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Pöytäkirja
keskustelu ääninauhalla
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Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Auressalmi Teemu
Eeronheimo Enni
Ervasti Joni
Hallamaa Pyry
Harmaa Juho
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Husman Katariina
Huttunen Otto
Ilvessalo Saara
Jormalainen Joonas
Kallio Aleksi
Koivisto Jukka
Koivula Janne
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kujala Jukka
Kurki Klaus
Kähkönen Aku-Mathias
Laakso Ville
Laine Lassi
Lunkka Henna
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Mäkilä Sanna

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

varalla Salakka
varalla Hakamies

varalla Antti Laine

varalla Huovinen
varalla Dahlström
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Männistö Jaakko
Niiranen Tapio
Palanterä Paavo
Pan Emily
Peltomaa Paula
Peltonen Ida
Rantanen Lauri
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Sulin Otto
Takatalo Janika
Talvinko Max
Vainionpää Asta
Vuori Lauri

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

varalla Tulonen

varalla Seppä

Todettiin paikalla olevan 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi paikalla
hallitus, Tylkkärin johtokunnan puheenjohtaja, päätoimittaja, taloustoimikunnan
puheenjohtaja sekä jäsenistöä.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Edustajiston puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini
Saarinen ja Sami-Petteri Seppä sekä heidän kanssaan ääniä laskee Lauri Rantanen.
134
Ilmoitusasiat
Sulin, TuKY-lista saapui, klo 18.21. Paikalla 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Edustajiston marraskuun kokouksen iltakoulu:
24.11. klo 18.15 Turku-salissa
Edustajiston joulukuun iltakoulu 8.12., hallitushaastatteluiden katselutilaisuus 9.12.
sekä kokous 10.12.
Ansiolautakunnan vastaus edustajiston jäsennauha-toivomusponteen:
”Ansiolautakunta ei näe suurta tarvetta nykytilan muutokselle jäsennauhalla.
Ratkaisuksi esitetään ylioppilaskunnan pienoismerkin parempaa markkinointia.
Pienoismerkkiä on jokaisen jäsenen mahdollista ostaa ja kantaa jo nyt. Lisäksi
tietoutta kuntanauhan kanto-oikeudesta edustajiston jäsenille ja työntekijöille tulisi
myös parantaa ja jakaa nauhaa esimerkiksi edustajiston kokouksissa. Jos
edustajisto edelleenkin kokee tarvetta lisähuomionosoituksille, voi kuntamerkkien
vuosittaista jakomäärää kasvattaa.”
Viljanen, hallitus, kertoi että Jussi Nieminen on valittu viime viikonloppuna SYL:n
hallitukseen 2015.

2

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 25.11.2014

Vähä-Heikkilä, hallitus, kertoi ensi viikon tiistain liikuntasymposiumista ja toivoi
kaikkia mahdollisia edustajiston jäseniä paikalle.
Viljanen, hallitus, jatkoi esittelemällä edustajiston yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia ja
toimenpide-ehdotuksia.
Ilvessalo, Vihreä lista, kertoi että Vihreä lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Litokorpi, VRPJ Ilvessalo
Peltomaa, TuKY-lista, kertoi että TuKY-lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Louhelainen, VRPJ Peltomaa, valintatoimikunta sama
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Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
136
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
Sadiku, Demariopiskelijat – TOSY, kysyi hallitukselta seuraavaa:
TYYn Demariopiskelijoiden edustajistoryhmä haluaisi tiedustella keinoista, joilla
opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua opintojen arvioinnissa voidaan edistää. Tällä
hetkellä esimerkiksi tenteissä kysytään opiskelijanumeron lisäksi nimeä. Tämä
altistaa opiskelijan subjektiiviselle arvostelulle, sillä opiskelijan sukupuoli tai
etninen tausta saattaa vaikuttaa opintosuorituksen arviointiin.
Haluaisimme edistää käytäntöä, että tentit arvosteltaisiin nimettömästi pelkän
opiskelijanumeron perusteella. Koska koemme asian äärimmäisen tärkeäksi ja
uskomme, että edustajiston mielipiteellä on painoarvoa yliopiston suuntaan,
olemme tuomassa asian edustajiston keskusteltavaksi. Sitä ennen haluaisimme
tietää, onko yliopistolla esimerkiksi jonkinlaista ohjeistusta, jonka perusteella
nykykäytäntö on syntynyt. Lisäksi haluaisimme tietää, ovatko eri tiedekuntien
käytännöt yhteneväiset ja mahdollistaako esimerkiksi tenttiakvaarioissa käytettävä
teknologia sen, ettei tentin tarkistaja näe kuin opiskelijanumeron.
Toisin sanoen, mikäli edustajisto päättäisi esityksestämme ottaa kantaa sen
puolesta, että koko yliopistossa siirrytään nimettömään tenttien arvosteluun, mitkä
ovat ne käytännön toimenpiteet, jotka olisi sen jälkeen tehtävä jotta tämä asia
etenisi ja mikä taho TYYssä olisi paras niitä edistämään?
Wessman, hallitus, vastasi hallituksen puolesta referoiden asiantuntija Isotalon
Yammerissa esitettyä vastausta:
Näin suoralta kädeltä voin vastata tämän verran. En näe mitään muodollista
estettä sille, etteikö yliopistolla voitaisi päättää siirtyä arvosteluun vain
opiskelijanumerolla perustutkinto-opiskelijoiden ollessa kyseessä. Numeroiden ja
nimen käytöstä puhutaan yleensä vain tulosten julkistamisen yhteydessä, sillä
molempien yhteiskäyttö esimerkiksi tulosten ilmoittamisessa ilmoitustaululla on
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kielletty. Eli kenenkään ulkopuolisen ei tulisi koskaan pystyä yhdistämään
opiskelijanumeroa opiskelijan nimeen.
Tässä yhteydessä on puhuttu siitä, miksi molempia ylipäätään käytetään. Avoimen
yliopiston opiskelijoilla ei ole opiskelijanumeroa, joten heidän suorituksensa
ilmoitetaan ja siten myös anonyymiin tenttimiseen siirryttäessä arvosteltaisiin
nimellä tai henkilötunnuksella. Henkilötunnus ei yksilöisi tenttijää, mutta edelleen
tarjoaa tiedon sukupuolesta ja henkilötunnuksen puute myös muusta kuin Suomen
kansalaisuudesta.
Tiedekuntien käytännöt ovat lähes kaikessa opintoihin liittyvässä toiminnassa
eriäväiset. En kuitenkaan pitäisi sitä hidasteena tai tenttiakvaarion nykyistä
toimintaa myöskään. Tenttiakvaarion teknologia on joka tapauksessa
uudistumassa kun yliopistoilla on käynnissä hanke yhtenäisen sähköisen
tenttimisen järjestelmän luomiseksi Suomen yliopistoille.
Mikäli edustajisto ottaisi kantaa anonyymin tenttimisen puolesta, me TYYn
koulutuspoliittisella sektorilla alkaisimme tätä tavoitetta edistämään samalla
tavalla kuin poliittisen linjapaperin tavoitteitakin normaalissa toiminnassamme eli
tapaamisissa yliopiston opintohallinnon ja rehtoraatin kanssa sekä erilaisissa
yliopiston käytäntöjä kehittävissä työryhmissä. Mikäli yliopiston käytännöissä tai
teknologioissa olisi ongelmia anonyymin tenttimisen käyttöönotossa, niin näitä
ongelmia pyrittäisiin näillä kokoonpanoilla ratkomaan. Sikäli edustajiston ei
tavoitteita asettavana toimielimenä mielestäni tarvitse tällaisista käytännön
mahdollisista esteistä välittää.
Edustajisto keskusteli lisää asiasta
Heinonen, Soihdunkantajat, kysyi miten tiedottajarekrytointi edistyy.
Nieminen, hallitus, vastasi että viime viikolla on vasta tehty päätös tiedottajan paikan
tarjoamisesta kirjastonhoitajalle. Nyt on vasta päätetty, ettei tarjota ja ei olla liittarin
ja muun takia ehditty tekemään muuta.
Ilvessalo, Vihreä lista, mainitsi että toivottavasti hallitus tarkistaa tiedottajan
rekrytoinnissa päivämäärien laillisuuden.
Nieminen, hallitus, vastasi että hallitus ottaa tämän huomioon.
Talvinko, Soihdunkantajat, kysyi miksi KTS:ssä on kasvatettu alayhdistysavustusten
määrää.
Tursas, taloustoimikunta, vastasi että keskustellaan asiasta vaikka seuraavassa
esityslistan kohdassa.
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS)
L1

Taloustoimikunta on päivittänyt TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa
vuosille 2015–2017 ja edustajisto on käynyt siitä lähetekeskustelun kokouksessaan
29.10.2014.
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Keskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta toimii lähetekeskusteluna
joulukuussa hyväksyttävälle TYYn talousarviolle vuodeksi 2015
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas esitteli asiaa.
Tylkkärin päätoimittaja Hannus ja johtokunnan puheenjohtaja Laurila esittelivät
asiaa Tylkkärin kannalta.
Edustajisto keskusteli asiasta laajasti.
Ryhmä Lex teki muutosesityksen:
”Ryhmä Lex esittää, että jäsenmaksuiksi lukuvuodelle 2015-2016
budjetoidaan perustutkinto-opiskelijoille 50,00 euroa ja jatkotutkintoopiskelijoille 34,00 euroa. Varainhankinnan tuloihin budjetoitaisiin näin
ollen vuodelle 2015 yhteensä 706 900 euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 712
513 euroa.
Ryhmä Lex esittää, että alayhdistysavustuksiin budjetoidaan 95 000
euroa vuonna 2015 ja vuonna 2016. Vuonna 2017 alayhdistysavustuksiin
budjetoitaisiin pohjaesityksen mukainen 98 000 euroa.
Perustelut:
YTHS-maksun suuruus perustutkinto-opiskelijoille kasvaa 10 eurolla lukuvuoden
2015-2016 alusta. Korotus on huomattavan suuri. Ryhmämme mielestä tämän
korotuksen johdosta ylioppilaskuntamme jäsenmaksun suuruutta ei olisi syytä
korottaa samalla kertaa, vaan ylioppilaskunnan tulisi osoittaa, että se pyrkii pitämään
ylioppilaiden maksukorotukset kohtuullisina. Mielestämme ylioppilaskunnan
jäsenmaksu olisi nyt pidettävä ennallaan ja sitä olisi korotettava enemmän vasta
lukuvuodelle 2016-2017.
Jäsenmaksun pitäminen ennallaan pudottaa taloustoimikunnan pohjaesitykseen
verrattuna ylioppilaskunnan jäsenmaksutuloja noin 3 000 eurolla vuosina 2015 ja
2016. Tämä vaje olisi helppo kattaa leikkaamatta mitään - yksinkertaisesti tekemällä
alayhdistysavustuksiin budjetoidut korotukset vaiheittain.
Ylioppilaskunnan pidemmän aikavälin kokonaistalouteen esityksemme ei toisi
käytännössä mitään muutosta. Mielestämme se lähettäisi jäsenistöllemme kuitenkin
oikean viestin siitä, että pidämme huolta jäsenmaksusta emmekä korota sitä
heppoisin perustein.”
Talvinko, Soihdunkantajat, esitti ja Humanistilista kannatti
muutosesitystä:
”Esitämme, että Tylkkärin osuutta KTS:ssa kasvatettaisiin 83 000 euroon
seuraavalle kolmelle vuodelle.”
Asioista siirryttiin päättämään.
Puheenjohtaja esitti suuntaa-antavaa kädennostoäänestystä.
Edustajisto äänesti Talvingon muutosesityksestä.
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Äänestystulos:
Talvinko 15
Pohja 27
Tyhjä 0
Äänet eivät täsmänneet, mutta puheenjohtaja tulkitsi ja totesi Talvingon
esityksen hävinneen pohjalle.
Edustajisto äänesti Ryhmä Lexin muutosesityksestä.
Äänestystulos
Ryhmä Lex 22
Pohja 17
Tyhjä 2
Puheenjohtaja totesi Ryhmä Lexin esityksen voittaneen pohjan.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
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TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2015–2017
L2

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

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn TYYn
kolmivuotissuunnitelman.

Kokoustauko 20.05-20.23.
Hallitus esitteli lähetekeskustelun pohjalta tehtyjä muutoksia
kolmivuotissuunnitelmaan.
Vihreä vasemmisto teki muutosesityksen:
Korvataan lause ” Opiskelijaruokailun saavutettavuutta parannetaan.”
lauseella "Valtion ateriatukea on nostettava samanaikaisesti aterioiden
enimmäishinnan noustessa. TYY vaikuttaa Unicaan, jotta
opiskelijaruuan hinta-laatusuhde pysyy tasokkaana."
Asiasta siirryttiin päättämään.
Puheenjohtaja esitti suuntaa-antavaa kädennostoäänestystä.
Puheenjohtaja totesi Vihreä vasemmiston esityksen hävinneen pohjalle.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi päivitetyn TYYn kolmivuotissuunnitelman vuosille
2015–2017.
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Lähetekeskustelu TYYn toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
L3

Hallitus on valmistellut edustajistolle seitsemän toimintasuunnitelmaprojektia.
Projektit ovat vaikuttavia, koko ylioppilaskunnan panosta edellyttäviä. Hallitus
toivoo edustajistoa priorisoimaan lähetekeskustelussaan kuusi mieluisinta projektia.
Liitteenä hallituksen esitys TYYn toimintasuunnitelmaan 2015 sisällytettävistä
projekteista.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun
TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2015.
Hallitus esitteli asiaa.
Ryhmät pitivät asiasta ryhmäpuheenvuorot (pöytäkirjan liitteenä).

Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn
toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2015.
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Vastaus edustajiston ponteen lainakassan lakkauttamisesta
L4

TYYn lainakassa lakkautettiin edustajiston päätöksellä tammikuun kokouksessa
2014. Päätöksen yhteydessä edustajisto hyväksyi ryhmä Vihreä vasemmiston
esittämän ponnen, joka velvoitti hallituksen valmistelemaan vaihtoehtoisen keinon
tukea TYYn vähäosaisia jäseniä lainakassan tilalle.
Hallitus on valmistellut edustajistolle kirjallisen vastauksen ponteen. Vastaukseen
on kerätty ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen
vastauksen ponteen TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.
Hallitus esitteli asiaa.
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi liitteen mukaisen vastauksen ponteen
TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.
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Muut esille tulevat asiat
Häsänen, hallitus, kertoi Itsenäisyyspäivän soihtukulkueesta.
Nieminen, hallitus, kertoi SYL:n hallituksen perehdytysaikataulusta ja siitä, että ei
pääse osallistumaan joulukuun edustajiston kokoukseen. Hän kiitti edustajistoa
kuluneesta vuodesta.
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Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ole paikalla eikä ole Nieminenkään tai pääsihteeri
joulukuun iltakoulussa, joka pidetään perinteisesti ennen edustajiston kokousta
maanantaina.
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Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.26.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

LIITTEET:

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja

Sami-Petteri Seppä
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) 2015–2017
TYYn kolmivuotissuunnitelma 2015–2017
TYYn toimintasuunnitelmaluonnos 2015
Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten
opiskelijoiden tukemiseksi
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