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Pöytäkirja
keskustelu ääninauhalla
143
Kokouksen avaus
Edustajisto puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.
144
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Arvonen Roni
Auressalmi Teemu
Eeronheimo Enni
Ervasti Joni
Heinonen Santeri
Husman Katariina
Huttunen Otto
Ilvessalo Saara
Kallio Aleksi
Kantanen Pyry
Kantonen Tatu
Keskipoikela Veli-Matti
Koivisto Jukka
Koivula Janne
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kujala Jukka
Kuorikoski Panu
Kurki Klaus
Laakso Ville
Laine Lassi
Lunkka Henna
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Merikukka Roope

TuKY-lista
Ryhmä Lex
Soihdunkantajat
Eduxi
Soihdunkantajat
Hybridiaani
TYY terveeksi
Vihreä lista
varalla Litokorpi
TYY terveeksi
Demariopiskelijat - TOSY
TYY terveeksi
varalla Saarela
TuKY-lista
Hybridiaani
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
Eduxi
TuKY-lista
TuKY-lista
Demariopiskelijat - TOSY
Ryhmä Lex
TYY terveeksi
TuKY-lista
Hybridiaani
TYY terveeksi
Hybridiaani
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Miao Shiyu
Mäkilä Sanna
Männistö Jaakko
Nguyen Hai
Painilainen Aku
Palanterä Paavo
Peltomaa Paula
Saarinen Sini
Salo Samuli
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Takatalo Janika
Talvinko Max
Vainionpää Asta
Vuori Lauri
Weber Konsta

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

varalla Heino

varalla Forsström
varalla Tulonen

varalla Löthman

Paikalla todettiin olevan 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi hallitus
2014 sekä jäsenistöä.
145
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Edustajiston puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta
Vainionpää ja Lauri Vuori. Heidän lisäkseen ääniä laskee Konsta Weber.
146
Ilmoitusasiat
Edustajiston joulukuun iltakoulu 8.12. ja hallitushaastatteluiden katselutilaisuus 9.12.
Edustajiston kevät 2015:
21.1. (huom! aika) Tammikuun iltakoulu
28.1. Tammikuun kokous
25.2. Helmikuun kokous
25.3. Maaliskuun kokous
22.4. (huom! aika) Huhtikuun kokous
Viljanen, hallitus, ilmoitti vuoden lähestyvän loppua mutta uuden alkavan heti sen
perään. Siipien haku on tällä hetkellä käynnissä. Myös saavutettavuustyöryhmään ja
avustustoimikuntaan haetaan jäseniä.
Vähä-Heikkilä, hallitus, kertoi että tämän vuoden avustustoimikunnan raportti on
nähtävissä Yammerissa.
147
Esityslistan hyväksyminen
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Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
148
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen
kokousten
päätösluettelot
lähetetään
kokouksen
jälkeen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-poytakirjat-ja-esityslistat
Koulutuspoliittinen asiantuntija Isotalo vastasi Demariopiskelijoiden marraskuun
esittämään kysymykseen anonyymistä tenttimisestä.
149
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi
2015
L1

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta marraskuun
kokouksessaan 25.11.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2015.
Hallitus esitteli asian.
Toimintasuunnitelmaan oli tullut etukäteen kaksi muutosesitystä.
Ryhmä Vihreä vasemmisto esitti lisäystä riville 37 (tummennettu): ”Koska
kansainvälisten opiskelijoiden asumismahdollisuudet Turussa ovat
nykyisessä tilanteessa vähäiset ja väliaikaiset, hakee TYY
kansainvälisille opiskelijoille pitkäkestoisia asumisratkaisuja yhdessä
kaupungin päättäjien kanssa. Opiskelijoiden liikkumismahdollisuuksia
parannetaan kehittämällä pyöräteitä ja -parkkeja kampuksella ja edistämällä
sujuvaa joukkoliikennettä Ryhmä 30 000 kunnallispoliittisen ohjelman 2014–2016
tavoitteiden mukaisesti.”
Perustelut: Edustajiston iltakoulussa toivottiin otettavan huomioon tosussa kvopiskelijoiden asumistilanne, vaikka asumisprojekti priorisoitiin edustajiston
toiveesta pois. Viva esittääkin lisäystä kunnallispoliittiseen vaikuttamiseen, jossa
tämä huomioidaan.
Lisäksi ryhmä Vihreä vasemmisto esitti lisäystä riville 82: ”Vaalivaikuttamisen
lisäksi TYY edistää demokratian toteutumista järjestämällä poliittisen
linjapaperin päivityksen yhteydessä linjapaperin eri osa-alueista
kaikille TYYn jäsenille avoin workshop, jotta voidaan kohentaa
edaattoreiden tietotasoa sekä mahdollistaa muiden TYYn jäsenten
osallistuminen poliittisen linjapaperin päivitysprosessiin, samalla
tehden TYYn toimintaa ja poliittista linjapaperia tutummaksi
jäsenistölle.”
Perustelut: Viva tahtoo myös esittää 2. projektiin lisäystä, joka mielestämme olisi
omiaan
edistämään
osallistamista
ja
demokratiaa,
puhumattakaan
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läpinäkyvyydestä. Mielestämme ei myöskään ole huono asia, jos jäsenistömme
tuntisi toimintaamme ja dokumenttejamme paremmin.
TuKY-lista teki poistoesityksen toimintasuunnitelmaan:
Poistetaan rivit 76–82 ja muutetaan otsikoksi
lähemmäksi jäsenistöä alayhdistysten kautta"

"Ylioppilaskunta

Edustajisto keskusteli muutosesityksistä.
Vihreä vasemmisto muutti esitystään riville 82:
”Vaalivaikuttamisen
lisäksi
TYY
edistää
jäsendemokratian
toteutumista ja tekee TYYn toimintaa ja tavoitteita jäsenistölleen
tutummaksi
osallistamalla
jäsenistöä
poliittisen
linjapaperin
päivitykseen esimerkiksi ideariihen tai nettikyselyn muodossa.”
Muutosesityksistä siirryttiin äänestämään.
Äänestystulos:
Riville 37, Vihreän vasemmisto muutosesitys
Pohja
Tyhjiä

18
22
1

Puheenjohtaja totesi pohjan pitäneen äänestyksessä.
Edustajisto äänesti Vihreä vasemmiston lisäysesityksestä riville 82 suuntaaantavalla kädennostoäänestyksellä.
Puheenjohtaja totesi Vihreä vasemmiston lisäysesityksen menestyneen
äänestyksessä ja tulleen lisätyksi pohjaan.
Edustajisto äänesti TuKY-listan poistoesityksestä.
Äänestystulos:
TuKY-listan poistoesitys
Pohja

20
21

Puheenjohtaja totesi pohjan pitäneen äänestyksessä.
Ilvessalo, Vihreä lista, saapui paikalle klo 19.13. Litokorpi poistui kokouksesta. Paikalla edelleen
41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä
Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2015.

150
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2015
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
Asia käsitellään ennen muita esityslistan kohtia, koska se vaikuttaa mm. myöhemmin
hyväksyttävään talousarvioon.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen koosta
vuodeksi 2015.
Ryhmä Lex esitti hallituksen kooksi vuodeksi 2015 seitsemää (7) henkilöä
eli puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä.

Päätös:

Edustajisto päätti hallitukseen kooksi vuodeksi 2015 puheenjohtaja ja
kuusi (6) hallituksen jäsentä.

151
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodeksi 2015–2016
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat
menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen
kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana
yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle
yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksun lukuvuodeksi 2015–2016, 1.8.2015–31.7.2016.
Hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi 104,00 euroa perustutkinto-opiskelijoille
sekä 34,00 euroa jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Päätös:

Edustajisto määräsi Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun
lukuvuodeksi
2015–2016,
1.8.2015–31.7.2016
perustutkintoopiskelijoille
104,00
euroa
sekä
jatkotutkintoa
suorittaville
opiskelijoille 34,00 euroa.

152
Turun yliopiston ylioppilaskunnan talousarvion hyväksyminen vuodeksi 2015
L2

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn talousarviosta marraskuun
kokouksessaan 25.11. hyväksyessään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
TYYn taloustoimikunta on lausunut TYYn talousarviosta vuodeksi 2015.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2015.
Edustajiston puheenjohtaja kertoi taloustoimikunnan terveiset.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn talousarvion vuodeksi 2015.
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153
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2015
TYYn sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen
muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen yksityisten
jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät eivät voi toimia hallituksen
jäseninä.
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia
jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
“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 10 §)
Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn toimiston
toimesta heti valinnan jälkeen sekä tammikuun alussa 2015. Tarkempi
perehdytysaikataulu ja muita tärkeitä päivämääriä on esitelty TYYn www-sivustolla
hallitukseen haun yhteydessä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtajan vuodeksi 2015.
Ryhmä Lex esitti TYYn hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015
Mikko Monosta.
Mononen esittäytyi edustajistolle.
Edustajisto kyseli Monoselta hänen kantojaan asioista.

Päätös:

Edustajisto valitsi Mikko Monosen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2015.

ylioppilaskunnan

hallituksen
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Hallituksen valitseminen vuodeksi 2015
TYYn sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan hallitus tulee valita vuosittain
joulukuussa. Edustajisto on edellä kohdassa 150 päättänyt hallituksen koosta
vuodeksi 2015.
“Hallituksen jäsenten valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin
on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä
täydellisinä ja listan esittäjän on huolehdittava säännöissä mainitun
tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama henkilö voi olla
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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 46 §)
Perehdytys tehtävään järjestetään edellisen hallituksen jäsenten ja muun TYYn
toimiston toimesta heti valinnan jälkeen sekä tammikuun alussa 2015. Tarkempi
perehdytysaikataulu ja muita tärkeitä päivämääriä on esitelty TYYn www-sivustolla
hallitukseen haun yhteydessä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi
2015.
Humanoidi-rengas esitti listaa TYYn hallitukseen 2015, mutta esitys
todettiin sääntöjen vastaiseksi, koska kaikilla esitetyiltä henkilöiltä ei
ollut saatu suostumusta kokoonpanoon.
Ryhmä Lex esitti seuraavaa listaa TYYn hallitukseen 2015:
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
Janika Takatalo

Päätös:

Edustajisto valitsi
seuraavat henkilöt:
Jesse Huovinen
Lauri Liljenbäck
Julia Litokorpi
Riina Lumme
Sami-Petteri Seppä
Janika Takatalo

ylioppilaskunnan

hallitukseen

vuodeksi

2015

Kokoustauko 19.30–19.52.
155
TYYn pääsihteerin valitseminen
L3

TYYn pääsihteeri Tomi Nyström on irtisanoutunut tehtävästään 31.1.2015 alkaen.
Uuden pääsihteerin valinnan valmistelusta on vastannut edustajiston
valintatoimikunta, jolle annettiin tehtäväksi tehdä esitys uudesta pääsihteeristä
edustajistolle joulukuun kokoukseen.
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TYYn hallitus avasi haun pääsihteerin tehtävään valintatoimikunnan hyväksymällä
hakukuulutuksella 9.10. Haku umpeutui 3.11. Valintatoimikunta kutsui viisi hakijaa
haastatteluihin, jotka järjestettiin 18.–19.11. Ennen haastatteluja yksi haastatteluihin
kutsutuista vetäytyi pois prosessista. Valintatoimikunta kokoontui 20.11. tekemään
esityksen edustajistolle.
Valintatoimikunnan työskentelyä, hakijoiden vertailua ja prosessin aikataulua on
esitelty tarkemmin liitteenä olevassa taustamuistiossa.
Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee HuK Rauli Eleniuksen TYYn
pääsihteeriksi.
Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto valitsi HuK Rauli Eleniuksen TYYn pääsihteeriksi.

156
Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2015
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:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja
kuusi jäsentä vuodeksi 2015.
Esityksiä oli tullut etukäteen Yammeriin.
Puheenjohtajaksi
Kirsi Kemppi
Riku Hietarinta

Ryhmä Lex
TuKY-lista

Jäseniksi
Aleksi Saarela
Karoliina Rajala
Klaus Kurki
Sade Kondelin
Sanni Sirkiä

TYY terveeksi
TuKY-lista
Demariopiskelijat - TOSY
Vihreä vasemmisto
TuKY-lista

Edustajisto päätti siirtyä äänestämään puheenjohtajasta.
Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalirauhan.
Puheenjohtajaehdokkaille pidettiin kannatuspuheenvuoroja.
Suoritettiin vaali puheenjohtajaehdokkaiden kesken.
Puheenjohtaja päätti vaalirauhan.
Vaalin tulos:
Kemppi

10
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Hietarinta
Tyhjiä

30
1

Ryhmä Lex ilmoitti Kempin olevan käytettävissä myös johtokunnan
jäseneksi.
Edustajiston puheenjohtaja totesi johtokuntaan tulleen yhtä monta
ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Näin ollen johtokunnan
jäseniksi tulivat valituksi:
Kirsi Kemppi
Ryhmä Lex
Aleksi Saarela
TYY terveeksi
Karoliina Rajala
TuKY-lista
Klaus Kurki
Demariopiskelijat - TOSY
Sade Kondelin
Vihreä vasemmisto
Sanni Sirkiä
TuKY-lista
Päätös:

Edustajisto valitsi seuraavat henkilöt Turun ylioppilaslehden
johtokuntaan vuodeksi 2015:
Riku Hietarinta, puheenjohtaja
Kirsi Kemppi
Sade Kondelin
Klaus Kurki
Karoliina Rajala
Aleksi Saarela
Sanni Sirkiä

157
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2015
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja
hallintoa
tarkastamaan
valitaan
tilintarkastaja,
jonka
tulee
olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat
pätevyysvaatimukset
täyttävä
henkilökohtainen
varatilintarkastaja
tai
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa
ei valita.”
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tilintarkastajien valinnasta vuodeksi
2015.
Hallitus tarkensi esitystään: Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopersia (PwC).

Päätös:

Edustajisto
valitsi
TYYn
tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopersin (PwC).

vuodeksi

2015

158
Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri piti kiitospuheen.
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Hallitus oli valmistellut edustajistolle jouluisen esityksen kiitoksena vuodesta.
Edustajiston puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ravintola Proffan Kellariin
jatkoille.
159
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

LIITTEET:

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Asta Vainionpää
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Vuori
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.

TYYn toimintasuunnitelma 2015
TYYn talousarvio 2015
Valintatoimikunnan taustamuistio: Pääsihteerin valinnan valmistelu
2014

1

