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Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
186
Kokouksen avaaminen
Edustajiston varapuheenjohtaja Auressalmi avasi kokouksen kello 18.21
187
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Anttonen Milla
Auressalmi Teemu
Eeronheimo Enni
Ervasti Joni
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Husman Katariina
Kallio Aleksi
Kantonen Tatu
Koivisto Jukka
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kujala Jukka
Kurki Klaus
Laakso Ville
Laine Lassi
Lammervo Jaakko
Lehtinen Santtu
Lunkka Henna
Löthman Veera
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Merikukka Roope
Mäkilä Sanna

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

varalla Olli Tehikari

varalla Max Talvinko

varalla Aleksi Saarela
varalla Laura Aaltonen
poissa

varalla Timo Kovala

varalla Otto Selenius
varalla Antti Tulonen
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Männistö Jaakko
Norontaus Liisa
Painilainen Aku
Peltomaa Paula
Rankamo Oskari
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Vainionpää Asta
Weber Konsta
Wessman Kukka-Maaria
Viljanen Virva
Vuori Lauri
Vähä-Heikkilä Matti

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

varalla Iiro Salomäki
varalla Antti Friman
varalla Liisa Välkkynen

varalla Joonas Raitis
varalla Mikko Rintamäki

Läsnä oli 40/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli SYL:n
hallituksen jäsen Jussi Nieminen ja edustajistovaalikoordinaattori Dahlström.
188
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tatu Kantonen ja Laura Aaltonen,
tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Sade Kondelin.

189
Ilmoitusasiat
Edustajiston kevään aikataulu ja alustavat kokousaiheet:
18.3.
15.4.
22.4.

Keskustelutilaisuus A-talon remontista Turku-salissa klo 17.00
Edustajiston iltakoulu klo 18.15
Iltakoulu
Huhtikuun kokous (linjapaperin hyväksyminen, vaalijärjestyksen
päivittäminen, halloped-ohjesäännön päivittäminen)

Hallituksen puheenjohtaja Mononen ilmoitti hallituksen kokoukseen kiireellisenä
tuodusta mielenosoitusbussien tilaamisesta.
Mononen ilmoitti linjapaperityön etenemisestä
Mononen kertoi, miten #instagate-kriisiin reagoitiin toimistolla. Huhtikuun
kokoukseen toimitetaan tarkempi kuvaus tehdyistä toimenpiteistä.
Hallituksen varapuheenjohtaja Takatalo ilmoitti Kunnallispoliittisen ohjelman
julkistamisesta ja eduskuntavaalien soittokierroksesta ja muista edustajistovaaleihin
liittyvistä tapahtumista.
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SYL:n hallituksen jäsen Jussi Nieminen tervehti edustajistoa. Hän kertoi
järjestöllisen kehittämisen työryhmästä, jossa ylioppilaskuntia edustavat TYYn ja
OYY:n pääsihteerit.
Nieminen kertoi myös #koulutuslupaus-kampanjan tilanteesta, joka on jo todella
hyvin saavuttanut ihmiset
Nieminen kertoi koulutuspoliittisen sihteerin rekrytoinnin tilanteesta.
Viljanen, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja,
toimintansa ja jatkossa tehtävästä työstä.

ilmoitti

kvl:n

aloittaneen

190
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Edustajiston varapuheenjohtaja esitti, että listalle hyväksyttäisiin kiireellisenä uusi
kohta 192: Remonttivaikuttamisen ohjausryhmän perustaminen. Vihreä vasemmisto
kannatti esitystä.
Päätös:

Esityslistalle lisättiin uusi
ohjausryhmän perustaminen.

kohta

192:

Remonttivaikuttamisen

191
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Talvinko, Soihdunkantajat, kysyi miten hyvin linjapaperiprosessissa käytetty
osallistaminen on toiminut. Mononen kertoi työstämisen olleen hyvää, vaikka
osallistujia olisi voinut olla enemmänkin.
Viljanen, Vihreä vasemmisto, kysyi oliko hallituksen mielestä linjapaperikyselyn
vastausprosentti riittävä ja miten vastauksia aiotaan hyödyntää. Mononen vastasi,
ettei noin viisikymmentä vastausta ollut liian vähän. Kaikki vastaukset on luettu läpi
ja huomioitu mahdollisuuksien mukaan.
Viljanen kysyi, miten kysely valmisteltiin. Mononen kertoi valmisteluprosessista ja
totesi että tarkoituksena oli hakea jäseniltä uusia ajatuksia ja sen vuoksi kysymykset
olivat melko avoimia.
Viljanen kysyi gynekologimaksujen käyttöönoton vaikutuksista: 1) miten maksujen
käyttöönotto on vaikuttanut asiakkaisiin ja toimintaan 2) miten seurataan, ettei
yleisterveyden puolella hoidettavia asiakkaita ei ohjata maksullisiin hoitoihin 3)
onko hyväksyttävää, että maksutaakka ohjataan vain yhdelle sukupuolelle ja onko
naisten oikeusturva ja tasa-arvokysymykset otettu huomioon.
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Seppä vastasi Viljasen kysymyksiin, 1)
etteivät maksut ole vaikuttaneet alkukokemusten mukaan asiakkaisiin 2) että kaikki
ohjataan ensin yleislääkärille ja gynekologille vain lähetteellä 3) Turun YTHS ei ole
keskustellut asiasta, koska maksut määrätään säätiön hallituksesta. Maksuilla
pyritään ohjaamaan yleislääkärille sellaiset potilaat, jotka eivät tarvitse gynekologin
palveluita.

3

EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 25.3.2015

Viljanen huomautti Turun YTHS:n gynekologipalveluiden olevan huonossa
maineessa.
Kurki, demariopiskelijat, kysyi miksei helmikuun kokouksen videota ole vieläkään
nähtävillä ja kenellä hallituksen jäsenellä on TYYn YouTube-tilin käyttöoikeudet.
Liljenbäck kertoi, ettei vielä tiedetä mikä videossa on ongelmana.
Wessman, Vihreä lista, kysyi Niemiseltä SYL:n syysseminaarisuunnittelusta.
Nieminen kertoi ylioppilaskuntien halunneen yhtenäisen syysseminaarin.
Ylioppilaskunnat ovat mukana valmistelussa, jotta ohjelma olisi sellaista mitä
ylioppilaskunnat haluaisivat.
Wessman kyseenalaisti sen, että käytetään ylioppilaskuntien hallitusten jäsenten
resursseja SYL:n toiminnan järjestämiseen.
Kurki kysyi, että miksi vuoden 2015 hallitus on kirjoittanut blogeja niin
harvakseltaan esimerkiksi verrattuna vuoden 2014 hallitukseen. Aiempana vuonna
myös blogattiin englanniksi, mitä vuonna 2015 ei ole tehty. Liljenbäck vastasi, että
hallitus on laiskasti kirjoittanut kannustuksesta huolimatta.
192
Remonttivaikuttamisen ohjausryhmän perustaminen
TYYn sääntöjen 34 §:n mukaan edustajisto voi harkintansa mukaan asettaa
toimikaudekseen tai lyhyemmäksi ajaksi tarpeellisen määrän toimikuntia, joille
edustajisto ne asettaessaan valitsee puheenjohtajan.
Edustajiston olisi syytä perustaa toimikunta, joka toisi edustajiston ja Yo-talo A:ssa
vuokralla olevat alayhdistykset lähemmäs Yo-talo A:n remonttia koskevaa
neuvotteluprosessia TYS:n kanssa ja tukisi hallituksen ja pääsihteerin työtä
remonttivaikuttamisessamme.
Esitys:

Edustajiston varapuheenjohtaja esittää, että edustajisto päättää asettaa hallituksen
ja
pääsihteerin
remonttivaikuttamista
tukemaan
remonttivaikuttamisen
ohjausryhmän, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.
Edustajiston varapuheenjohtaja esittää, että edustajisto valitsee ohjausryhmään
seuraavat henkilöt: Teemu Auressalmi (pj), Essi Karvonen, Saana Kallio (Kanta ry)
ja Arttu Salonen (Politiikan tutkimuksen klubi ry), sekä ryhmän
asiantuntijajäseniksi seuraavat henkilöt: Rauli Elenius (pääsihteeri), Mikko
Mononen
(hallituksen
puheenjohtaja),
Lauri
Liljenbäck
(hallituksen
alayhdistysvastaava) ja Toni Eklund (Universtas Oy:n toimitusjohtaja)

Päätös:

Edustajisto päätti edustajiston varapuheenjohtajan esityksen mukaisesti
valita remonttivaikuttamisen ohjausryhmän:
Teemu Auressalmi (pj)
Essi Karvonen
Saana Kallio
Arttu Salonen
sekä ryhmän asiantuntijajäseniksi:
Rauli Elenius (pääsihteeri)
Mikko Mononen (hallituksen puheenjohtaja)
Lauri Liljenbäck (hallituksen alayhdistysvastaava)
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Toni Eklund (Universtas Oy:n toimitusjohtaja)
193
Linjaukset ylioppilaskunnan remonttitavoitteista
Ylioppilastalo A remontoidaan vapun 2016 ja syksyn 2017 välillä. Ylioppilaskunnan
ja alayhdistysten käytössä olevat tilat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
remontoidaan nopeutetulla aikataululla niin, että ne olisivat käytössä jo syksyllä
2016. Remontti antaa myös mahdollisuuden toteuttaa ylioppilaskunnan tiloihin
uusia tilaratkaisuja, jotka voivat nostaa kustannuksia, mutta parhaimmillaan
parantavat tilojen käytettävyyttä ja työtehoa. Tulevissa TYYn tiloissa saatetaan
toimia jälleen vuosikymmeniä ennen seuraavaa suurempaa muutosta. Tämä on siis
ainoa tilaisuus pitkiin aikoihin, jolloin pystytään suhteellisen helposti
muokkaamaan työympäristöä haluttuun suuntaan.
Ylioppilastalon remontti on haastava kokonaisuus, jossa pitää ottaa huomioon
nykyaikaisten tilojen vaatimukset, remonttikulujen vuoksi väistämättä kohoavat
vuokrat sekä eri käyttäjäryhmien toiveet. Neuvottelut eri osapuolten välillä käydään
osittain jo keväällä 2015 ja viimeistään syksyllä pitää olla selkeä tahtotila, jota TYS:n
suuntaan ajetaan.
Ylioppilaskunnan tilojen osalta neuvottelut koskevat sitä, mitkä korjaustoimenpiteet
kuuluvat omistajan vastuulle ja miltä osin ylioppilaskunta mahdollisesti osallistuu
kuluihin. Tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi TYYn toimistolla
työskentelevät käyvät Helsingissä tutustumassa muiden järjestöjen tiloihin ja
osallistuvat muutamaan ideointipajaan, joiden tuloksista tehdään suunnitelmat
TYS:n arkkitehdin kanssa. Tähän liittyvät TYYlle lankeavat kustannukset tuodaan
hyväksyttäväksi edustajistolle erikseen, kuitenkin viimeistään vuoden 2016
talousarvion käsittelyyn. Alayhdistystilojen osalta on neuvoteltava tilojen
lopullisesta sijainnista ja vuokrasta.
Tässä vaiheessa on mahdotonta tuottaa tarkkaa esitystä tai vaihtoehtoja edustajiston
käsiteltäväksi. Jotta neuvotteluja voidaan käydä tavoitteellisesti, edustajiston on
hyvä käydä linjaava keskustelu siitä, mitä remontilta lopulta halutaan. Keskustelussa
tulisi keskittyä suuriin linjoihin ja vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä
on alayhdistystilojen tarkan sijainnin merkitys? Paljonko ylioppilaskunnan tiloihin
tehtäviin parannuksiin ollaan valmiit panostamaan?
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun
ylioppilaskunnan tavoitteista koskien ylioppilastalo A:n remonttia sekä valtuuttaa
pääsihteerin ja hallituksen jatkamaan neuvotteluja Turun ylioppilaskyläsäätiön
kanssa.
Auressalmi esitti, että ryhmäpuheenvuoroja ei pidettäisi, koska niihin oltiin voitu jo
tutustua Yammerin edustajistoryhmässä.
Wessman, piti työjärjestyspuheenvuoron: Ryhmäpuheenvuorot tulisi
pitää, jotta kokousta seuraavat jäsenet kuulevat ryhmien kannat.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot.
Edustajiston varapuheenjohtaja esitti, että käydään keskustelu aiemmin muotoillun
ryhmäpuheenvuoroista tehdyn tiivistelmän avulla.
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Edustajisto kävi aiheesta keskustelua Auressalmen ehdotuksen mukaisesti.
Viljanen,
Vihreä
vasemmisto,
sanoi
Vihreän
vasemmiston haluavan
opiskelijakulttuuria olevan yo-taloilla jatkossakin ja olevansa huolestunut siitä,
mitkä prioriteetit neuvotteluissa on tähän saakka ollut. Pääsihteeri huomautti, miten
tärkeää Unican yritystoiminta on
Laakso, Ryhmä Lex, kyseenalaisti sen, miksi asunnot menevät alayhdistystilojen
edelle.
Wessman, vihreä lista, totesi että nykyisiä vuokralaisia voidaan priorisoida. Vihreä
lista on huolissaan Turku-salin tulevaisuudesta.
Talvinko, Soihdunkantajat, totesi Laakson olevan oikeassa siitä, että kolmannen
kerroksen tiloja voitaisiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää.
Saarinen, Humanistilista, toivoi että asukkaat otetaan huomioon myös TYYn
ohjausryhmän työskentelyssä.
Auressalmi kertoi alayhdistysten maksukyvyn olevan tällä hetkellä heikko, eikä
suuria vuokrankorotuksia voi siksi niille asettaa.
Kujala, TuKY-lista, kysyi mitä alayhdistykset itse asiassa haluavat. Liljenbäck kertoi
aiemmin samana päivänä olleesta alayhdistystilaisuudesta.
Auressalmi kysyi, mitä ohjausryhmältä tai hallitukselta halutaan.
Wessman kysyi kappelin käytön mahdollisuudesta. Pääsihteeri kertoi sopimuksesta,
jolla tilan hallintaoikeutta on siirretty kristilliselle yhdistykselle.
Pääsihteeri kertoi että kolmannen kerroksen käytöstä on käyty keskustelua ja se on
mahdollista taloudelliset reunaehdot huomioiden.
Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun ylioppilaskunnan
tavoitteista koskien ylioppilastalo A:n remonttia sekä valtuutti
pääsihteerin
ja
hallituksen
jatkamaan
neuvotteluja
Turun
ylioppilaskyläsäätiön kanssa.
kokoustauko 20.05–20.27

194
Talousstrategian päivittäminen
L1

TYYn talousstrategia vaatii joitakin päivityksiä. Taloustoimikunta on valmistellut
esityksen päivitetyksi asiakirjaksi.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se päivittää TYYn talousstrategian
tarvittavat kohdat.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas esitteli muutoksia talousstrategiaan.
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Keskustelu:

Kurki,
Demariopiskelijat,
peräänkuulutti
keskustelua
taloustoimikunnan
valintatavasta ja roolista asiantuntijaelimenä ja toivoi toimikuntaan valittavan
jatkossa yksi jäsen kustakin edustajistoryhmästä. Ei kommentteja itse esitykseen.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä talousstrategian.

195
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014
L2

Vuoden 2014 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka jakaantuu
hallituksen toimintasektorien ja itsenäisten toimintayksiköiden osuuksiin. Lisäksi
taloudelliselle toiminnalle ja TYYn edustajille eri elimissä on varattu omat
osuutensa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta
2014.
Hallituksen puheenjohtaja 2014 Nieminen esitteli edellisen vuoden toimintaa.

Keskustelu:

Rintamäki, Vihreä lista, kysyi Hei kuule, EU –kampanjasta, josta ei itse ainakaan
ollut aiemmin kuullut. Rintamäki kysyi myös, miksei kaikista sektoreista ole
englanninkielisiä osioita
Wessman, Vihreä lista, jääväsi itsensä asiakohtien 195–197 käsittelystä. Hänen
tilalleen kokousedustajaksi tuli Laaksonen.
Laaksonen, Vihreä lista, kehui Turku-salin ilmanvaihtoa sarkastisesti. Hän toivoi,
että tällaisia dokumentteja esitellään jatkossa niin, että keskustelua voi seurata,
vaikkei ylioppilaskunnan toiminta olisi tuttua.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2014.

196
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2014
L2

Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
toimintakertomuksen liitteenä.

tilinpäätös

vuodelta

2014

on

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2014.
Pääsihteeri esitteli tilinpäätöstä vuodelta 2014.

Keskustelu:

Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas huomautti, että jäsenmaksujen alitettua
budjetin kokonaisbudjetti alitettiin noin 10 000 eurolla.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2014.

197
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
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L2

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan viimeistään edustajiston huhtikuun
sääntömääräisessä kokouksessaan on käsiteltävä edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.

Keskustelu:

Humanistilista esitti, että edustajisto myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2014
hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2014
hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

Päätös:

Viljanen poistui, salin äänimäärä 39/41
198
TYYn kanslian aukioloaikojen pidentäminen ruuhkaviikoilla
Opiskelijakortin ja lukuvuositarran hakeminen on yliopisto-opiskelijan
ensimmäinen kosketus TYYhyn. Opiskelijaetuuksiin oikeuttava kortti on yksi
tunnetuimmista jäsenpalveluistamme myös pidemmälle opinnoissaan ehtineiden
parissa.
Palvelu ei ole kuitenkaan toiminut niin sujuvasti kuin se voisi toimia. Jonot ovat
pitkiä ja toimiston vaihtelevat ja katkeavat aukioloajat aiheuttavat sekaannusta niin
uusissa kuin vanhoissakin opiskelijoissa. Jonojen lyhentämiseksi yliopiston
päärakennuksessa on pidetty erillistä tarranjakopistettä, jonka opiskelijat ovat
kuitenkin löytäneet huonosti.
Vihreä lista haluaa parantaa TYYn jäsenilleen tarjoamaa palvelua pidentämällä
kanslian aukioloaikoja ruuhkaviikoilla niin, että kanslia palvelisi tauotta 10–17.
Yliopistonmäen tarranjakopiste siirrettäisiin samalla TYYn toimistolle, jolloin
vanhat opiskelijat voisivat jonottaa lukuvuositarroja omassa jonossaan.
Tarranjakopisteen siirtäminen TYYn toimiston yhteyteen parantaisi TYYn palvelua
jäsenistölle sekä helpottaisi toimiston arkea. Ruuhkaisimpina aikoina tarroja on jo
viime vuosina jouduttu jakamaan toimistolla.
Esitys:

Vihreä lista esittää edustajistolle, että se päättää pidentää TYYn kanslian
aukioloaikoja niin, että kanslia palvelee tauotta 10–17 elokuun viimeisellä ja
syyskuun
ensimmäisellä
viikolla.
Samalla
luovutaan
yliopistonmäen
tarranjakopisteestä.
Wessman esitteli asiaa.

Keskustelu:

TuKY-lista esitti, että vihreän listan ehdottaman ruuhka-avun lisäksi tarranjakoa
hoidetaan myös Educariumilla.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä sekä Vihreän listan että TuKY-listan
esitykset.
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199
Lukuvuositarranjakopiste Medisiinalle
Viime syksynä pilotoitiin lukuvuositarranjakopiste Medisiinalla elokuun
kolmannella viikolla. Tarranjakopiste saavutti suuren suosion Medisiinan
ympäristössä opiskelevien keskuudessa, ja toi TYYtä lähemmäksi riviopiskelijaa
nostaen samalla ylioppilaskunnan profiilia kyseisten opiskelijoiden keskuudessa.
Kustannukset tarranjakopisteestä olivat suhteessa mainosarvoon hyvin pienet.
Esitys:

TYY Terveeksi esittää edustajistolle, että se päättää vakinaistaa tarranjakopisteen
Medisiinalla ja valtuuttaa hallituksen päättämään tarrojen jaon ajankohdat
vuosittain elokuun ensimmäisille viikoille siten, että ne noudattavat alueella
opiskelevien opintojen aloitusaikataulua. Tarrojen jaon tulisi tapahtua mieluiten
lounasaikaan.
Laine esitteli asiaa.

Keskustelu:

Keskustelua ei syntynyt.

Päätös:

Edustajisto päätti vakinaistaa tarranjakopisteen Medisiinalla.

200
Muut esille tulevat asiat
Ponsiesitys:

Ryhmä Lex ja Soihdunkantajat esittivät seuraavan toivomusponnen:
Tämän ponnen hyväksyessään TYYn edustajisto velvoittaa hallituksen ryhtymään
toimenpiteisiin opiskelijatilojen saatavuuden parantamiseksi Turussa. Selvityksen
yhteydessä kartoitetaan uusien tilojen hankkimista ylioppilaskunnan omistukseen.
Alayhdistyksiä kohdellaan edelleen yhdenvertaisesti tilojen etsimisessä ja
tarjoamisessa. A-talon yhdistyksiä on kuitenkin erityisesti avustettava tämän vuoden
aikana aktiivisesti pidempiaikaisten, yhdistyskohtaisten toimistotilojen etsimisessä,
koska TYY ei ole onnistunut saamaan alayhdistysten ääntä riittävän kuuluville Atalon remontin suunnittelussa. Yo-talojen järjestötilojen vuokrien subventointia
jatketaan. Hallitus ja toimisto kartoittavat kampuksen läheisyydessä olevat
erityisesti alayhdistysten toimistokäyttöön soveltuvat tilat ja laativat tästä
kartoituksesta alayhdistyksille kattavan raportin.
Talvinko kertoi ponnen taustoista ja esitteli asiaa.

Keskustelu:

Pääsihteeri huomautti, että edustajisto voi velvoittaa vain hallitusta, ei koko
toimistoa.
Suoritettiin koeäänestys. Toivomusponsi hyväksyttiin.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi esitetyn toivomusponnen
Harmaa, TuKY-lista, piti jäähyväispuheenvuoron.
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Kokouksen päättäminen
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EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 25.3.2015

Edustajiston varapuheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.25.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Teemu Auressalmi
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Tatu Kantonen
pöytäkirjantarkastaja

Laura Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1.
Liite 2.

Talousstrategia
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014
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