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EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 20.5.2015 klo 19.15

Paikka:

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

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
213
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.20
214
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Anttonen Milla
Auressalmi Teemu
Eeronheimo Enni
Ervasti Joni
Heikkonen Jussi
Heinonen Santeri
Hietarinta Riku
Holmén Joel
Husman Katariina
Kallio Aleksi
Kantonen Tatu
Koivisto Jukka
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kovala Timo
Kujala Jukka
Kuorikoski Panu
Kurki Klaus
Laakso Ville
Laiho Sofi
Laine Lassi
Leimu Ann-Sofie
Löthman Veera
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Merikukka Roope
Mäkilä Sanna
Norontaus Liisa
Painilainen Aku
Peltomaa Paula

TuKY-lista
Ryhmä Lex
Soihdunkantajat
Eduxi

varalla Raitis
varalla Salakka
poissa

TuKY-lista
Soihdunkantajat
TuKY-lista
TYY terveeksi
Hybridiaani
TYY terveeksi

varalla Friman
varalla Henriksson
varalla Saarela

TYY terveeksi
Hybridiaani
Vihreä vasemmisto
Eduxi

varalla Mäkinen

TuKY-lista
TuKY-lista
TuKY-lista
Demariopiskelijat - TOSY
Ryhmä Lex
TuKY-lista

varalla Mänty

TYY terveeksi
TuKY-lista
Oikeat
Hybridiaani

varalla Lehikoinen
varalla Tulonen

TYY terveeksi
Hybridiaani

varalla Erkko

Ryhmä Lex
Vihreä vasemmisto
TYY terveeksi

varalla Salomäki
varalla Nikolajev

TuKY-lista
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Saarinen Sini
Sadiku Durim
Salo Samuli
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Talvinko Max
Vainionpää Asta
Weber Konsta
Wessman Kukka-Maaria
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti

Humanistilista

varalla Kantanen

Demariopiskelijat - TOSY
TuKY-lista
TuKY-lista
Ryhmä Lex
Soihdunkantajat
Eduxi

varalla Rintamäki

Vihreä lista
Vihreä lista
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani

Läsnä oli 40/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Paikalla lisäksi hallitus, edustajistovaalikoordinaattori Dahlström ja päätoimittaja
Hannus.
215
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimisi LiinaLotta Erkko ja Mirva Matikka. Tarvittaessa heidän kanssaan ääniä laskee Iiro
Salomäki
216
Ilmoitusasiat
13.5.

toukokuun iltakoulu

Alustavat syksyn kokousajat:
30.9.
28.10.
25.11.

syyskuun kokous
lokakuun kokous
marraskuun kokous

Uusi
edustajisto
kokoontuu
järjestäytymiskokoukseensa.

joulukuun

1.

ja

10.

päivän

välillä

Litokorpi ilmoitti, että hallitusohjelmaneuvotteluissa esitetyt lukukausimaksut EU/ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille on huomioitu, mutta ei haluta polttaa
siltoja vaan mahdollistaa keskusteluyhteys muissa tärkeissä kysymyksissä.
Viljanen, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, kertoi edustajistovaalityön
etenemisestä. Talvinko kysyi kampanjoinnista yliopiston tiloissa. Viljanen kertoi
edustajistovaalikoordinaattorin neuvottelevan pelisäännöistä.
217
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Puheenjohtaja esitti, että TuKY-listan aloite alayhdistys-sanan muuttamisesta
käsiteltäisiin ennen linjapaperin käsittelyä. Edustajisto hyväksyi esityksen.
Eduxi esitti, että esityslistalle hyväksyttäisiin uusi kohta keskusvaalilautakunnan
jäsenen vaihtamisesta. Esitys hyväksyttiin ja asia käsitellään heti kyselytunnin
jälkeen.
Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen.
218
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Kurki, Demariopiskelijat, kysyi Monosen auditointikoulutuksesta ja miten paljon se
vie aikaa puheenjohtajalta. Mononen vastasi miettineensä asiaa itsekin, mutta
todenneensa ettei työn pitäisi merkittävästi haitata hallitustyöskentelyä.
219
Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Esitys:

Ryhmä Eduxi esitti, että ryhmää edustaisi keskusvaalilautakunnassa Miikka
Korventausta, varalla Lyydia Mäkinen

Keskustelu:

Ei keskustelua

Päätös:

Edustajisto päätti valita keskusvaalilautakunnan jäseneksi Miikka
Korventaustan ja varalle Lyydia Mäkisen.

220
Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaisen valitseminen
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Lauri Hannus on anonut opintovapaata ajalle
1.9.2015–29.2.2016, minkä vuoksi hänelle tulee valita sijainen. Työsuhteen tarkka
alkamis- ja päättymisajankohta neuvotellaan valittavan henkilön kanssa. Haku oli
auki 27.4.–10.5. ja hakemuksia tuli yhdeltätoista henkilöltä. Johtokunta käsitteli
hakemukset 11.5. ja haastattelee neljä hakijaa 14.5.
Esitys:

Turun ylioppilaslehden johtokunta esittää edustajistolle, että se valitsee Turun
ylioppilaslehden päätoimittajan sijaisen.
Kondelin, Turun ylioppilaslehden johtokunnan varapuheenjohtaja esitteli asiaa.
Johtokunta haastatteli Elias Vartion, Sampo Rouhiaisen, Aija Ameen ja Aleksi
Malisen. Kondelin kertoi prosessista ja esityksen perusteluista.
Johtokunta esitti, että edustajisto valitsee päätoimittajan sijaiseksi Sampo
Rouhiaisen.

Keskustelu:

Pääsihteeri kertoi, että kaikille haastatelluille annettiin mahdollisuus tulla paikalle
edustajiston kokoukseen esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin.

Päätös:

Edustajisto päätti valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi
Sampo Rouhiaisen
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221
Aloite TYYn piirissä toimivien yhdistysten nimityksen muuttamisesta
TuKY-lista arvostaa suuresti kaikkien TYYn alayhdistysten työtä jäsentensä
opintojen, hyvinvoinnin ja Turun yliopiston opiskelijakulttuurin ja yhteisöllisyyden
hyväksi. Koemme, ettei termi “alayhdistys” kuvaa oikein opiskelijoiden järjestöjen
asemaa, vaan näkee sen enemmänkin TYYn alaisena organisaationa, jota
määräillään ja ohjataan johonkin suuntaan. Luonnollisesti TYY on tärkeä tukija ja
myös ohjaaja opiskelijayhdistyksille, mutta jokaisella yhdistyksellä on olemassa
jokin muu perustarkoitus kuin TYYn alayhdistysavustukset tai TYYn
toimintasuunnitelman toteuttaminen. Siksi esitämme edustajistolle, että alkaisimme
käyttää termiä järjestö HYYn esimerkin mukaisesti. Siten TYYn piirissä toimivat
yhdistykset ovat järjestöjä TYYhyn liittyvän läheisen suhteensa vuoksi, erotuksena
muista yhdistyksistä, joita Suomessa on.
Alayhdistys-termi tietenkin esiintyy lukemattomissa paikoissa lukuisissa TYYn
papereissa, emmekä edellytä toimistolta näiden läpikäymistä ja termin korjaamista
välittömästi. Tärkeintä on ottaa uusi termi käyttöön ensin kaikessa viestinnässä ja
muualle termi voidaan korjata sitä mukaa, kun papereita päivitetään.
Esitys:

TuKY-lista esittää, että TYY luopuu alayhdistys-termin käytöstä ja korvaa sen
järjestö-termillä.
Kovala, TuKY-lista, esitteli asiaa.

Keskustelu:

Viljanen kehui esitystä ja toivoi, että voitaisiin puhua ”TYYn järjestöistä”.

Päätös:

Edustajisto päätti, että TYY luopuu alayhdistys-termin käytöstä ja
korvaa sen järjestö-termillä.

kokoustauko 19.50–20.02
222
Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi
L1

TYYn poliittiset linjat on määritelty linjapaperissa, jonka edustajisto hyväksyy
kerran toimikaudessaan. Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen
yhtenä tehtävänä on hyväksyä edustajistolle esitettäväksi poliittinen linjapaperi.
Keväällä 2015 edustajisto on käynyt linjapaperin uudistamisesta kaksi
lähetekeskustelua helmikuun ja huhtikuun kokouksissaan, joiden lisäksi jäsenistöä
ja alayhdistystoimijoita on osallistettu linjapaperin uudistamiseen workshoppien ja
verkkokyselyn muodossa. Näiden pohjalta hallitus on valmistellut edustajistolle
hyväksyttäväksi uudistetun TYYn poliittisen linjapaperin.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy uudistetun TYYn poliittisen
linjapaperin.

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Wessman, Vihreä lista, piti puheenvuoron linjapaperin kunnianhimoisuuden
puolesta.
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Viljanen, Vihreä vasemmisto, toivoi että sisältö olisi tärkein, vaikka on pyritty
tietynlaiseen kieleen eikä esityksiä tulisi hylätä, vaikka kieli ei olisi aivan tarkkaa.
Viljanen piti työjärjestyspuheenvuoron etenemisjärjestyksestä: käsitelläänkö
jokainen muutosesitys erikseen vai esitelläänkö kukin ensin ja äänestetään sitten
kaikista peräkkäin. Puheenjohtaja totesi, että käsittely, keskustelu ja äänestäminen
käydään jokaisesta esityksestä peräkkäin.
Seuraavaksi käsiteltiin tehdyt muutosesitykset järjestyksessä:

Rivi

Esitys

Esittää

Kannattaa

53-54 Muutos

Yliopistolain määrittelemä automaatiojäsenyys sekä
opiskelijaedustus hallintoelimissä toimivat tällä hetkellä
opiskelijaedunvalvonnan kulmakivenä

Ryhmä Lex

Oikeat

54-55 Poisto

sekä pohjana laajemmalle opiskelijayhteisöllisyydelle.

Ryhmä Lex

Oikeat

Hylättiin
koeäänestyksellä
Hylättiin
äänestyksellä:
Jaa 20
Ei 19
Tyhjä 1

Automaatiojäsenyydestä käydään avointa keskustelua
TYYssä, ja TYY varmistaa toimintaedellytyksensä, mikäli
automaatiojäsenyydestä luovutaan tulevaisuudessa.

Ryhmä Lex

Oikeat

Hylättiin
koeäänestyksellä

TuKY-lista

TYY
terveeksi,
Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

55 Lisäys

Muutos

Uusi lause virkkeen "Duaalimalliin perustuvassa…”
jälkeen: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä
yhteistyötä tulee lisätä ja kehittää sisältö edellä.
Sisäänpääsy tulee taata myös pelkän valintakokeen
perusteella.
(Ylioppilastodistuksen jne… poistuu)

Muutos

59 Lisäys
9394

Tulos

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnasta. Ensimmäistä
opiskelupaikkaa hakevia ei tule suosia päävalinnassa.
Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja
opiskelupaikan vastaanottaneilla hakijoilla on oltava
yhtäläinen mahdollisuus
korkeakoulutukseen.

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

174 Lisäys

Paperiton opiskelu on mahdollistettava kaikkialla
yliopistolla.

Vihreä lista

Esittäjä veti pois

180 Lisäys

Opintosuoritukset pitää voida suorittaa joko avoimen
lähdekoodin ohjelmistoilla tai yliopiston tulee tarjota
opiskelijan käyttöön kurssin suoritukseen vaadittavat
ohjelmistot.

Vihreä
vasemmisto

Yliopiston on kannustettava opiskelijoita ohjauksen avulla
monialaisiin sivuaineopintoihin.

TuKY-lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä
Voitti
koeäänestyksessä
Vihreän listan
esityksen sekä
pohjaesityksen

206207 Lisäys

Uusi kappale (vaihtoehtoinen edellisen kanssa): Kaikkiin
perustutkintoihin on oltava mahdollisuus sisällyttää
vähintään yksi lyhyt sivuaine.

Vihreä lista

Hävisi
koeäänestyksen
TuKY-listan
esitykselle

259 Lisäys

Kurssimateriaalien saatavuuden tulee suhteutua kullekin
kurssille keskimäärin osallistuvien opiskelijoiden

Vihreä
vasemmisto

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

102105

Lisäys
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määrään.

264 Lisäys

280

poisto

Uusi kappale: Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen
julkaisemiseen sähköisesti tulee kannustaa.

Vihreä lista

myös jatkossa

TuKY-lista

Mäkilä poistui klo 21.46, salin äänimäärä 39/41
Opiskelijoiden mahdollisuus edustaa on turvattava
282epävirallisissa sekä tilapäisissä valmisteluryhmissä, kuten
283
Muutos johtoryhmissä ja tilatyöryhmissä.
Yliopiston johtamisjärjestelmässä kaikilla yhteisön
jäsenillä tulee olla valtaa omaan alaansa liittyvissä
kysymyksissä ja yhteisön tulee sitoutua toteuttamaan
yhteiset päätökset. Tiedekunnille on annettava riittävä
290yliopiston tuki ja autonomia päättää niitä itseään
292
Muutos koskevista asioista.
Muutos

Yksiköiden on saatava valita omat johtajansa.

Tiedekuntien on saatava valita omat johtajansa.
(vaihtoehtoinen edellisen kanssa)
Akateemisilta johtajilta edellytetään henkilöstö- ja
strategisen johtamisen taitoja. Yliopiston on tarjottava
henkilöstölleen mahdollisuus näiden taitojen
311 Lisäys
kehittämiseen.
Viljanen poistui kello 22.35. Salin äänimäärä 38/41
Viljanen palasi kello 22.40. Salin äänimäärä 39/41
Korvataan virke "Tenttien arviointi ja tulosten
julkistaminen on mahdollistettava ilman henkilötietoja."
seuraavalla: "Tenttien arviointi ja tulosten julkistaminen
on toteutettava ilman henkilötietoja, ja vastaavaa
339menettelyä on mahdollisuuksien laajuisesti sovellettava
340 Muutos muihin opintosuorituksiin."
ja oppiaineiden tulee tarjota opiskelijoilleen tietoa ja tukea
343 Lisäys
siihen liittyen opintojen alussa.
311 Muutos

Vihreä lista

Demariopis
kelijat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Soihdunka
ntajat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

TuKY-lista

Vihreä
Hylättiin
vasemmisto koeäänestyksellä
Voittaa
koeäänestyksessä
Vihreän listan
esityksen sekä
pohjaesityksen

Vihreä lista

Soihdunka
ntajat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Demariopisk
elijat

Soihdunka
ntajat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Soihdunkant
ajat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

366 Lisäys

Yliopiston on siirryttävä yhtenäiseen
palautejärjestelmään.

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

376 Muutos

Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen tulee olla
maksutonta kaikille paitsi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta
tuleville opiskelijoille.

Tulonen

382 Muutos

Kestävästi ja eettisesti toteutetulla koulutusviennillä
vahvistetaan yliopiston rahoituspohjaa. Yksittäisiltä
opiskelijoilta ei tule periä maksuja.

Vihreä lista

kokoustauko 23.03 – 23.17
Raitis, Nikolajev ja Saarela poistuivat, Salin äänimäärä 36/41

-

Raukesi kannattamattomana
Hylättiin
äänestyksellä:
Jaa 20
Ei 15
Tyhjä 1
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384 Lisäys

394

399 Lisäys

402407

Lisäys kappaleen loppuun: "Liiketoiminnan on oltava
eettistä ja noudatettava yhteiskunnallisen ja sosiaalisen
vastuun periaatteita."
Sähköisten materiaalien käyttö opiskelussa on
mahdollistettava kaikkialla kampuksella ja turhaa
paperinkulutusta on vältettävä.
Uusi kappale: "Kaikki pääsykokeissa edellytettävä
ennakkotieto on sisällytettävä pääsykoemateriaaleihin.
Pääsykokeita järjestävien yksiköiden tulee myös tarjota
mallivastauksia aikaisempiin pääsykoekysymyksiin.
Kokeiden jälkeen on julkaistava selkeä pisteytyskriteeristö,
jonka mukaan koevastaukset on arvioitu."

Ensimmäinen kappale: "Opiskelijalla tulee olla oikeus
laadukkaaseen harjoitteluun, joka auttaa kehittämään
opiskelijan omaa työelämäosaamista. Työtehtävien tulee
koostua tutkinnon kannalta oleellisista tehtävistä.
Harjoitteluohjaajan tulee olla tavoitettavissa koko
harjoittelun ajan ja opastaa opiskelijaa tämän
työtehtävissä."
Toinen kappale: "Harjoittelupaikkoja ja harjoittelun
määrärahoja on lisättävä niin paikallisesti kuin kotimaassa
ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Harjoittelun
tulee olla mahdollista myös esimerkiksi
vammaisopiskelijoille ja perheellisille opiskelijoille.
Harjoittelujaksoja on tarjottava kaikille opiskelijoille myös
kielitaidosta riippumatta ja kansainvälisiin
maisteriohjelmiin on mahdollisuuksien mukaan
sisällytettävä harjoittelujakso. Yliopiston tulee edistää
opiskelijoiden kansainvälistymistä. Harjoittelupaikoista
on tiedotettava aktiivisesti myös englanniksi."
Kolmas kappale: "Työharjoittelusta on saatava palkkaa.
Harjoittelupalkan tulee vastata vähintään työssäoloehdon
vaatimaa minimipalkkaa. Yliopiston tulee edellyttää
Muutos: työpaikoilta myös omaa osaa harjoittelupalkasta.
kolme
Työnantajan on kohdeltava harjoittelijaa tasa-arvoisesti
uutta
kappalet muiden työntekijöiden kanssa. Harjoittelijoilla ei saa
korvata jatkuvaa työpanosta työorganisaatiossa."
ta

Vihreä
vasemmisto

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Vihreä
vasemmisto

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä
vasemmisto

Hylättiin
koeäänestyksellä

TuKY-lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Esittäjä veti pois

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Heinonen poistui, Salin äänimäärä 35/41

409 Lisäys

Virkkeen "Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden
kansainvälistymistä." lisäksi lauseen loppuun "ja
kansainvälisyyden tulee näkyä jokaisessa tutkinnossa."

Kaikkiin tutkintoihin on sisällytettävä
409 Lisäys
kansainvälistymisjakso.
Heinonen palasi, Salin äänimäärä 36/41
Vainionpää poistui, Salin äänimäärä 35/41
Vainionpää palasi, Salin äänimäärä 36/41
Vaihdossa suoritetut opinnot tulee voida sisällyttää
tutkintoon. Lisäksi opintojen korvaavuudesta sopimista
415 Lisäys
tulee kehittää.
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472 Poisto

487 Lisäys

524 Muutos

551 Muutos

huomattava
Lisätään uusi kappale: Nykyistä useammalle jatkoopiskelijalle on turvattava mahdollisuus päätoimiseen
opiskeluun. Sellaista jatko-opiskelijaa, jolla ei ole
päätoimista opiskelua mahdollistavaa rahoitusta, ei saa
kirjata päätoimiseksi opiskelijaksi, eikä tällä perustein
evätä sosiaalietuuksia, kuten työttömyystukea.
Korvataan "Palveluiden riittävyys erityisesti
mielenterveyspalveluiden osalta on turvattava." lauseella
"Palveluiden riittävyys on turvattava ja niitä on lisättävä
mielenterveyspalveluiden osalta."
Korvataan "YTHS:n käyntimaksut eivät saa kohota
kohtuuttoman korkeiksi." muotoilulla "YTHS:n
käyntimaksujen uusiin korotuksiin suhtaudutaan
kielteisesti."

Salo poistui, Salin äänimäärä 35/41
Maksuttomina-sanan jälkeen uusi virke:
"Gynekologipalveluista perittävien käyntimaksujen
552 Lisäys
vaikutuksia seurataan ja maksuista pyritään luopumaan."

558 Lisäys
637638 Poisto

656660 Muutos

676 Lisäys
701 Lisäys

718719

Muutos

736 Lisäys

YTHS-palvelujen turvaaminen kaikilta yliopistoopiskelijoilta perittävällä terveydenhoitomaksulla on
turvattava myös automaatiojäsenyyden poistuessa.
Esteettömästä ja saavutettavasta rakentamisesta ei saa
kuitenkin koitua kohtuuttomia kustannuksia asukkaille.
Korvataan "mutta kausittaisesta tyhjäkäytöstä syntyvät
kustannukset eivät saa jäädä muiden asukkaiden
maksettavaksi. Tyhjäkäytön ja kustannusten ongelmat on
ratkaistava TYS:n ja korkeakoulujen kesken." muotoilulla
"Korkeakoulujen on otettava vastuu kausittaisesta
tyhjäkäytöstä aiheutuvista kuluista yhteistyössä TYS:n
kanssa."
Ylioppilaskunnan henkilövalinnoissa noudatetaan
tasapuolisuussääntöä. Toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti miehiä ja naisia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Sekä naisilla että miehillä
tulee olla vähintään 40 % edustus.
Sukupuoltaan korjaavan henkilön sukupuolena voidaan
tämän pyynnöstä pitää tämän omakseen kokemaa
sukupuolta, vaikka koettu sukupuoli poikkeaisi juridisesta
sukupuolesta. Tällöin henkilön sukupuolena voidaan pitää
myös muuta kuin nais- tai miessukupuolta.
Lisätään rivillä 701 alkavaan virkkeeseen laadullinen
määre ”korkeatasoisilla koulutuksilla”.
Laajennetaan virkettä "Samalla on tuettava uuden
opiskelijakulttuurin ja uusien perinteiden syntymistä."
seuraavaksi:
"Samalla on tuettava uuden opiskelijakulttuurin sekä
uusien perinteiden syntymistä sekä lisättävä perinteisen
opiskelijakulttuurin saavutettavuutta."
Opiskelija- ja opettajatuutoreiden vastuunjaon on oltava
selvä ja sitä tulee noudattaa.

Vihreä
vasemmisto

Hylättiin
koeäänestyksellä

Vihreä
vasemmisto

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

TYY
Terveeksi

Vihreä lista

Vihreä
vasemmisto

Vihreä
vasemmisto

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Ryhmä Lex

Hylättiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Vihreä
Hyväksyttiin
vasemmisto koeäänestyksellä

Vihreä
vasemmisto

Vihreä lista

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Hylättiin
koeäänestyksellä

Demariopisk
elijat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Demariopisk
elijat

Esittäjä veti pois

Vihreä lista

Soihdunka
ntajat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä
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751 Lisäys

752 Lisäys
778779 poisto

797 Lisäys
832835 Muutos
837 Poisto

Ylioppilaskunnan rekrytoinnit ovat anonyymejä.
TYY osallistaa aktiivisesti jäseniään päätöksentekoon.
Jäsenaloitteiden tekemiseen kannustetaan.
Valmistelutyössä ja päätöksenteossa hyödynnetään
jäsenkyselyitä. Edustajistovaaleissa panostetaan erityisesti
äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen. Edustajiston
toiminnasta viestitään avoimesti ja säännöllisesti myös
vaalien välillä.
TYY näyttää esimerkkiä jäsenistölle, alayhdistyksille ja
yhteiskunnalle noudattamalla toiminnassaan 0,7 periaatetta.
Turun keskusta- ja kampusalueen liikennettä tulee
kehittää pyöräilijöiden ja kävelijöiden ehdoilla. Pyöräilyn
ja pyörän säilyttämisen on oltava turvallista ja sujuvaa
ympäri vuoden.
TYYn ei tule ohjata jäsenmaksuvaroja
kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyöhön voidaan käyttää
keräysvaroja ja ulkoasiainministeriöltä saatavia tukia.

Vihreä lista

Esittäjä veti pois

Vihreä
vasemmisto

Hylättiin
koeäänestyksellä

oma, Oman

Oikeat

Tulonen

Oikeat

Hyväksyttiin
koeäänestyksellä

Vihreä lista

Tulonen

Hylättiin
koeäänestyksellä

Oikeat

Hylättiin
koeäänestyksellä
Hylättiin
koeäänestyksellä

Pääsihteeri varmisti, että alayhdistys-termin voi päivittää linjapaperin tavoin myös
ohjesääntöihin muotoon ”järjestö”. Sääntöjen osalta odotetaan vielä, koska muutos
edellyttää määräenemmistön kahdessa kokouksessa sekä rehtorin vahvistuksen.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä poliittisen linjapaperin.
Tulonen
halusi
jättää
eriävän
mielipiteen
koskien
EU/ETA-alueen
lukukausimaksuista tehtyä kirjausta. Opiskelijaliike sahaa Tulosen mukaan omaa
oksaansa vaatimuksillaan. Tulonen ei halunnut erikseen perustella eriävää
mielipidettään kirjallisesti.

223
Ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittäminen
L2

Ylioppilaskunnan ohjesääntöä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta on viimeksi
päivitetty vuonna 2011. Tämän jälkeen yliopisto on luopunut laitosneuvostoista ja
ohjesäännön soveltamista on tarkennettu edustajiston pyynnöstä hallituksen
pysyväispäätöksellä (10/2013).
Esitettävien muutosten tarkoitus on saattaa ohjesääntö ajantasaiseksi ja selkeyttää
hallinnon opiskelijaedustajien valintaan liittyvää hallintoprosessia, erityisesti
toimielinten täydentämisen osalta. Hallituksen kokouskäsittelyn jälkeen hallitus
muuttaa pohjaesitystään edustajiston kokouksessa, koska ohjesäännön ja
ylioppilaskunnan sääntöjen välillä on ollut ristiriitaisuuksia.
Edustajisto päättää ohjesääntöjen hyväksymisestä yksinkertaisella enemmistöllä.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen esityksen
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.
Puheenjohtaja esitteli asiaa.
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Keskustelu:

Vihreä lista esitti, että 10 § 2. momentti poistetaan.

Vainionpää poistui, salin äänimäärä 34/41
TuKY-lista esitti, että 2 § 3. momenttia muutetaan seuraavasti:
”Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään
kuusi kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana
pidetään keskimäärin 20 tuntia viikossa.”
Muotoon:
Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12
kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään
keskimäärin 30 tuntia viikossa.
Kurki poistui, salin äänimäärä 33/41
Kurki palasi, salin äänimäärä 34/41
Edustajisto kävi TuKY-listan esityksestä koeäänestyksen. Muutosesitys
voitti hallituksen pohjan.
Vihreän listan esitys:
Edustajisto äänesti asiasta:
Pohjaesitys
Muutosesitys
Tyhjä

11
14
9

Vihreän listan esitys hyväksyttiin.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä näillä muutoksilla hallituksen esityksen
ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.

224
Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri kertoi remontin tilanteesta TYYn toimiston osalta.
Sirkiä kiitti edustajistoa ja ilmoitti valmistuvansa eikä siis enää osallistu edustajiston
toimintaan.
225
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2.15.
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