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EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs.

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhoilla
202
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17.
203
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla, ja päätösvaltaisuus
todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Anttonen Milla
Auressalmi Teemu
Eeronheimo Enni
Ervasti Joni
Friman Antti
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Hietarinta Riku
Holmén Joel
Husman Katariina
Kallio Aleksi
Kantonen Tatu
Koivisto Jukka
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kujala Jukka
Kurki Klaus
Laakso Ville
Laine Lassi
Lehtinen Santtu
Leimu Ann-Sofie
Lunkka Henna
Löthman Veera
Markkanen Otso
Merikukka Roope
Mäkilä Sanna
Männistö Jaakko
Norontaus Liisa

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

Salakka

Forsström

Talvinko

Tulonen
Poissa
Rantala
Kovala
Veijonen
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Peltomaa Paula
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salo Samuli
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Vainionpää Asta
Weber Konsta
Wessman Kukka-Maaria
Viljanen Virva
Vuori Lauri
Vähä-Heikkilä Matti
Välkkynen Liisa

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

Kaarle
Kantanen
Mänty

Väisänen

Tapaninaho

Läsnä oli 40/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli
edustajistovaalikoordinaattori Dahlström, jäsenistöä ja kokoustekniikan kurssilaisia
kauppakorkeakoulusta.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
204
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Edustajiston puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapaninaho
ja Kantanen. Heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Välkkynen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Tapaninaho ja Pyry Kantanen.
Heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Liisa Välkkynen.

205
Ilmoitusasiat
11.5.
13.5.
20.5.

RPJ-palaveri
toukokuun iltakoulu
toukokuun kokous (linjapaperin hyväksyminen, TYL:n päätoimittajan
sijaisen valinta, halloped-ohjesäännön hyväksyminen)

Edustajiston puheenjohtaja ilmoitti toukokuun kokouksen aikatauluista. Kokous
aloitetaan kesätyöläisten vuoksi vasta klo 19.15.
Hallituksen puheenjohtaja antoi vastaukset sekä TYY-tyttöjen alumnitapaamisiin
kutsumiseen liittyvään että eduskuntavaalikampanjassa kysyttävästä feministisestä
kysymyksestä.
Puheenjohtaja jatkoi powerpoint-esityksellä vastaamalla humanistilistan ponteen
koskien niin sanottua instagate-kohua sosiaalisessa mediassa. Puheenjohtaja kertoi
millaisia toimenpiteitä prosessissa on tehty ja miten viestinnän kehittämistä
jatketaan.

EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 22.4.2015
Sivu 3 / 8

Hallituksen varapuheenjohtaja Takatalo kertoi eduskuntavaalikampanjasta ja piti
aiheesta powerpoint-esityksen. Vaalitapahtumia oli yhdeksän, mielipidekirjoituksia
neljä, nettiuutisia seitsemän, blogikirjoituksia viisi ja koulutuslupauksia
kuusikymmentä. Takatalo kertoi myös ehdokkaiden koulutuslupauksista ja eri
lupauksien saamasta kannatuksesta.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas kertoi Universtaan hallituksen valinnasta
ja yleistä Universtaan yhtiökokouksesta.
Ryhmä Demariopiskelijat järjestäytyi uudelleen: rpj Klaus Kurki, vararpj Pyry Kantanen
Auressalmi, Ryhmä Lex, ilmoitti remonttivaikuttamisen ohjausryhmän kuulumisia
ja tulevien tapaamisten aiheita.
206
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
207
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Viljanen, Vihreä vasemmisto, kysyi jäsenmaksuvapautuksesta. Mononen vastasi
sääntöihin vetoamalla ja kertoi, millä kriteereillä vapautus voitaisiin antaa.
Pääsihteeri täydensi vastausta kertomalla, että vuonna 2012 hallitus käsitteli yhden
hakemuksen, mutta järjestömuistissa ei ole yhtään tapausta, jossa vapautus olisi
annettu.
Kurki, Demariopiskelijat, kysyi Aprillirockissa kerrotusta erään bändin mauttomasta
homovitsistä sekä yhtyeiden sukupuolittuneisuudesta. Lumme ja pääsihteeri
vastasivat, että vitsi ei edustanut TYYn kantaa, mutta sitä ei voitu estääkään. Rockyhtyeiden miesvaltaisuus on yleinen ongelma, eikä TYY voi sitä toiminnallaan
korjata.
208
Vaalijärjestyksen hyväksyminen
L1

Edustajistovaalit järjestetään kuluvan vuoden marraskuussa. Pääsihteeri ja
keskusvaalilautakunta ovat valmistelleet esityksen vaalijärjestyksen päivittämiseksi.
Suuri osa muutoksista on kielen johdonmukaistamista. Tärkein muutos on
keskusvaalilautakunnan enemmistön kannattama äänestyspisteistä luopuminen.
Ohjesäännössä alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta (7 §) viitataan
vaalijärjestykseen, ja nyt tehtävän päivityksen yhteydessä ohjesääntöön tulee
päivittää viittaus oikein.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset vaalijärjestykseen ja
valtuuttaa pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset
ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
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Keskustelu:

Ryhmä Vihreä vasemmisto esitti seuraavaa lisäystä vaalijärjestykseen:
Luvun IV alle: Keskusvaalilautakunnan valmistelevat toimenpiteet vaalia varten
Äänestyspisteet
x § Keskusvaalilautakunta määrää varsinaisille vaalipäiville vähintään kolme (3)
äänestyspistettä sekä ennakkoäänestyspisteen tai –pisteitä katsoessaan ne
tarpeellisiksi.
Äänestys ja äänestyspisteet pidetään auki keskusvaalilautakunnan päätöksen
mukaisesti.
x § Keskusvaalilautakunta valitsee jokaiselle äänestyspisteelle 2-5 valvojaa.
Valvojista vähintään kahden tulee olla paikalla koko äänestyspisteen aukioloajan.
Paikalla olevista valvojista yhden on oltava keskusvaalilautakunnan varsinainen
tai varajäsen. Vaalipisteen muiksi valvojiksi voidaan valita ylioppilaskunnan
äänivaltaisia jäseniä.
Keskusvaalilautakunta nimeää jokaiselle äänestyspisteelle vastuuhenkilön, joka on
vastuussa äänestyspisteen ja sen valvojien toiminnasta.
x § Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava
koko vaalitoimituksen ajan äänestyspisteiden valvojien tavoitettavissa.
Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu keskusvaalilautakunnan koolle sen ennalta
määräämällä tavalla.
Keskusvaalilautakunta ratkaisee äänestyspisteiden valvojien sille alistamat asiat,
valvoo vaalien yleistä kulkua, valvoo että äänestyspisteillä noudatetaan yhtäläisiä
menettelytapoja ja antaa ohjeita äänestyspisteiden valvojille.
x
§
Äänestyspisteiden
valvojat
kokoontuvat
keskusvaalilautakunnan
määräämässä paikassa äänestyspisteiden pystyttämistä varten.
x § Jokaisella äänestyspisteellä pidetään kirjaa äänestyspisteen tapahtumista
keskusvaalilautakunnan
vahvistaman
pöytäkirjalomakkeen
mukaisesti.
Äänestyspisteen valvojat merkitsevät pöytäkirjaan äänestäjien lukumäärän,
mahdolliset häiriötilanteet sekä muut keskusvaalilautakunnan tarpeellisiksi
katsomat asiat. Äänestyspisteen valvojat kirjaavat tapahtumia ylös
keskusvaalilautakunnan vahvistaman pöytäkirjalomakkeen mukaisesti.
x § Äänestyspisteessä ja sen välittömässä läheisyydessä ei saa vaalitoimituksen
aikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia,
eikä muutenkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen.
Läsnä olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita keskusvaalilautakunta tai
äänestyspisteiden valvojat antavat järjestyksen ylläpitämiseksi ja äänestyksen
häiriöttömän kulun turvaamiseksi.
x § Äänestyspisteiden valvojien on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tämän
vaalijärjestyksen määräyksistä. Äänestyspisteen valvojat eivät saa antaa vaalin
aikana tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan, eivätkä he saa
hyväksikäyttää näitä tietoja muutenkaan.
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x § Äänestyspisteille on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokasyhdistelmiä.
x § Äänestäjä saa käyttää äänestäessään apunaan äänestyspisteen valvojaa tai
muuta henkilöä. Avustajana ei voi toimia henkilö, joka on vaalissa ehdokkaana.
Avustajan käytöstä tehdään merkintä äänestyspisteen pöytäkirjaan.
x § Kunkin äänestyspisteen valvojat varmistavat sähköisen äänestysjärjestelmän
toimivuuden äänestyspisteellään. Äänestysjärjestelmän teknisen ongelman
ilmetessä äänestyspisteen valvojien tulee ottaa yhteyttä keskusvaalilautakunnan
valtuuttamaan tekniseen tukihenkilöön.
Mahdolliset epäselvyydet vaalitoimituksessa pyritään ratkaisemaan
äänestyspisteellä, tarvittaessa teknisen tukihenkilön avustuksella.
x § Äänestyspisteiden valvojat ratkaisevat
epäselvyydet välittömästi asian ilmettyä.

vaalitoimituksessa

jo

esiintyvät

Jos äänestäjä ei voi osoittaa äänioikeuttaan, on äänestyspisteiden valvojien
alistettava asia keskusvaalilautakunnan käsiteltäväksi.
Jos valvojat eivät ole jostain toimenpiteestä yksimielisiä tai syntyy epäilys
vaalivilpistä, vakavasta eettisten pelisääntöjen rikkomisesta tai muusta
väärinkäytöksestä, on valvojien myös heti alistettava asia keskusvaalilautakunnan
ratkaistavaksi. Valvojien on lisäksi tehtävä asiasta selvitys äänestyspisteen
pöytäkirjaan.
Vihreä lista esitti muuten samaa kuin Vihreä vasemmisto, mutta että säilytetään
vähintään yksi (1) äänestyspiste. Äänestyspisteen valvontaa säätelevät kirjaukset
säilytetään.
Edustajisto koeäänesti Vihreän vasemmiston ja Vihreän listan esitysten välillä.
Vihreän listan esitys voitti äänestyksen.
Edustajisto äänesti pohjaesityksen ja Vihreän listan esityksen välillä.
Hallituksen pohjaesitys
Vihreän listan esitys
Tyhjä

24
16
0

Hallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen.
Ryhmä TuKY-lista esitti, että pykälä 43 muotoillaan seuraavasti:
Mikäli vaaleissa esiintyy selvästi koko vaalituloksen oikeellisuuden vaarantava
järjestelmävirhe tai vaalivilppi, voi keskusvaalilautakunta 2/3 enemmistöllä
peruuttaa tai mitätöidä vaalit. […]
Edustajisto kävi esityksestä koeäänestyksen. TuKY-listan esitys voitti äänestyksen.
Edustajisto päätti hyväksyä TuKY-listan lisäysesityksen.
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Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä muutokset vaalijärjestykseen ja valtuuttaa
pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset
ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

209
Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsen Jukka Kujala on pyytänyt eroa valmistumisen ja Antti
Friman vaihto-opiskelun vuoksi. Heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se myöntää eron Jukka Kujalalle ja Antti
Frimanille ja täydentää taloustoimikuntaa.

Keskustelu:

Vihreä lista esitti Heidi Sanevuorta
TuKY-lista esitti Tiina Mäntyä.
Ryhmä Lex esitti Larissa Päivärintaa.
TYY Terveeksi esitti Ville Forsströmiä.
Puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
Ehdokkaille pidettiin kannatuspuheenvuorot.
Edustajisto kävi vaalin kahdesta taloustoimikunnan jäsenestä. Ääntenlaskijat
siirtyivät laskemaan ääniä.

kokoustauko 19.48–20.05
Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen:

Päätös:

Forsström

17

Mänty

17,5

Päivärinta

6,5

Sanevuori

17,5

Edustajisto päätti myöntää eron Jukka Kujalalle ja Antti Frimanille
taloustoimikunnan jäsenyydestä ja valita heidän tilalleen Tiina Männyn
ja Heidi Sanevuoren.

210
Lähetekeskustelu poliittisesta linjapaperista
TYYn poliittiset linjat määritellään linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy kerran
toimikaudessaan.
Edustajiston työ poliittisen linjapaperin päivittämiseksi alkoi helmikuun
kokouksessa ensimmäisellä lähetekeskustelulla, jossa edustajistoryhmät esittivät
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näkemyksiään linjapaperin uudistamisen laajuudesta. Linjapaperin sisältöjä
käsiteltiin lisäksi hallituksen edustajistolle järjestämässä workshop-tilaisuudessa 23.
maaliskuuta.
Ryhmät Vihreä vasemmisto ja Vihreä lista tuovat linjapaperin toiseen
lähetekeskusteluun huhtikuun kokoukseen. Tarkoitus on, että edustajisto käy
keskustelua hallituksen työstämästä linjapaperin luonnoksesta (toimitetaan
erikseen). Keskustelu ohjaa hallituksen työtä linjapaperin jatkovalmistelussa ja
tukee edustajiston lopullista päätöksentekoa.
Poliittinen linjapaperi tulee edustajiston päätettäväksi toukokuun kokoukseen.
Esitys:

Ryhmät Vihreä vasemmisto ja Vihreä lista esittävät edustajistolle, että se käy
lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä
keskustelun.

Keskustelu:

Viljanen, Vihreä vasemmisto, esitteli asiaa. Viljanen totesi, ettei hallitus tuonut
linjapaperia keskusteluun. Hän kritisoi sitä, miten hallitus valmistelee ja perustelee
esityksiään edustajistolle.
Hallitus esitteli linjapaperiin tehtyjä muutoksia, poistoja ja lisäyksiä.
Wessman piti työjärjestyspuheenvuoron, jotta esityksestä voidaan pitää
ryhmäpuheenvuorot osio kerrallaan ryhmäpuheenjohtajapalaverissa sovitun
mukaisesti.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot koulutuspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta,
opiskelijayhteisöstä ja yhteiskuntavaikuttamisesta kustakin kerrallaan. Osioiden
käsittelyn välissä käytiin yleiskeskustelu kunkin osion osalta.

20.48 Kurki poistui miestenhuoneeseen. Salin äänimäärä 39/41.
Ryhmäpuheenvuorot jatkuivat.
20.51 Kurki palasi. Salin äänimäärä 40/41.
Ryhmäpuheenvuorot jatkuivat.
21.09 Wessman poistui naistenhuoneeseen. Salin äänimäärä 39/41.
Ryhmäpuheenvuorot jatkuivat.
21.12 Wessman palasi. Salin äänimäärä 40/41.
Ryhmäpuheenvuorot jatkuivat.
Edustajisto kävi asiasta laajasti keskustelua.
Hallituksen
puheenjohtaja
jatkokäsittelystä.
Päätös:

piti

vielä

loppupuheenvuoron

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun.

linjapaperin
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211
Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.
212
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.08.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Tommi Tapaninaho
pöytäkirjantarkastaja

Pyry Kantanen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1.
Liite 2.

Hallituksen esitys vaalijärjestykseksi
Linjapaperiluonnos

