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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.15

Paikka:

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

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhoilla
241
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20.
242
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Anttonen Milla
Auressalmi Teemu
Erhola Kaaren
Ervasti Joni
Herhi Eino
Hietarinta Riku
Husman Katariina
Häsänen Ilona
Kallio Aleksi
Kantonen Tatu
Koivisto Jukka
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kurki Klaus
Laakso Ville
Laiho Sofi
Laine Lassi
Lehtinen Santtu
Leimu Ann-Sofie
Lunkka Henna
Löthman Veera
Matikka Mirva
Merikukka Roope
Mäkilä Sanna
Mäkinen Lyydia
Männistö Jaakko
Norontaus Liisa
Palanterä Paavo
Pan Emily
Peltomaa Paula

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

Kouki

Henriksson

Talvinko

Lehikoinen
Forsström

Saarela
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Rankamo Oskari
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salmi Susanne
Sjöblom Jussi
Weber Konsta
Wessman Kukka-Maaria
Viljanen Virva
Vuori Lauri
Vähä-Heikkilä Matti
Välkkynen Liisa

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

Jyrkkänen
Karvonen
Leppäaro
Rintamäki
Salomäki

Tehikari

Paikalla oli 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Kondelinin varalle
ilmoitettiin Iiro Suomalainen, joka ei ole ollut ehdolla vuoden 2013 vaaleissa.
Todettiin, ettei hän voi toimia edustajistossa äänivaltaisena jäsenenä. Lisäksi
paikalla oli taloustoimikunnan puheenjohtaja.
243
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilona Häsänen ja Henna Henriksson. Heidän
kanssaan tarvittaessa ääntenlaskijana toimii Essi Karvonen.

244
Ilmoitusasiat
21.10.
28.10.
9.11.
14.11.
18.11.
25.11.

lokakuun kokouksen iltakoulu
lokakuun kokous
juhlakokous Turun kaupungintalossa
TYYn 93. vuosijuhla
marraskuun iltakoulu
marraskuun kokous

3.11.

Uuden edustajiston järjestäytymiskokous

Vihreä vasemmisto järjestäytyi uudelleen:
Rpj Iiro Salomäki Vara-rpj Liisa Norontaus.
Valintatoimikunnassa varsinaisena Otso
Rintamäki

Norblad,

varalla

Elena

Vihreä lista järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan
varsinainen: Wessman, 1. vara: Kulha, 2. vara: Weber

osalta:

Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen valintatoimikunnan
varsinainen jäsen Mäkilä, varajäsen Leppä-Aro

osalta:

Takatalo kertoi SYL-delegaation perehdytysaikataulusta.
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Seppä kertoi, että OLL-liittokokousdelegaatiossa on yksi paikka aktiiviselle
edaattorille.
245
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

246
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Kurki, Demariopiskelijat, kysyi koposektorin henkilövoimavaroista, koska
koulutuspoliittinen vastaava on ollut runsaasti poissa erilaisista sektorinsa
tapaamisista. Mononen vastasi Huovisen olleen pitkittyneessä flunssassa ja siksi
jonkin verran poissa.
247
Ylioppilastalon siipirakennuksen myynti
Turun ylioppilaskyläsäätiö on lähestynyt ylioppilaskuntaa seuraavalla pyynnöllä:
"Turun Ylioppilaskyläsäätiö pyytää Turun yliopiston ylioppilaskuntaa (TYY)
antamaan suostumuksensa kauppaan, jolla myydään 932 m2 suuruinen
määräosa tontista Turun kaupungin (529) kaupunginosan (35) korttelissa,
kiinteistötunnus 853-35-45-1 sekä sillä olevista rakennuksista. Kauppa tullaan
toteuttamaan hallinnanjakosopimuksin siten, että ostajalle tulee hallintaoikeus ja
kustannusvastuu urheilu- ja uimahalliosioon, johon sisältyy myös nykyistä
ravintolatilaa.
Kyseinen kauppa ei ole vastoin säädekirjan tarkoitusta eikä vaaranna Turun
Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai sääntöjen tarkoituksen
mukaista toimintaa."
Säätiö on tarkistuttanut esitysmuodon lakimiehellä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se antaa suostumuksensa esityksen mukaiselle
kiinteistökaupalle. Kauppa ei ole vastoin säädekirjan määräyksiä eikä sillä
vaaranneta Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai
sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa.
Mononen esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti pohjaesityksen mukaisesti.
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248
Linjakeskustelu TYYn toimiston remontin kuluista
Ylioppilaskunnan toimisto remontoidaan kesän 2016 aikana osana ylioppilastalo A:n
perusparannusta. Samassa yhteydessä entinen TYYn kirjasto muutetaan
järjestötiloiksi. Kulujen pääosasta vastaa Turun ylioppilaskyläsäätiö, mutta osa
katetaan ylioppilaskunnan varoista. Edustajiston tulee antaa hallitukselle linjaus
siitä, minkä suuruinen summa voidaan varata tähän tarkoitukseen. Kulut lienee
mahdollista jakaa useammalle vuodelle. Summa otetaan huomioon keskipitkän
aikavälin taloussuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy linjakeskustelun remonttiin käytettävästä
rahasummasta.

Keskustelu:

Wessman, Vihreä lista kysyi Turku-salin käytöstä mahdollisesti ravintolakäytössä.
Lehikoinen, Oikeat totesi luottavansa taloustoimikunnan tekemään n. 50 000 euron
summaan.
Talvinko, Soihdunkantajat, totesi toivovansa että asiasta puhutaan vielä jatkossa
tarkemmilla luvuilla. Kuitenkin pitää mennä ”ihminen edellä”, jotta saadaan tilat,
joissa on hyvä työskennellä.
Wessman sanoi, että voidaan käyttää 100 000 euroa, jos on tarve.
Auressalmi, Ryhmä Lex, sanoi että tehdään kerralla kunnolla, koska tilaisuus on
melko ainutlaatuinen. Henkilöstökulut ovat niin suuri osa menoista, että on vain
järkevää panostaa siihen että toimisto on sellainen että töitä on hyvä tehdä.
Saarinen, Humanistilista, totesi että taloustoimikunnan lausunto toimii hyvänä
pohjana.
Salomäki, Vihreä vasemmisto, kertoi ViVan kannattavan taloustoimikunnan
näkemystä. Saavutettavuus pitää huomioida toimiston suunnittelussa.
Pääsihteeri veti asian yhteen siten, että tarkemmista luvuista käydään keskustelua
taloustoimikunnan kanssa.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käydyn linjakeskustelun remonttiin
käytettävästä rahasummasta.

249
Ylioppilastalo A:n remontin yhteydessä irtisanottavat ja solmittavat
vuokrasopimukset
L1

TYY on 6.6.1989 päivätyllä sopimuksella sopinut vuokra- ja käyttöehdoista Turun
ylioppilaskyläsäätiön kanssa seuraavista tiloista:
1. TYYn toimisto
2. Kirjasto
3. Kappeli
4. Osakuntatilat
5. Ainejärjestötilat
6. Muut tilat (ullakko- ja kellaritiloja)
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Osakuntatilojen osalta vuokrasopimukset on irtisanottu jo aiemmin
ylioppilastalojen B ja C perusparannusten yhteydessä ja B-talon osakuntatiloista on
solmittu uusi sopimus vuonna 2013.
Vuoden 1989 sopimuksen mukaisesti TYY ei ole maksanut vuokraa
toimistotiloistaan, kirjastosta tai kappelista, vaan ne on luovutettu säätiön sääntöjen
ja vuoden 1967 luovutuskirjan perusteella ylioppilaskunnan käyttöön maksutta.
Tuetun asumisen ARA-lainsäädännön nykyehtojen mukaan järjestely ei enää ole
lainmukainen ja TYS on ilmoittanut että ylioppilastalon perusparannuksen
yhteydessä näille tiloille tulee laskea vuokra, joka kattaa vähintään tiloista koituvat
hoitokustannukset.
Pääsihteeri Elenius ja Universtas Oy:n toimitusjohtaja Eklund ovat käyneet
neuvotteluja vuokrasopimusten ehdoista koskien TYYn toimistoa, kirjastoa,
ravintola Assarin ullakon tiloja ja TYYn saunaa. Remontin yhteydessä ylioppilastalo
A:n toinen kerros muutetaan ravintolatilaksi. Ns. järjestökäytävällä oleville
yhdistyksille varataan tilat entisestä kirjastosta, jonka muutostyöt tätä tarkoitusta
varten ovat osa remontin kokonaisuutta.
Ehdotettu vuokrasopimus TYYn osalta sisältää: TYYn toimiston (316 m2), kirjaston
(134 m2), varastotilojen n. 25 m2 ja B-talon kerhohuoneiston (55 m2) tilat. Tilojen
koot ovat tarkentuneet pohjapiirustusten perusteella. Universtas vuokraisi Turkusalin, ja se olisi tilanteen mukaan TYYn ja järjestöjen ja Assarin ullakon käytössä.
Hallitus hyväksyy asiasta aiesopimuksen kokouksessaan ennen edustajiston
kokousta.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se antaa hallitukselle valtuudet irtisanoa voimassa
olevat ylioppilastalo A:ta koskevat vuokrasopimukset, käydä neuvottelut ja solmia
vuokrasopimuksen tiloista, yhteensä n. 535 m2. Jos kerhohuoneistolle (55 m2) ei
löydy alivuokralaisia, hallitus voi harkintansa mukaan jättää tilan vuokraamatta.
Mononen esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti esityksen mukaisesti.

250
Uusi ylioppilastalo -selvitystyöryhmän nimittäminen
Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan seuraavaa:
"[--] TYY perustaa työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai
vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan
käyttöön tai ylioppilaskunnalle. Työryhmän tavoitteena on kartoittaa tilojen
täsmällinen tarve ja tämän perusteella aloittaa selvittämään mahdollisia
ratkaisumalleja. Huomioon on otettava ainakin Ylioppilastalo A:n remontin ja
Turun yliopiston tilaohjelman puitteissa mahdollistuvat pitkäaikaiset ratkaisut
tilatarpeeseen. Työryhmä tuo työnsä tulokset edustajistolle. Selvitystyössä
hyödynnetään vanhoja selvityksiä ja tuloksia, sekä etsitään uusia ratkaisuja.
Selvitystyön on myös pohjauduttava sille, että tilaratkaisu on toteutettavissa
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taloudellisesti kestävällä tavalla siten, että tiloista saatavat tuotot riittävät
kattamaan siitä aiheutuvat juoksevat kulut. Hallitus esittää perustettavaa
työryhmää lokakuun edustajiston kokoukselle."
Sääntöjen 34 § ”Toimikunnan asettaminen” mukaan:
”Edustajisto voi harkintansa mukaan asettaa toimikaudekseen tai lyhyemmäksi
ajaksi tarpeellisen määrän toimikuntia, joille edustajisto ne asettaessaan valitsee
puheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajan
ja sihteerinä toimii toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö tai pääsihteerin
määräämä ylioppilaskunnan työntekijä, jonka toimialaan toimikunnan tehtäväksi
annon mukainen asia kuuluu.
Edustajisto päättää toimikunnan asettaessaan sen tehtävistä, kokoonpanosta ja
toimikaudesta.”
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen
uuden ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden
hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle ja päättää samalla
työryhmän toimikaudesta.
Hallitus täydensi esitystään, ja esitti että työryhmään valittaisiin seuraavat henkilöt:
Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja (Hybridiaani)
Tiina Mänty (Tuky-lista)
Elina Hirvonen (Lex ry)
Inari Harjuniemi (Fobia ry)
Tuula Musakka (Tritonus ry)
Rauli Elenius (pääsihteeri)
Taloustoimikunnan keskuudestaan nimeämä henkilö
Petri Teräspuro (osakunnat)
Topi Artukka
Hallitus täydensi pohjaesitystään siten, että työryhmän toimikausi on sen
asettamisesta edustajiston toimikauden loppuun saakka.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti nimetä ajalle 28.10.–31.12.2015 seuraavan työryhmän
selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa
tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan
käyttöön tai ylioppilaskunnalle:
Matti Vähä-Heikkilä, puheenjohtaja (Hybridiaani)
Tiina Mänty (Tuky-lista)
Elina Hirvonen (Lex ry)
Inari Harjuniemi (Fobia ry)
Tuula Musakka (Tritonus ry)
Rauli Elenius (pääsihteeri)
Taloustoimikunnan keskuudestaan nimeämä henkilö
Petri Teräspuro (osakunnat)
Topi Artukka
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251
SYL:n liittokokousedustajien valitseminen
SYL:n liittokokous järjestetään 20.–21. marraskuuta 2015 Espoon Korpilammella.
Kullakin liiton jäsenenä olevalla ylioppilaskunnalla on oikeus lähettää yksi edustaja
jokaista alkavaa tuhatta opiskelijaa kohti edeltävän vuoden marraskuun
jäsenmäärän mukaan. Edustajille voidaan valita lisäksi henkilökohtainen
varaedustaja tai koko delegaatiolle yleisvaraedustajia. TYYn varsinaisten
liittokokousedustajien määrä on 15. Liittokokouksen osallistumismaksut ovat
varsinaiselta edustajalta 105 € ja varalta 140 €. Vuonna 2014 tarkkailijoilta
osallistumismaksu oli 160 €. Mikäli edustajiston valitsemissa liittokokousedustajissa
tapahtuu 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.

Keskustelu:

Edustajiston puheenjohtaja esitti, että SYL:n liittokokoukseen lähetettäisiin
seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varaedustaja):

Varsinainen edustaja
Lauri Liljenbäck, TuKY-lista
Jesse Huovinen, TuKY-lista
Ossi Tursas, TuKY-lista
Sofi Laiho, TuKY-lista
Lassi Laine, TYY Terveeksi
Mirva Matikka, TYY Terveeksi
Laura Aaltonen, Hybridiaani
Tuomas Dahlström, Ryhmä Lex
Sami-Petteri Seppä, Ryhmä Lex
Lyydia Mäkinen, Eduxi
Riina Lumme, Soihdunkantajat
Iiro Salomäki, Vihreä vasemmisto
Klaus Kurki, Demariopiskelijat – TOSY
Julia Litokorpi, Vihreä lista
Sini Saarinen, Humanistilista

Varaedustaja
Laura Vähäsaari, TuKY-lista
Ann-Sofie Leimu, TuKY-lista
Paula Peltomaa, TuKY-lista
Aku Kähkönen, TuKY-lista
Henri Salo, TYY Terveeksi
Aksel Vuornos, TYY Terveeksi
Jukka Koivisto,Hybridiaani
Matti Vähä-Heikkilä, Hybridiaani
Mikko Mononen, Ryhmä Lex
Emmi Hallikainen, Eduxi
Max Talvinko, Soihdunkantajat
Elena Rintamäki, Vihreä vasemmisto
Artturi Jyrkkänen, Demariopiskelijat – TOSY
Iida Salonen, Vihreä lista
Janika Takatalo, Oikeat

Tämän lisäksi päätettiin lähettää tarkkailijoina Rauli Elenius (PS) sekä Ville Laakso.
Päätös:

Edustajisto päätti lähettää esityksen mukaiset henkilöt.

252
TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016–2018
L2

Edustajisto päivittää TYYn kolmivuotissuunnitelman lokakuun kokouksessaan.
Lähetekeskustelu asiasta käytiin edustajiston syyskuun kokouksessa, minkä jälkeen
hallitus on käsitellyt ryhmäpuheenvuoroissa esiin tulleet huomiot ja tehnyt niiden
perusteella muutoksia kolmivuotissuunnitelmaan.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman
vuosille 2016–2018.
Mononen esitteli asiaa.
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Keskustelu:
Kohta:
Yliopiston
talouden
sopeutusohjelma
Johdanto,
Ulkoiset
muutosvoimat

Päätös:

Muutosesitys
Muutosesitys: “2016: Osallistutaan
sopeutustoimien selvitystyöhön ja
vaikutetaan siihen, etteivät sopeutustoimet
heikennä kohtuuttomasti opetuksen ja
tutkimuksen laatua.”
Muutosesitys:
“Kolmivuotissuunnitelmassa on kuvattuna
myös muutosvoimia, jotka muokkaavat
TYYn toimintaympäristöä.” Muutetaan
muotoon ”Kolmivuotissuunnitelmassa on
kuvattuna viisi läpileikkaavaa teemaa, jotka
näkyvät kaikessa TYYn toiminnassa.”
Lisäksi kohta “Ulkoiset
muutosvoimat” korvataan kokonaan
muotoilulla:
”Läpileikkaavat teemat
Verkostoituminen
Kansainvälisyys
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Digitalisaatio
Muuttuvat viestinnän tavat ja kanavat”

Esittää

Kannattaa

Tulos

ViVa

hyväksyttiin

ViVa

hylättiin

Edustajisto hyväksyi kolmivuotissuunnitelman.

253
Lähetekeskustelu TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016
L3

Hallitus
on
valmistellut
edustajistolle
lähetekeskusteluun
TYYn
toimintasuunnitelman vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi
vuodelle suunnitellut vaikuttavat ja ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta
poikkeavat projektit. Toimintasuunnitelmasta käydään edustajiston lokakuun
kokouksessa lähetekeskustelu, jonka ryhmäpuheenvuorojen pohjalta hallitus
muokkaa toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi edustajiston marraskuun
kokoukseen.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016.
Mononen esitteli asiaa.

Keskustelu:
Päätös:

Toimintasuunnitelmaluonnoksesta käytettiin useita puheenvuoroja.
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016.

käymänsä

lähetekeskustelun

Kokoustauko 20.02 – 20.20
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254
Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018
L4

Taloustoimikunta
on
valmistellut
edustajistolle
keskipitkän
aikavälin
taloussuunnitelman (KTS). Lähetekeskustelu toimii samalla vuoden 2016
talousarvion lähetekeskusteluna. KTS ja talousarvio hyväksytään edustajiston
marraskuun kokouksessa.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn
lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas esitteli asiaa ja totesi
huoneistomenojen osalta saadaan tarkempia lukuja hyväksymiskokoukseen.

Keskustelu:

Suunnitelmasta käytettiin useita puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

että

255
TYYn edustajien valinta TYS:n valtuuskuntaan
TYY valitsee Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan kuusi jäsentä, joista yhden
on oltava edustajiston puheenjohtaja. Hallitus avasi haun valtuuskunnan jäseniksi
kokouksessaan 28/2015. Haku on auki 18.10. saakka. Valintatoimikunta tekee
esityksen edustajistolle hakeneiden joukosta.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee TYYn edustajat TYS:n valtuuskuntaan
valintatoimikunnan esityksestä.
Valintatoimikunta kokoontui 22.10. ja päätti esittää valtuuskuntaan seuraavia
henkilöitä:
Valintatoimikunta esittää TYS:n valtuuskuntaan valittaviksi seuraavia henkilöitä:
Lauri Liljenbäck
Sami-Petteri Seppä
Jukka Väisänen
Larissa Päivärinta
Tuomas Dahlström
Kauden 2016–2017 edustajiston puheenjohtaja

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti nimetä TYS:n valtuuskuntaan seuraavat henkilöt:
Lauri Liljenbäck
Sami-Petteri Seppä
Jukka Väisänen
Larissa Päivärinta
Tuomas Dahlström
Kauden 2016–2017 edustajiston puheenjohtaja
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256
Muut esille tulevat asiat
Hallituksen jäsen Liljenbäck ilmoitti saaneensa streamin toimimaan niin kuin
halusikin.
257
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.25
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Ilona Häsänen
pöytäkirjantarkastaja

Henna Henriksson
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Aiesopimus TYS:n kanssa (luottamuksellinen, toimitetaan
kokouksessa)
Hallituksen esitys kolmivuotissuunnitelmaksi 2016–2018
Toimintasuunnitelman 2016 luonnos lähetekeskusteluun
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2016–2018
lähetekeskusteluun
Ryhmäpuheenvuorot toimintasuunnitelmasta 2016
Ryhmäpuheenvuorot Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta 2016–
2018

1

