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Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Auressalmi Teemu
Dahlström Tuomas
Ervasti Joni
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Hokka Joonas
Husman Katariina
Huttunen Otto
Ilvessalo Saara
Joenpolvi Roosa
Kallio Aleksi
Kantanen Pyry
Kantonen Tatu
Koivisto Jukka
Koivula Janne
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kujala Jukka
Kähkönen Aku-Mathias
Lehtinen Santtu
Markkanen Otso
Matikka Mirva

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

poissa

poissa

varalla Friman Antti
varalla Litokorpi Julia

varalla Painilainen Aku
varalla Mänty Tiina
poissa
poissa
varalla Talvinko Max

1

EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 22.5.2014

Mistola Salla
Mäkilä Sanna
Mäkinen Lyydia
Männistö Jaakko

Vihreä vasemmisto
Ryhmä Lex
Eduxi
TuKY-lista

Nguyen Hai

Vihreä vasemmisto

Palanterä Paavo
Pan Emily
Peltomaa Paula
Peltonen Ida
Rantanen Lauri
Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salmi Susanne
Silvennoinen Teresa
Sjöblom Jussi
Takatalo Janika
Weber Konsta

Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista
TuKY-lista
Hybridiaani
Humanistilista
poissa
Demariopiskelijat - TOSY
Soihdunkantajat
varalla Helenius Jan
TuKY-lista
Ryhmä Lex
Oikeat
Vihreä lista

varalla Laaksonen (Vihreä
lista)
varalla Merikukka Roope

Todettiin yksimielisesti, että Roosa Laaksonen (Vihreä lista) voi olla varalla Nguyenin
tilalle, vaikka säännöt eivät sitä salli.
Paikalla todettiin olevan 36/41 edustajiston jäsentä ja varajäsentä. Lisäksi hallitusta
ja taloustoimikunnan puheenjohtaja.
75
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Sjöblom ja Janika Takatalo. Heidän lisäkseen
ääniä laskee tarvittaessa Konsta Weber.
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Ilmoitusasiat
Edustajiston kokoukset syksyllä 2014:
elokuu 27.8.
syyskuu 24.9.
lokakuu 29.10.
juhla 9.11. (HUOM! Sunnuntai ja isänpäivä)
marraskuu 26.11.
joulukuu 10.12.
Ryhmä Oikeat järjestäytyy uudelleen:
rpj Janika Takatalo, vrpj Veera Löthman
Hallituksen puheenjohtaja kertoi
toivomusponsien etenemisestä.

aiemmassa

kokouksessa

esiin

tulleiden
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Wessman, hallitus, kertoi aloituspaikkojen lisäyksen etenemisestä hakijasuman
purkuun.
Mononen, hallitus, kertoi KUPO-ohjelman ja Ryhmä 30 000:n toiminnasta.
Pääsihteeri kertoi TYYhyn rekrytoiduista määräaikaisista työntekijöistä.
Liljenbäck, TuKY-lista, saapui. Paikalla 37/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Mäkinen, Eduxi, luki Opekkaan toimittaman vetoomuksen Rauman tiloista.
Edustajiston puheenjohtaja mainitsi asian tulevan lyhyellä varoitusajalla ja siten laaja
keskustelu taikka päätöksenteko asiasta on nyt mahdotonta, mutta toivoi
edustajistolta varovaista signaalia Rauman suuntaan vuokrasubventiosta. Tämä voi
olla tarpeen muiden mahdollisten rahoittajien hankkimiseksi.
77
Esityslistan hyväksyminen
TYY terveeksi esitti esityslistan uudeksi kohdaksi
yliopistokollegiosta. Asia tulisi käsitellä kiireellisenä.

81

Eron

myöntäminen

Tämä on aikataulullisesti järkevää käsitellä tässä kokouksessa eikä elokuussa.
Hallitus oli esityksen kanssa samaa mieltä.
Edustajisto hyväksyi uuden asiakohdan yksimielisesti.
78
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen
kokousten
päätösluettelot
lähetetään
kokouksen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-paatosluettelot

jälkeen

Dahlström, Ryhmä Lex, kysyi missä vaiheessa TYYn nettisivut ovat.
Mononen, hallitus, vastasi että suurin osa sisällöstä on tuotettu sivuille ja käännöstä
odotetaan. Toukokuun lopussa tulisi sivut olla julkaisukunnossa.
Weber, Vihreä lista, kysyi TYYn toimistolla olleesta ”laittomasta lakosta” ja onko
henki toimistolla hyvä ja jos ei ole, miten sitä voitaisiin parantaa?
Nieminen, hallitus, vastasi ettei hengessä ole vikaa ja virkistyspäivä on suunniteltu
ensi viikon maanantaiksi.
Litokorpi, Vihreä lista, kysyi onko TYYn kirjaston kirjojen tulevaisuudesta tehty
päätöksiä.
Pääsihteeri vastasi, että vielä ei ole saatu kokousta yliopiston kanssa aikaan.
79
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Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (1. käsittely, uudelleen valmistelusta)
L1

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
kokoustanut helmi-huhtikuun aikana viisi kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa sekä lähetekeskustelulla
maaliskuun kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti tasaarvolain kiintiösääntö ja tasapuolisuussääntö). Sääntötoimikunta on erikseen
pyytänyt asiasta lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämän lisäksi yksittäisiin pykäliin
on tehty tarkennuksia ja korjauksia.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen sääntökokoelmasta, jossa
pääsääntöön on yhdistelty aiemmin ohjesääntöinä olevia dokumentteja. Ohjesäännöt
hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, avustuksista, Turun ylioppilaslehdestä ja
elokuvatoimikunnasta sekä vaalijärjestys esitetään pidettäväksi pääsäännöstä
erillään. Niitä sääntötoimikunta ei ole laajemmin käsitellyt.
Sääntöjen 31 §:n mukaisesti sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan
edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa.
Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on muutoksen
vahvistanut.
Sääntöjen laillisuus tarkistetaan vielä erikseen asiantuntijoilta ennen lopullista
hyväksymistä ja vahvistamista.
Edustajisto palautti sääntöjen käsittelemisen valmisteluun huhtikuun kokouksessaan.
Toukokuun kokoukseen mennessä erikseen pyydetyt asiantuntijalausunnot eivät ole
vielä tulleet ylioppilaskuntaan.

Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn sääntöihin
sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset:
edustajiston
työjärjestys,
hallituksen
työjärjestys,
henkilöstöohjesääntö,
matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä
talousohjesääntö.
Edustajisto keskusteli asiasta.
Asiakohtaan oli tullut seuraavat muutosesitykset etukäteen tai kokouksessa:
Vihreä vasemmisto esittää sääntöluonnoksen I lukuun, kohtaan § Arvot (rivit 55–
63) seuraavanlaista kirjausta:
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“Ylioppilaskunnan päätöksenteossa noudatetaan näiden lisäksi laissa naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta mainittua tasapuolisuussääntöä henkilövalinnoissa,
jos kyseessä ei ole vaali. Tasapuolisuussäännön mukaan toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti miehiä ja naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännön
tavoitteena on, että sekä naisilla että miehillä tulee olla vähintään 40%
edustus. Vastuu tasapuolisuussäännön noudattamisesta on niin valintaa
valmistelevalla kuin päätöksentekijällä.
Tasa-arvovaltuutetun suosituksen mukaisesti sukupuoltaan korjaavan
henkilön sukupuolena voidaan tämän toivomuksesta pitää tämän
omakseen kokemaa sukupuolta, vaikka koettu sukupuoli poikkeaisi
juridisesta sukupuolesta, mikäli henkilö esittää valmistelevalle taholle
tai pääsihteerille kirjallisen todistuksen korjausprosessissa olosta.
Tällöin henkilön sukupuolena voidaan pitää myös muuta kuin nais- tai
miessukupuolta.”
Vaalin määritteleminen näitä sääntöjä palvelevaksi ja monitulkintaisuuksien
välttämiseksi on haasteellista. Vaaleiksi näissä säännöissä haluttiin kuitenkin tulkita
vain edustajistovaalit. Tämän vuoksi Vihreä lista esittää, että valintatavat kirjataan
selkeästi ylös, jotta monitulkintaisuudelta vältytään.
Esitys: Vihreä lista esittää, että riveille 98, 99, 101, 102, 103 ja 106
(edustajisto) tarkennetaan kohtiin 1, 2, 4 - 7 sanamuodoksi valitsee
valintamenettelyllä.
Vihreä lista esittää, että edustajisto ei jatkossa valitsisi tutkintolautakunnan ja
opintotukilautakunnanopiskelijajäseniä. Kyseiset lautakunnat eivät ole tekemisissä
edustajiston kanssa, eivätkä ne ole yliopiston ylintä päätöksentekoa ja sinänsä
edustajiston kannalta merkittävää edustusta. Valinnan alistaminen edustajistolle
hidastaa tutkintolautakunnan ja opintotukilautakunnan opiskelijaedustajien
valintaa ja voi heikentää opiskelijaedustuksen jatkuvuutta. Jatkossa
opiskelijaedustajat valitsisi hallitus.
Esitys: Vihreä lista esittää, että riviltä 107 (edustajiston tehtävät)
poistetaan sanat tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan, ja
riville 789 (hallituksen tehtävät) lisätään sanat sekä
opintotukilautakuntaan ja tutkintolautakuntaan.
Vihreä vasemmisto esittää (kannattaa Vihreä lista) seuraavaa muutosta
sääntöluonnoksen 3. lukuun koskien neuvoa antavaa jäsenäänestystä:
"Edustajisto voi asian laajakantoisuuden tai merkittävyyden niin
vaatiessa alistaa yksittäisen kysymyksen neuvoa antavaan
jäsenäänestykseen, mikäli vähintään 1/3 edustajistosta katsoo tämän
tarpeelliseksi. Edustajisto päättää samassa yhteydessä jäsenäänestyksen
toteuttamistavasta."
Esitys: Vihreä lista esittää, että rivi 716 (hallitus) muutetaan muotoon
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5-7) hallituksen jäsentä.
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Vihreä lista esittää, että jatkossakaan valintatoimikunta ei valmistelisi tiedekunnan
johtokuntien opiskelijaedustajien valintaa. Valinnoista vastaisi hallitus ja
valmistelusta kopoasiantuntija, kuten on hyväksi havaittu. Valintatoimikunta on
edustajiston alainen elin, mutta tiedekuntien johtokunnat eivät, joten
valintatoimikunnan mukana ololle päätöksentekoprosessissa ei ole perusteita.
Valinnoissa tulisi jatkossakin kuulla tiedekuntajärjestöjä, jotka todella tuntevat
kyseisiin paikkoihin hakevat ehdokkaat. Koulutuspoliittinen asiantuntija ja hallitus
vastaavat viime kädessä tasapuolisuuden toteutumisesta. Valmistelun siirtäminen
valintatoimikunnalle tekee prosessista tarpeettoman pitkän ja hitaan eikä ole
mielekästä, koska tiedekuntien johtokuntiin ei viime kausina ole ollut paljoa
hakijoita. Prosessin pitkittyminen vaikeuttaa opiskelijaedustajapaikkojen
täyttämistä ja täydentämistä, ja täten opiskelijaedustuksen jatkuvuutta.
Esitys: Vihreä lista esittää, että riviltä 788 (hallituksen tehtävät)
poistetaan sanat valintatoimikunnan esityksestä ja riveiltä 612 - 613
(valintatoimikunta) sanat tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokunnan.
Säännöissä tiedottajan ja järjestöasiantuntijan on edelleen yhdistetty, mutta Vihreä
lista toivoo, että tiedottajan paikan vakinaistaminen tulee ajankohtaiseksi
lähivuosina ja siksi esitämme, että tehtävät erotetaan toisistaan. Tällöin tulee
muokata myös tehtäväkuvauksia kyseistä työtehtävää vastaavaksi.
Esitys: Vihreä lista esittää, että erotetaan säännöissä tiedottajan ja
järjestö- ja hallintoasiantuntijan tehtävät sekä muutetaan
järjestöasiantuntijan nimike järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi.
Rivi 1132 muutetaan muotoon järjestö- ja hallintoasiantuntija. Sana
tiedottaja siirretään omalle rivilleen.
Rivit 1242 - 1249 muutetaan muotoon: Järjestö- ja hallintoasiantuntija
Rivit 1242 - 1249 muutetaan muotoon: Järjestö- ja hallintoasiantuntija
Järjestö- ja hallintoasiantuntijan tehtäviin kuuluu:- ylioppilaskunnan
alayhdistysten neuvominen, palvelu, koulutus ja yhdistysten
yhteyshenkilönä toimiminen- alansa esitysten, lausuntojen ja
kannanottojen valmistelu hallitukselle
Tiedottaja
Tiedottajan tehtäviin kuuluu:- ylioppilaskunnan ulkoisen ja sisäisen
tiedotuksen suunnittelu, koordinointi ja hoitaminen- alansa esitysten,
lausuntojen ja kannanottojen valmistelu hallitukselle - ylioppilaskunnan
PR-toimintaan osallistuminen
Rivit 1341 - 1342 muutetaan muotoon järjestö- ja hallintoasiantuntijan,
tiedottajan.
Vihreä lista esittää, että edustajiston puheenjohtajan olisi jatkossa oltava maisteri.
Tällöin edustajiston puheenjohtaja olisi jatkossa etäämmällä kaikista
edustajistoryhmistä, joka olisi hyödyllistä nyt, kun edustajiston puheenjohtajan
valtaa ollaan kasvattamassa. Edustajistoryhmistä etäämmällä olevan
puheenjohtajan roolissa korostuu tällöin asiantuntijuus. Äänioikeudeton
edustajiston puheenjohtaja on käytössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa.
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Esitys: Vihreä lista esittää, että edustajiston puheenjohtajaksi
valittaisiin jatkossa vähintään maisterin tutkinnon suorittanut henkilö.
Tällöin edustajiston puheenjohtajan mandaattiin ei kuuluisi
äänioikeus. Vihreä lista esittää, että rivin 80 (edustajisto) loppuun
lisätään sanat sekä edustajiston ulkopuolinen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on oltava maisterintutkinto. Lisäksi riviltä 98
poistetaan sana keskuudestaan.

"Pääsääntönä on, että opiskelijaedustajalle yliopiston hallintoelimestä eron
myöntää se taho, joka on edustajan valinnut. Yliopistokollegion valitsee
edustajisto, joten ilman poikkeusta myös edustajan eron myöntää edustajisto.
Vihreä lista esittää, että hallitus voisi myöntää eron yliopistokollegion
opiskelijaedustajalle. Edustajiston kokousaikataulujen vuoksi eron myöntäminen
voi viivästyä, jolloin uuden edustajan rekrytointiprosessi voi kestää yli kaksi
kuukautta. Edustajisto ei myöskään kokousta yhtä pitkälle kesään kuin hallitus,
jolloin rekrytointiprosessi voi olla vielä pidempi. Yliopistokollegion
opiskelijaedustajat eroavat usein juuri kesän kynnyksellä esimerkiksi
valmistumisen takia.
Edustajisto kuitenkin edelleen valitsisi uuden opiskelijaedustajan eronneen tilalle
valintatoimikunnan valmistelusta.
Esitys: Vihreä lista esittää, että hallituksen tehtäviin riville 795 lisätään
uudeksi kohdaksi 10 myöntää pyynnöstä eron yliopistokollegion
opiskelijaedustajalle."
Edustajisto keskusteli muutoksista.
Kokoustauko 19.32–19.53.
TuKY-lista esitti, että käydään lähetekeskusteluna muutosesitykset ja
ilmaistavat huomiot, jonka jälkeen asiakohta palautetaan valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti, koska
kukaan ei vastustanut sitä.
Päätös:

Edustajisto palautti valmisteluun muutokset TYYn sääntöihin.

80
Lukuvuositarranjakaja Medisiinaan
Edustajisto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan Ryhmä TYY terveeksi
toivomusponnen:
”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen valmistelemaan
esityksen opiskelijakortin tarrojen jakopisteen pilotointia varten Medisiinalle
elokuun kolmannen viikon aikana.”
Hallitus on selvittänyt asian hyväksymiseen liittyvät kustannukset ja huomioon
otettavat seikat. Kustannusarvio on seuraavanlainen:
– Palkkakustannus 12e/h x 4 h/pv x 5 pv + henkilöstösivukulut = 240 e + hsk
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– Mahdollisen kannettavan tietokoneen hankinta yliopiston hankintajärjestelmän
kautta n. 500 e
(Todennäköistä on, että elokuun kolmanneksi viikoksi käyttöön saadaan kone TYYn
sisältä tai yliopistolta)
Muita huomionarvoisia seikkoja:
– Asiaa ei voida ulkoistaa yhdistykselle vaan tarranjakajan tulee olla TYYn
palkkalistoilla.
– Uudet kortit tulee edelleenkin noutaa TYYn kansliasta sen aukioloaikoina.
– Tarroja jaetaan myös yliopiston mäellä 11.8.–5.9. Sama henkilö ei voi kuitenkaan
hoitaa molempia tarranjakopisteitä.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se tekee päätöksen asian toteutuksesta.
Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa.
TYY terveeksi esittää, TuKY-lista kannattaa, että TYY järjestää
opiskelijakortin lukuvuositarrojen jakopisteen Medisiinalle ajankohdaksi
18. – 20.8. klo 10–13 sekä huolehtii jakopisteelle työntekijän. Tarrojen
jako yliopiston päärakennuksessa ja TYYn toimistolla suoritettaisiin jo
sovitulla tavalla.
Vihreä lista oli toimittanut edustajistolle etukäteen esityksen asiaan liittyen:
"Lukuvuositarrojen jako on tärkeä palvelu, joka konkretisoi TYYstä
saatavan hyödyn jäsenistölle. Lukuvuositarrojen jaon aikana toimistolla on usein
ruuhkaa ja siksi projektityöntekijän palkkaaminen onkin hyvä idea, jotta palvelu
saadaan mahdollisimman nopeaksi ja sujuvaksi. Emme kuitenkaan kannata ajatusta,
jossa palvelua järjestettäisiin myös muualla kuin TYYn toimistolta ja
päärakennuksella, sillä tällöin palvelu kohdentuu ensisijaisesti vain tietyn ryhmän
vanhoille opiskelijoille, joka saatetaan kokea epäreiluksi muita opiskelijoita kohtaan.
Siksi olisikin järkevämpää pidentää tarrojen jakamiseen käytettävää toimistolla siten,
ettei lukuvuositarrojen jakoon ei tulisi taukoa keskelle päivää ja lukuvuositarroja
voitaisiin jakaa myös nykyisen toimiston aukioloajan jälkeen, esimerkiksi kello
kuuteen asti. Tällöin myös harjoittelua suorittavat ja kesätöitä tekevät opiskelijat
löytäisivät joko aamu- tai iltapäivästä aikaa lukuvuositarran hakemiseen.
Vihreä lista esittää, että TYY palkkaa projektityöntekijän jakamaan
lukuvuositarroja ja sijoittaa projektityöntekijän toimipisteen TYYn
toimistolle, sekä ajoittaa hänen
työaikansa siten, että lukuvuositarroja
voidaan jakaa myös TYYn toimiston nykyisten aukioloaikojen
ulkopuolella ja siten, ettei lukuvuositarrojen jaossa ole taukoa keskellä
päivää."
Edustajisto keskusteli laajasti asiasta.
Edustajisto siirtyi päättämään Vihreä listan esityksestä.
Äänestystulos:
JAA (Vihreä lista)
EI
TYHJIÄ

9
14
14
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Edustajisto siirtyi päättämään TYY terveeksi esityksestä suuntaaantavalla kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja totesi TYY terveeksi esityksen tulleen
hyväksytyksi.
Päätös:

Edustajisto päätti että TYY järjestää opiskelijakortin lukuvuositarrojen
jakopisteen Medisiinalle ajankohdaksi 18.–20.8. klo 10–13 sekä huolehtii
jakopisteelle työntekijän. Tarrojen jako yliopiston päärakennuksessa ja
TYYn toimistolla suoritteisiin jo sovitulla tavalla.

81
Eron myöntäminen yliopistokollegiosta
Ryhmä TYY terveeksi esittää eron myöntämistä pyynnöstä Jenni Liikaselle
yliopistokollegiosta.
Asia käsiteltiin kiireellisenä.
Edustajiston
puheenjohtaja
yksimielisesti.
Päätös:

totesi

asian

tulleen

hyväksytyksi

Edustajisto myönsi pyynnöstä eron yliopistokollegion jäsen Jenni
Liikaselle. Asia käsiteltiin kiireellisenä.

82
Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri kertoi edustajiston puheenjohtajan polttareiden alkaneen jo puolitoista
tuntia. Edustajiston puheenjohtaja kaapataan omiin polttareihinsa heti kun kokous
on ohi.
83
Kokouksen päättäminen
Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri
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EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 22.5.2014

Jussi Sjöblom
pöytäkirjantarkastaja
LIITTEET:

Liite 1.

Janika Takatalo
pöytäkirjantarkastaja
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