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EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15

Paikka:

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

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhalla
267
Kokouksen avaaminen
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20.
268
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Anttonen Milla

TuKY-lista

Auressalmi Teemu

Ryhmä Lex

Eeronheimo Enni

Soihdunkantajat

Ervasti Joni

Eduxi

Hietarinta Riku

TuKY-lista

Husman Katariina

Hybridiaani

Ilvessalo Saara

Vihreä lista

Kallio Aleksi

TYY terveeksi

Kantonen Tatu

TYY terveeksi

Koivisto Jukka

Hybridiaani

Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

Korventausta Miikka

Eduxi

Kurki Klaus

Demariopiskelijat - TOSY

Kähkönen Aku-Mathias

TuKY-lista

Laakso Ville

Ryhmä Lex

Laiho Sofi

TuKY-lista

Laine Elina

Vihreä vasemmisto

Laine Lassi

TYY terveeksi

Lehtinen Santtu

Soihdunkantajat

Leimu Ann-Sofie

TuKY-lista

Lunkka Henna

TuKY-lista

Löthman Veera

Oikeat

Matikka Mirva

TYY terveeksi

Merikukka Roope

Hybridiaani

Mäkilä Sanna

Ryhmä Lex

Mäkinen Lyydia

Eduxi

Männistö Jaakko

TuKY-lista

Norontaus Liisa

Vihreä vasemmisto

varalla Jormalainen

Painilainen Aku

TYY terveeksi

varalla Saarela

Palanterä Paavo

Hybridiaani

varalla Kouki

varalla Väisänen

varalla Tehikari

varalla Salomäki
varalla Laurila

varalla Tulonen
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Pan Emily

TYY terveeksi

varalla Forsström

Peltomaa Paula

TuKY-lista

varalla Mänty

Rankamo Oskari

TuKY-lista

Saarinen Sini

Humanistilista

Sadiku Durim

Demariopiskelijat - TOSY

varalla Jyrkkänen

Salmi Susanne

Soihdunkantajat

varalla Talvinko

Silvennoinen Teresa

TuKY-lista

Sjöblom Jussi

Ryhmä Lex

Weber Konsta

Vihreä lista

Vähä-Heikkilä Matti

Hybridiaani

Välkkynen Liisa

TuKY-lista

varalla Henriksson

Todettiin, että Jormalainen oli perunut esteensä sääntöjen III luvun, edustajiston
työjärjestys, edellyttämän kahden päivän aikarajan jälkeen. Edustajisto voi
kuitenkin poiketa työjärjestyksestään 2/3 määräenemmistöllä. 40 äänivaltaista
edustajaa äänesti siitä, voidaanko Jormalaisen läsnä olo äänivaltaisena jäsenenä
hyväksyä. Kädennostoäänestyksenä toteutetulla koeäänestyksellä todettiin, että
määräenemmistö täyttyi.
Jormalainen voi toimia kokouksessa äänivaltaisena edustajana.
Paikalla 41/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus,
taloustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenistöä.
269
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi kutsuttaisiin Palanterä ja
Forsström. Heidän kanssaan ääniä laskee Mänty.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

270
Ilmoitusasiat
18.11.
23.11.
25.11.

Marraskuun iltakoulu
Uuden edustajiston ensimmäinen koulutustilaisuus ja edustajistojen
yhteinen illanvietto
Marraskuun kokous

3.12.
6.12.

Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Takatalo ilmoitti muutamasta hallituksen kiireellisinä käsittelemistä asioista.
Huovinen kertoi, miten hallitus on edistänyt edustajiston aiemmin hyväksymää
aloitetta koulutusviennin oman mallin valmistelusta. Lisäksi hän avasi tarkemmin
koulutusviennin tilannetta Suomessa.
Vihreä lista järjestäytyi uudelleen: rpj Weber, vara-rpj Väisänen
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271
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Ei muutoksia.
272
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
kokoustauko 18.34 – 18.43
Weber, Vihreä lista, ihmetteli, missä hallituksen puheenjohtaja on. Edustajiston
puheenjohtaja kertoi, että Mononen on Lapin yliopiston auditoinnissa
Weber
kysyi
että
miksi
hallitusvalinnassa
ollaan
siirtymässä
paneelihaastattelumalliin. Koivisto kertoi, että esimerkkiä on otettu muilta
ylioppilaskunnilta.
Saarinen, Humanistilista, kysyi edustajistojen yhteisestä illanvietosta.
Weber kysyi, miksei TYYllä ollut lopulta ketään ehdolla SYL:n hallitukseen, kun
Mikko Monosta ei valittu SYL:n puheenjohtajaksi.
Sjöblom, Ryhmä Lex, totesi, ettei kukaan esittänyt ehdokasta SYL:n hallituksen
jäseneksi, kun asia oli käsittelyssä.
273
Yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen
L1

Edustajisto kävi lähetekeskustelun yritysyhteistyön linjojen päivittämisestä
syyskuun kokouksessaan. Linjapaperista on muodostettu päivitetty versio
lähetekeskustelun pohjalta.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Yritysyhteistyön
linjat -dokumentin.

Keskustelu:

Lumme esitteli muutettua pohjaesitystä.
Vihreä Vasemmisto esitti lisäystä yritysyhteistyön Rajoitus-kohdan 2. kappaleeseen
"Kumppanuusmahdollisuuksien ulkopuolelle luetaan ainakin aseteollisuus,
uhkapeli- ja pikavippitoiminta." Lisätään lauseen loppuun "... ja Israelin
siirtokuntapolitiikkaa toteuttavat yritykset."
Edustajisto kävi keskustelua Vihreän vasemmiston esityksestä.
Esityksestä käytiin koeäänestys. Vihreän vasemmiston lisäysesitys voitti
äänestyksen.
TuKY-lista esitti,
hyvinvointia."

että

poistetaan

Rajoitteet-otsikon

alta

"tai

opiskelijan

Esityksestä käytiin koeäänestys. TuKY-listan lisäysesitys voitti äänestyksen.
Päätös:

Edustajisto päätti
dokumenttiin.

hyväksyä

muutokset

yritysyhteistyön

linjat

–
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274
TYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2016
L2

Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi vuodelle suunnitellut
vaikuttavat ja ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta poikkeavat projektit.
Edustajisto on käynyt toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun
kokouksessaan 28.10.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2016.

Keskustelu:
Rivit

Esitys

Esittää

63–67

KORVATAAN rivit seuraavasti: “TYY osallistuu Turun
yliopiston
hyvinvointijaoston
vuonna
2016
toteutettavaan
tiedekuntien
hyvinvointityöhön
aktiivisesti ja toimii itse aloitteellisesti työn
toteuttamisessa.”
MUUTETAAN muotoon: “TYY korostaa toimissaan
erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuuden
parantamista nostamalla esiin nykyisten palveluiden
resurssien riittämättömyyttä.”
KORVATAAN seuraavasti: ”TYY osallistuu aktiivisesti
Turun korkeakoulujen (TY, ÅA, Turun AMK ja Novia)
toteuttamaan
liikuntapalvelujen
yhdistämisen
selvitystyöhön, jonka on tarkoitus valmistua vuoden
2016 loppuun mennessä. Erityisesti kiinnitetään
huomiota liikuntatilojen saatavuuteen ja sijaintiin,
sekä pyritään parantamaan palvelun tasoa.
Selvityksestä tulee syntyä konkreettinen ehdotus,
jonka pohjalta fuusiota lähdetään toteuttamaan.
Selvitystyössä huomioidaan myös filiaalit.”
POISTETAAN, eli koko “Ministeri kukkarossa” kirjaus.
LISÄTÄÄN:
“Kuitenkin
niin,
että
Turun
kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan
historia
tullaan ottamaan olennaisin osin huomioon
teoksessa."

TuKY-lista

hyväk.
koeään

TuKY-lista

hyväk.
koeään

TuKY-lista

hyväk.
koeään

TuKY-lista

hyväk.
koeään
hyväk.
koeään

74–75

77–82

89–112
197

TuKY-lista

Kannattaa

Tulos
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223–

ViValta: lisäys riveille 223-, eli lisätään oma projekti Vihreä
hallinnollisesta
kehittämisestä
"Hallinnollinen vasemmisto
kehittäminen, TYYn hallitus 2016 valmistelee
edustajiston hyväksyttäväksi ohjesäännön TYYn SYLhallitusehdokkaan valintamekanismille. Ohjesäännön
tulee
perustua
avoimiin
hakemuksiin
ja
edustajistoryhmien
tulee
esittää
ehdokkaita.
Edustajiston puheenjohtaja järjestää ehdokkaille
haastattelut".

esittäjä veti
pois

146–
162

Poistetaan rivit 146–162 (viestintäprojekti 6)

hylättiin
koeään.

Päätös:

Vihreä lista

Edustajisto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodeksi 2016.

kokoustauko 20.34 – 20.51
275
Jäsenmaksun määrääminen
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 2016–2017, 1.8.2016–31.7.2017.

Keskustelu:

Hallitus esitti, että edustajisto määräisi perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi
lukuvuodelle 2016–2017 106,50 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi
36,50 euroa.

Päätös:

Edustajisto päätti määrätä perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi
lukuvuodelle 2016–2017 106,50 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijan
jäsenmaksuksi 36,50 euroa.

276
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) hyväksyminen
L3

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn keskipitkän
taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018 kokouksessaan 28.10.2015.

aikavälin

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman 2016–2018.
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Keskustelu:

Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.

277
Talousarvion hyväksyminen
L4

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn Keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta (KTS) lokakuun kokouksessaan 28.10. Keskustelun pohjalta
on valmisteltu tarkennettu talousarvio yhdessä taloustoimikunnan puheenjohtajan
kanssa. Taloustoimikunta päättää esityksestä KTS:ksi kokouksessaan keskiviikkona
11.11.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2016.

Keskustelu:

Hallituksen varapuheenjohtaja Takatalo esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016.

278
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2016–31.12.2017
Yliopistolain mukaan yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston
hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan
tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston
taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston
varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa
toimiva johtava henkilöstö. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu
oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä
valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta.
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on neljä
vuotta. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden
vuoden jaksoon ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2016 ja 2017.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä
hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio
vahvistaa edustajiston valinnan.
TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin infotilaisuus järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan
kappaletta.
Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen
edustajistolle hallitukseen valittavista henkilöistä 25.11. pidettävään kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä
yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.
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Keskustelu:

Valintatoimikunta esittää, että edustajisto valitsisi Turun yliopiston
hallituksen opiskelijajäseniksi kaudelle 2016–2017 Lotta Aarikan ja
Jesse Huovisen.
Vihreä lista esitti, että yliopiston hallitukseen valittaisiin Julia Litokorpi
ja Sami-Petteri Seppä.
Vihreä lista veti esityksensä pois.
Tiina Mänty ja Konsta Weber jääväsivät itsensä asian käsittelystä ja poistuivat.

Salin äänimäärä 39/41
Henkilöt, jotka olivat hakeneet tehtävään, poistuivat salista.
Päätös:

Edustajisto päätti valita Turun yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi
Lotta Aarikan ja Jesse Huovisen.

Mänty palasi saliin. Salin äänimäärä 40/41.
279
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2016–31.12.2017
Salista poistuivat Laakso, Hietarinta, Matikka, Jyrkkänen, Talvinko, Salomäki
Salin äänimäärä 34/41
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava elin.
Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä
hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n
2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
valita
yliopiston
tilintarkastajat;
vahvistaa
yliopiston
tilinpäätös
ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä,
rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti. Tämän lisäksi, keväällä
2015 lisätyn tehtävän mukaisesti, kollegio kokoontuu keskustelemaan merkittävistä
koko yliopistoa koskevista asioista.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu
kahteen kahden vuoden kauteen. Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee TYY. TYYn hallitus on
julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin info-tilaisuus
järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä
yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.
Valintatoimikunta on tehnyt kokouksessaan 29.10.2015 esityksen kollegioon
valittavista henkilöistä:
Varsinainen jäsen:
Julia Litokorpi
Sanna Tuominen
Mirva Matikka
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Timo Kovala
Joni Kajander
Noora Hännikkälä
Ville Laakso
Jyri Lähdemaa

Keskustelu:

Henkilökohtainen varajäsen:
Artturi Jyrkkänen
Riku Hietarinta
Laura Perämäki
Konsta Sinisalo
Elina Hirvonen
Henri Viitanen
Janika Takatalo
Iiro Salomäki
Juho Mustakoski
Emma Honkanen

Leimu, TuKY-lista, esitti ja Koivisto kannatti, että varsinainen-vara-pari Kovala ja
Viitanen vaihtaisivat paikkoja, sillä Viitanen on ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä varajäseneksi.

Kondelin poistui, salin äänimäärä 33/41
Päätös:

Edustajisto päätti valita yliopistokollegion opiskelijajäseniksi seuraavat
henkilöt:
Varsinainen jäsen:
Julia Litokorpi
Sanna Tuominen
Mirva Matikka
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Henri Viitanen
Joni Kajander
Noora Hännikkälä
Ville Laakso
Jyri Lähdemaa

Henkilökohtainen varajäsen:
Artturi Jyrkkänen
Riku Hietarinta
Laura Perämäki
Konsta Sinisalo
Elina Hirvonen
Timo Kovala
Janika Takatalo
Iiro Salomäki
Juho Mustakoski
Emma Honkanen

Matikka, Salomäki, Hietarinta, Jyrkkänen, Weber, Talvinko ja Laakso palasivat saliin
Salin äänimäärä 40/41
280
Lähetekeskustelu ympäristöohjelman päivittämisestä
L5

TYYn ympäristöohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2010 ja vuoden 2014
ympäristösektori on suositellut sen päivittämistä vuoden 2015 aikana.
Ympäristösiipi on valmistellut tukikysymyksiä päivittämisen avuksi ja konsultoi
toimiston nykyisiä ja entisiä toimijoita prosessin aikana.
Edustajistolta toivottaisiin kantaa seuraaviin kysymyksiin:
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Rakenne:
1. Millainen työväline ympäristöohjelman tulisi olla?
2. Tulisiko ympäristöohjelman rakennetta muuttaa toisenlaiseksi?
Sisältö:
1. Mistä asioista ympäristöohjelmassa tulee linjata? Pitäisikö joitain nykyisen
ohjelman osioista jättää pois?
2. Mitä tavoitteita ympäristöohjelmassa tulisi TYYn toiminnalle asettaa?
3. Miten tarkkaan ympäristöohjelman linjat tulisi määrittää?
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelman
päivittämisestä.

Keskustelu:

Hallituksen varapuheenjohtaja Takatalo esitteli asiaa.

Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi ennalta toimitetut ryhmäpuheenvuorot
ympäristöohjelmasta.

281
SYL-ehdokkaiden valintatavan muuttaminen
Ryhmä Vihreä Vasemmisto esittää muutosta TYYn tapaan valita ehdokkaansa
Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen.
Haluamme kehittää ylioppilaskuntamme tapaa valita ehdokkaansa SYL:n
hallitukseen avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Haluamme julkisen
hakuprosessin, joka mahdollistaa hakemisen mahdollisimman helpolla tavalla
kaikille halukkaille. Hakuprosessin tulee perustua avoimiin hakemuksiin
hakuaikana ja edustajistoryhmien esityksiin.
Koemme olemassa olevan hakumekanismin heikentävän avointa ja demokraattista
hallintokulttuuria TYYssä, aiheuttavan kohtuuttomia esteitä hallituksen
ulkopuolelta hakemiselle ja lannistavan hakijoita, jotka eivät ole kiinnostuneita
tavoittelemaan puheenjohtajuutta.
Toivomme avoimemman prosessin aktivoivan mahdollisia ehdokkaita ja uskomme
uuden valintamekanismin olevan miellyttävämpi ehdokkaille ja helpottavan
ehdokasvalintaa.
Esitys:

Vihreä vasemmisto esittää edustajistolle, että se päättää että TYYn ehdokas SYL:n
hallitukseen valitaan tulevaisuudessa avoimen haun ja edustajistoryhmien esitysten
pohjalta. Ehdokkaat haastatellaan edustajiston valitsemalla tavalla.

Keskustelu:

Salomäki esitteli asiaa.
Vihreä vasemmisto veti esityksensä pois.

Päätös:

Esittäjä veti esityksensä pois.

282
Muut esille tulevat asiat
Weber, Vihreä lista, piti jäähyväispuheenvuoron, jossa toivoi hyvää henkeä tulevilta
edustajistoilta.
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Männistö, TuKY-lista, piti jäähyväispuheenvuoron ja muisteli, kuinka pihalla on
ollut.
Auressalmi, Ryhmä Lex, piti jäähyväispuheenvuoron ja pohti TYYn toimintaa Lex
ry:n näkökulmasta.
Weber kommentoi Männistön puheenvuoroa.
Hallitus näytti videon hallituksen toiminnasta vuodelta 2015.
Lumme kertoi, että jatkot pidetään Proffan Kellarissa. Salasanalla ”rekrytointi” saa
tuopin tiskiltä.
283
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.16
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Paavo Palanterä
Pöytäkirjantarkastaja

Ville Forsström
Pöytäkirjantarkastaja
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