vihreä lista

e

Louhelainen Jarkko

TuKY-lista

j

Markkanen Otso

Hybridiaani

e

Matikka Mirva

TYY terveeksi

j

Mimouni Akram

TuKY-lista

j

Niiranen Tapio

Vihreä vasemmisto

e

Mäkilä Sanna

Ryhmä Lex

j

Nguyen Hai

Vihreä vasemmisto

e
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Palanterä Paavo

Hybridiaani

j

Pan Emily

TYY terveeksi

j

Peltomaa Paula

TuKY-lista

j

Rankamo Oskari

TuKY-lista

j

Rantanen Lauri

Hybridiaani

e

Saarinen Sini

Humanistilista

e

Sadiku Durim

Demariopiskelijat - TOSY

e

Salmi Susanne

Soihdunkantajat

e

Silvennoinen Teresa

TuKY-lista

j

Sjöblom Jussi

Ryhmä Lex

j

Vainionpää Asta

Eduxi

Vuori Lauri

TuKY-lista

j

Puheenjohtaja totesi tuloksen:
Jaa (Ryhmä Lex) 25
Ei (Vihreä vasemmisto) 15
Puheenjohtaja
äänestyksessä.

totesi

Ryhmä

Lexin

pohjaesityksen

pitäneen

Siirryttiin äänestämään nimenhuutoäänestyksellä Vihreän listan
Ryhmä Lexin esitysten välillä.

ja

Tulos:
Lunkka Henna

TuKY-lista

j
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Asikainen Mirjami

Vihreä lista

e

Auressalmi Teemu

Ryhmä Lex

j

Mäkinen Lyydia

Eduxi

e

Harmaa Juho

TuKY-lista

j

Heinonen Santeri

Soihdunkantajat

e

Herhi Eino

TYY terveeksi

j

Männistö Jaakko

TuKY-lista

j

Husman Katariina

Hybridiaani

j

Huttunen Otto

TYY terveeksi

j

Jauhiainen Juuso

TuKY-lista

j

Kallio Aleksi

TYY terveeksi

j

Khan Zaki

Demariopiskelijat - TOSY

e

Koivisto Jukka

Hybridiaani

j

Koivisto Timo

Oikeat

j

Koivula Janne

TuKY-lista

j
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Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

e

Korventausta Miikka

Eduxi

e

Laakso Ville

Ryhmä Lex

j

Laine Lassi

TYY terveeksi

j

Talvinko Max

Soihdunkantajat

e

Litokorpi Julia

Vihreä lista

e

Louhelainen Jarkko

TuKY-lista

j

Markkanen Otso

Hybridiaani

e

Matikka Mirva

TYY terveeksi

j

Mimouni Akram

TuKY-lista

j

Niiranen Tapio

Vihreä vasemmisto

e

Mäkilä Sanna

Ryhmä Lex

j

Nguyen Hai

Vihreä vasemmisto

e

Palanterä Paavo

Hybridiaani

j

Pan Emily

TYY terveeksi

j

Peltomaa Paula

TuKY-lista

j
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Rankamo Oskari

TuKY-lista

j

Rantanen Lauri

Hybridiaani

e

Saarinen Sini

Humanistilista

e

Sadiku Durim

Demariopiskelijat - TOSY

e

Salmi Susanne

Soihdunkantajat

e

Silvennoinen Teresa

TuKY-lista

j

Sjöblom Jussi

Ryhmä Lex

j

Vainionpää Asta

Eduxi

Vuori Lauri

TuKY-lista

j

Puheenjohtaja totesi tuloksen:
Jaa (Ryhmä Lex) 25
Ei (Vihreä lista) 15
Puheenjohtaja
äänestyksessä.
Päätös:

totesi

Ryhmä

Lexin

pohjaesityksen

pitäneen

Edustajisto päätti lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut lokakuun loppuun
mennessä ja kirjastonhoitajan toimen vuoden 2014 loppuun mennessä,
sekä velvoitti hallituksen ja pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen
ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Litokorpi, Vihreä lista, ilmoitti Vihreä listan jättävän asiasta eriävän mielipiteen.
Kirjattiin Litokorven ja Asikaisen jättäneen asiasta eriävän mielipiteen.
Kondelin, Vihreä vasemmisto, ilmoitti Vihreä vasemmiston jättävän eriävän
mielipiteen. Kirjattiin Kondelinin, Nguyenin ja Niirasen jättäneen asiasta eriävän
mielipiteen.
Saarinen, Humanistilista, ilmoitti Humanistilistan jättävän asiasta
mielipiteen. Kirjattiin Saarisen jättäneen asiasta eriävän mielipiteen.

eriävän

1
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Sadiku, Demariopiskelijat, ilmoitti Demariopiskelijoiden jättävän asiasta eriävän
mielipiteen. Kirjattiin Sadikun ja Khanin jättäneen asiasta eriävän mielipiteen.
Heinonen, Soihdunkantajat, ilmoitti Soihdunkantajien jättävän asiasta eriävän
mielipiteen. Kirjattiin Heinosen, Talvinkon ja Salmen jättäneen asiasta eriävän
mielipiteen.
Kokoustauko 20.34–20.57.
69
Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (1. käsittely)
L2

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
kokoustanut helmi-huhtikuun aikana viisi kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa sekä lähetekeskustelulla
maaliskuun kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti tasaarvolain kiintiösääntö ja tasapuolisuussääntö). Sääntötoimikunta on erikseen
pyytänyt asiasta lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämän lisäksi yksittäisiin pykäliin
on tehty tarkennuksia ja korjauksia.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen sääntökokoelmasta, jossa
pääsääntöön on yhdistelty aiemmin ohjesääntöinä olevia dokumentteja.
Ohjesäännöt hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, avustuksista, Turun
ylioppilaslehdestä ja elokuvatoimikunnasta sekä vaalijärjestys esitetään pidettäväksi
pääsäännöstä erillään. Niitä sääntötoimikunta ei ole laajemmin käsitellyt.
Sääntöjen 31 §:n mukaisesti sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan
edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa.
Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on
muutoksen vahvistanut.
Sääntöjen laillisuus tarkistetaan vielä erikseen asiantuntijoilta ennen lopullista
hyväksymistä ja vahvistamista.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn
sääntöihin ja ohjesääntöihin.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Vihreä lista esitti, että sääntöjen kohtaan valintatoimikunta (rivit 606-647), tehdään
seuraava lisäys: mikäli edustajisto päättää olla noudattamatta valintatoimikunnan
pohjaesitystä valinnoissa, esitys palautuu automaattisesti valmisteluun. Seuraavassa
edustajiston kokouksessa valintatoimikunta esittelee edustajistolle kaikki ehdokkaat
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ja edustajisto tekee päätöksen. Näin lisätään valintatoimikunnan arvostusta ja sen
pohjaesityksiin suhtauduttaisiin vakavammin. Tällöin valintatoimikunnan rooli
asiantuntijaelimenä vahvistuisi. Valintatoimikunnalla olisi edelleen velvollinen
perustelemaan valintansa.
Palanterä, Hybridiaani, kertoi, että Hybridiaani esitti asian
palauttamista valmisteluun. Asiantuntijalausuntoja tulisi odottaa ennen
päätöksentekoa.
Asiasta
äänestettiin
suuntaa-antavalla
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja tulkitsi Hybridiaanin palautusesityksen
voittaneen äänestyksen.
Päätös:

Edustajisto päätti palauttaa valmisteluun muutokset TYYn sääntöihin ja
ohjesääntöihin. Sääntötoimikunnan toimikautta päätettiin jatkaa
seuraavaan käsittelykertaan asti. Edustajisto päätti pitää toukokuussa
ylimääräisen edustajiston kokouksen.

70
OLL:n jäsenyys
L2

OLL:n jäseniä ovat vielä vuonna 2014 SYL ja SAMOK. Ylioppilas- ja
opiskelijakunnat kuuluvat liittojen kautta OLL:oon. Lisäksi OLL:n jäseniä ovat
Kadettitoverikunta, Poliisiammattikorkeakoulun oppilaskunta ja Tahkon talli.
Vuonna 2013 SYL:n liittokokous päätti, että SYL eroaa OLL:sta vuoden 2015 alusta
alkaen, ja jokaisen ylioppilaskunnan tuleekin siis päättää, haluaako liittyä OLL:n
jäseneksi. Päätöksiä on toivottu jo keväällä, jotta OLL voi aloittaa vuoden 2015
talousarvion valmistelun. TYYn jäsenyydestä on tarkoitus päättää huhtikuun
edustajiston kokouksessa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että Turun yliopiston ylioppilaskunta liittyy OLL:n
jäseneksi vuoden 2015 alusta alkaen.
Vähä-Heikkilä, hallitus, esitteli asiaa.
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto päätti, että Turun yliopiston ylioppilaskunta liittyy OLL:n
jäseneksi vuoden 2015 alusta alkaen.

71
Muut esille tulevat asiat
Vihreä lista esitti ja Humanistilista kannatti toivomuspontta liittyen OLL:oon:
”Hyväksyessään tämän ponnen TYYn edustajisto velvoittaa hallituksen
selvittämään, miten OLL:ää voitaisiin tuoda lähemmäs TYYtä. Pyydämme
selvittämään mahdollisuutta järjestää syksyllä OLL-aiheinen keskustelutilaisuus
edustajistolle ja liikunta-alayhdistyksille, sekä edustajistolle mahdollisuus
kommentoida
OLL:n
liittokokousmateriaaleja.
Lisäksi
tulisi
selvittää
mahdollisuutta rekrytoida osa liittokokousedustajista edustajiston jäsenistä ja
kannustaa TYYläisiä liikuntatoimijoita hakemaan OLL:n hallitukseen.”

1
2

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 23.4.2014

Vihreä
listan
ponnesta
äänestettiin
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja katsoi ponnen tulleen hyväksytyksi.
Hybridiaani esitti toivomusponnen liittyen edustajiston tutustumisiltaan:
”Hybridiaani esittää, että hallitus järjestää edustajistolle tutustumisillan
osakuntatalo Uusi-S:llä ottaen selvää vapaista illoista ja teettäen kyselyn
edustajistolle sopivimmasta illasta esimerkiksi doodlella. Hallituksen tulee myös
ottaa selvää osakuntien innostuksesta osallistua iltaan ja esimerkiksi esitellä
toimintaansa edustajistolle. Kulut maksatetaan osallistujilla, ei TYYn varoilla."
Hybridiaanin
ponnesta
äänestettiin
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja katsoi ponnen tulleen hyväksytyksi.
Vihreä lista esitti toivomusponnen liittyen kirjaston tilan uudelleen käyttöön:
”Hyväksyessään tämän ponnen TYYn edustajisto velvoittaa hallituksen
selvittämään, miten ja mihin hintaan TYYn kirjaston tilat voitaisiin säilyttää
ylioppilaskunnan käytössä.”
Vihreä
listan
ponnesta
äänestettiin
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja katsoi ponnen tulleen hyväksytyksi.
TYY terveeksi esitti toivomusponnen liittyen opiskelijakorttien tarranjakoon
lääketieteellisessä tiedekunnassa: ”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto
velvoittaa hallituksen valmistelemaan esityksen opiskelijakortin tarrojen
jakopisteen pilotointia varten Medisiinalle elokuun kolmannen viikon aikana.”
TYY
terveeksi
ponnesta
äänestettiin
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja katsoi ponnen tulleen hyväksytyksi.
TYY terveeksi esitti toivomusponnen liittyen kokousten taukoliikuntaan: ”Tämän
ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen järjestämään
vapaaehtoista ohjattua liikunnallista taukojumppaa edustajiston kokouksissa
kokoustauoilla. Liikunnan edulliset vaikutukset terveyteen ja mielialaan tulisi
hyödyntää myös edustajiston toiminnassa.”
TYY
terveeksi
ponnesta
äänestettiin
kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja katsoi ponnen tulleen hyväksytyksi
Edustajiston puheenjohtaja kutsui kokousväen Proffan Kellariin jatkoille. Lisäksi
että edustajisto kokoontuu myös toukokuussa.
72
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.56.
Pöytäkirjan vakuudeksi,
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LIITTEET:

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Otso Markkanen
pöytäkirjantarkastaja

Mirva Matikka
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1.
Liite 2.

Esitys TYYn sääntökokoelmaksi 23.4.2014
Taustamuistio: OLL:n jäsenyys
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