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EDUSTAJISTON SYYSKUUN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
224
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17
225
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aarnio Juha
Amper Tanja
Appelroth Annika
Artukka Topi
Ekberg Marlo
Hakamies Martta
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Holmén Joel
Hästbacka Noora
Isotalo Juha
Kantanen Pyry
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Kesti Anna-Kaisa
Koivikko Timo
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kujala Jukka
Kymäläinen Essi
Laitinen Elias
Loukonen Juho
Mannonen Elina
Myllymäki Ilkka
Mäkipää Anna
Negash (ent. Laukka) Melina
Niiranen Tapio
Nikolajev Viktor

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

varalla Auressalmi

varalla Miikkulainen
varalla Väisänen

varalla Hallamaa
varalla Saastamoinen

varalla Rantala
varalla Kajander
varalla Löytömäki
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Ojanaho Tiia
Peltonen Ida
Sjöblom Jussi
Sulin Otto
Syrjälä Kalle
Tuomala Miikka
Uotila Jaakko
Valkonen Ville
Weber Konsta
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti
Yliaho Jenni
Yli-Huumo Noora

TuKY
TuKY
Ryhmä Lex
TuKY
TuKY
Kokoomus
Vihreä lista
TuKY
Vihreä lista
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
Kokoomus
Ryhmä Lex

varalla Mäkilä

Paikalla oli 41/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla olivat
hallitus, edustajistovaalikoordinaattori Ervasti sekä keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja Maxenius.
226
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Martta
Hakamies ja Timo Koivikko. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii
Jukka Kujala.

Päätös:

Puheenjohtajan esityksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Hakamies ja Koivikko sekä heidän kanssaan ääntenlaskijaksi Kujala.

227
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 22–28/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston syksyn 2013 aikataulu:
3.10.

Edustajiston illanvietto!

21.10.
28.10.
30.10.

Rpj klo 18.15
Iltakoulu 18.15
Lokakuun kokous 18.15 (Tosu ja talousarvio lähetekeskustelussa, SYLliittokokousdelegaation valitseminen, talousstrategian hyväksyminen,
yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion henkilövalinnat,
mahdollisesti myös tutkintolautakunta ja opintotukilautakunta)

5.–6.11.

Edustajistovaalien varsinaiset päivät. Uusi edustajisto järjestäytyy 4.12.
joten vanha jatkaa siihen saakka.
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9.11.

Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (kellonaikaa ei päätetty:
Kunniajäsenen muotokuvan julkistaminen, huomionosoitukset)

18.11.
25.11.
27.11.

Rpj klo 18.15
Iltakoulu klo 18.15
Marraskuun kokous (Tosun ja talousarvion hyväksyminen, SYLdelegaation viimeinen ohjeistus

29.–30.11.

SYL:n liittokokous

4.12.

uuden edustajiston järjestäytymiskokous (Edustajiston
puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, valiokuntien,
tylkkärin johtokunnan, elokuvatoimikunnan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Isotalo ilmoitti B-talon remontista, että se on lähes valmis
yhdistysten muuttoa myöten.
Karvonen kertoi SYL:n sosiaaliturvan kokonaisuudistusworkshopista.
Henriksson kertoi kaupunginosaviikoista ja suunnitelmasta siirtää ne keväälle.
Lisäksi hän kertoi vuosijuhlien järjestelyistä Raumalla ja toivoi edustajiston jäsenten
osallistuvan juhliin.
Kähkönen kertoi, että OLL järjestää ylimääräisen liittokokouksen päättääkseen
Universiadien järjestäminen Suomessa 2015.
Peltonen ilmoitti, että uusi tiedottaja on aloittanut. Hän kertoi myös TYYn ja Tamyn
välisestä facebook-kilpailusta, jossa tavoitteena on saada suhteellisesti enemmän
tykkääjiä syyskuun loppuun mennessä.
Pääsihteeri laittoi kiertämään kutsun kunniajäsen Keijo Virtaselle edustajiston
jäsenten allekirjoitettavaksi.
Edustajistovaalikoordinaattori
Nuppu
Ervasti
kertoi
vaalijärjestelyjen
tilanteesta. Hän toivoi ryhmien esittelyjä lähetettäväksi kootussa viestissä, jossa
esitellään potentiaalisille ehdokkaille eri ryhmien toimintaa. Hän kertoi
edustajistovaalitorista ja vaalien aikataulusta.
Ryhmä Vihreä vasemmisto järjestäytyi uudelleen:
Ryhmäpuheenjohtaja Viljanen, vara-pj Mistola; Valintatoimikunnan
jäsen Viljanen, 1. varajäsen Niiranen ja 2. varajäsen Kacar
Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen:
Valintatoimikunnan jäsen Sjöblom, varalla Auressalmi
228
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Miikkulainen kysyi SYL:n liittokokousasiakirjojen käsittelystä sekä OLL:n
liittokokoukseen liittyen hallituksen kantaa Universiadien järjestämiseen. Isotalo
lupasi, että ainakin edustajisto saa materiaalit etukäteen, ja että hallituksen kanta
Universiadeihin on kielteinen.
Laitinen kysyi, miten uuden rehtorin linja uusien opiskelijoiden erityisestä
huomioimisesta on edennyt. Karvonen kertoi ajankohtaisista asioista. Laitinen kysyi,
onko keskusteltu mahdollisuudesta siirtää osa tehtävistä TYYlle ja saada niitä varten.
230
TYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallitukseen päättäminen
Suomen
ylioppilaskuntien
liiton
liittokokous
pidetään
Korpilammen
kongressikeskuksessa 29.–30.11. Liittokokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle
2014 ja TYYllä on mahdollisuus asettaa ehdokas tai ehdokkaita hallituksen
puheenjohtajaksi tai jäseniksi.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaista Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen.
Valkonen kertoi menettelyjärjestyksestä: Ensin käydään yleiskeskustelu ja päätetään,
montako ehdokasta asetetaan ja sen jälkeen päätetään, keitä esitetään.
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Soihdunkantajat esitti että ”Valitaan yksi (1) ehdokas tarjolla olevista
ehdokkaista TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen 2014.”
Artukka kritisoi menettelyä, koska TYYn varsinainen delegaatio on tosiasiassa hyvin
pieni useiden muulla perusteella muodostuvien ryhmien vuoksi.
Edustajisto kävi keskustelua aiheesta.
Vihreä lista esitti, että ”SYL-hallitusehdokkaiksi valitaan 2 henkilöä”.
Edustajisto kävi koeäänestyksen asiasta
soihdunkantajien esityksen voittaneen.

ja

puheenjohtaja

totesi

Tämän jälkeen siirryttiin päättämään ehdokkaaksi asetettavasta henkilöstä.
Valkonen kertoi menettelystä, kun valitaan yksi henkilö: Asiasta käydään suljettu
vaali, jossa valittavana on yksi henkilö, joten enimmät äänet saanut henkilö tulee
valituksi.
Demariopiskelijat
hallitukseen.

esitti

Petra

Peltosta

TYYn

ehdokkaaksi

SYL:n

Vihreä lista esitti Juho Wilskaa TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen.
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Puheenjohtaja julisti vaalirauhan. Saliin jäivät vain edustajiston jäsenet ja
pääsihteeri.
Edustajisto suoritti vaalin, jonka tuloksen totesivat kolme kokouksen alussa valittua
ääntenlaskijaa.
Vaalirauhan aikana poistuneet henkilöt palasivat saliin.
Edustajiston puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen:
Peltonen 33 ääntä
Wilska 5 ääntä
tyhjät 3 ääntä
Päätös:

Edustajisto päätti asettaa TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen Petra
Peltosen.

231
Lisätalousarvion hyväksyminen
L2

Edustajisto on tämän vuoden aikana päättänyt uuden työntekijän palkkaamisesta
sekä kunniajäsenen muotokuvan maalaamisesta. Päätösten yhteydessä on myös tehty
taloudellisia linjauksia, mutta kokonaiskuvan hahmottamiseksi edustajiston on hyvä
erikseen hyväksyä lisätalousarvio. Myös kevään tarkentunut jäsenmaksukertymä ja
korotettu taloudenhoitokorvaus on huomioitu lisätalousarviossa tulosta parantavina
erinä. Lisätalousarvion vaikutus on -12 000 euroa ja talousarvion koko tulos on -37
071 euroa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen,
12 000 euron lisätalousarvion.

vaikutukseltaan -

Hallituksen puheenjohtaja esitteli asian ja totesi kulujen olleen jo aiemmin
käsiteltävinä erillisinä asioina.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi lisätalousarvion yksimielisesti.

232
Kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen
L3

Hallitus on yhdessä strategiatyöryhmän kanssa valmistellut kolmivuotissuunnitelman
päälinjat, minkä jälkeen hallitus on asiantuntijoiden kanssa muotoillut ehdotuksen
TYYn kolmivuotissuunnitelmaksi 2014–2016. Tarkoitus on keskittää resursseja,
koota projekteja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja muuttaa vaikutus- ja
kehittämistyötä pitkäjänteisemmäksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman
vuosille 2014–2016.

Hallituksen puheenjohtaja Isotalo esitteli asiaa.
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Hallitus totesi tekevänsä tekniset korjaukset: puhutaan liikunnasta, ei liikkumisesta
ja opiskelijajärjestöistä kattokäsitteenä sekä liitetään kahden viimeisen kohdan
otsikoksi ”Läpileikkaavat teemat”.
Kolmivuotissuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset:
Kohta
”Seurataan
soteuudistuksen
ympärillä
käytävää
keskustelua
Turussa”

Esittää
Vihreä
vasemmisto

Kannattaa
-

Sisältö
Muutetaan koko rivi muotoon:
2014: Seurataan sote-uudistuksen ympärillä käytävää
keskustelua Turussa
2015: TYY muodostaa omat linjansa sote-uudistuksesta
kerätyn tiedon perusteella
2016: TYY on vahva vaikuttaja sote-uudistuksesta
käytävässä keskustelussa

Hallitus otti nimiinsä.
”Verkostot”
Vihreä
vasemmisto

Muutetaan rivi muotoon:
Ylioppilaskuntayhteisö: Jäsenet, alayhdistykset ja
keskusorganisaatio
Ulkoiset verkostot: Alumnisuhteet ja suhteet muihin
organisaatioihin
”Verkostot”
Eduxi
Humanis- Muutetaan rivi muotoon:
tilista
verkostot (ylioppilaskuntayhteisä sekä ulkoiset
verkostot)
Eduxin esitys voitti kädennostoäänestyksen.
Eduxin esitys voitti pohjan kädennostoäänestyksessä.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi TYYn kolmivuotissuunnitelman.

Kokoustauko 19.55-20.17
Ojanaho poistui, salin äänimäärä 40/41.
233
Hallituksen puolivuotiskatsaus
L4

Hallitus on laatinut vuoden ensimmäisen puoliskon toiminnasta katsauksen
edustajistolle.

Esitys:

Hallitus
tiedoksi.

esittää

edustajistolle,

että

se

merkitsee

puolivuotiskatsauksen

Puheenjohtaja Isotalo esitteli asian ja kertoi ensimmäisen puolen vuoden
toiminnasta.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä hallituksen puolivuotiskatsauksen tiedoksi.
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Ansiolautakunnan valitseminen
TYY jakaa vuosittain Ohjesäännön tunnuksista ja huomionosoituksista mukaisesti
nauhoja ja merkkejä ansioituneille toimijoille. Ohjesäännön mukaan:
”Nauhojen ja merkkien jakamisesta päättää ylioppilaskunnan ansiolautakunta.
Edustajisto valitsee vuosittain ansiolautakuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä.
Ansiolautakuntaan valittavalla henkilöllä tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha.
Lisäksi edustajiston puheenjohtaja toimii lautakunnan jäsenenä. Ansiolautakunnan
sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.” (2. kohta)
”Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten
erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi
suoritetusta työstä kunnia- ja ansionauhoja.” (13. kohta)
Oikeutettuja toimimaan ansiolautakunnassa ovat mm. seuraavat henkilöt (vuodesta
1991-): Jarmo Linden, Jorma Jäntti, Kimmo Ketonen, Lea Saarikivi, Markku
Hannula, Kari Karjalainen, Sirpa Kuronen, Juhani Soini, Petri Lempinen, Merja
Kulonen, Maarit Saviranta, Erja Sallinen, Tiina Laiho, Mikko Sedig, Petteri Orpo,
Sirpa Hartojoki, Matti Laihonen, Jarkko Kotamäki, Kirsi Vuorinen, Taina Kölhi, Sami
Nieminen, Elias Aarnio, Teemu Hankamäki, Olli Järvelä, Mats Kommonen, Susanna
Kärki, Tommi Laukka, Lasse Miettinen, Johanna Kärki, Sami Koivula, Olli Raimo,
Laura Keihäs, Markus Vähä-Piikkiö, Mika Peltola, Samuli Lintula, Niko Kyynäräinen,
Eric Carver, Katja Sauvola, Tytti Sokura, Markus Yli-Jokipii, Lauri Luoto, Aki
Halonen, Mikko Soukkanen, Niklas Mannfolk, Topi Artukka, Toni Eklund, Laura
Heinonen, Tuomo Liljenbäck, Haron Walliander, J. Tuomas Harviainen ja Tomi
Nyström. Ansionauhoja on jaettu vuodesta 1935 vuoteen 1975 ja jälleen vuodesta 1991
eteenpäin. Ansiolautakuntaan valittavalta tulee olla suostumus ansiolautakunnan
jäseneksi.
Edellä mainituilta henkilöiltä on tiedusteltu suostumusta kyseiseen tehtävään.
Vastaamisaika loppuu kuitenkin vasta 15.9., joten hallitus täydentänee esitystään
edustajiston kokouksessa ansiolautakuntaan valittavien nimillä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
2013.

ansiolautakunnan

Pääsihteeri esitteli asiaa. Hallitus täydensi esitystään ja esitti edustajistolle, että
ansiolautakuntaan 2013 valitaan:
Johanna Kärki, puheenjohtaja
Topi Artukka
Toni Eklund
Laura Heinonen
Tuomo Liljenbäck
Niklas Mannfolk
Päätös:

Edustajisto päätti valita ansiolautakunnan 2013:
Johanna Kärki, puheenjohtaja
Topi Artukka
Toni Eklund
Laura Heinonen
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Tuomo Liljenbäck
Niklas Mannfolk
235
Lähetekeskustelun käyminen TYYn talousstrategiasta
L5

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskusteluun luonnoksen
talousstrategiasta. Suurimpina muutoksina on tiivistetty rakenne ja uudistetut
vastuut ylioppilaskunnan sijoitustoiminnasta sekä linjaukset kertyneiden ylijäämien
käyttämisestä.
Lähetekeskustelun
pohjalta
taloustoimikunta
valmistelee
talousstrategian hyväksyttäväksi edustajiston lokakuun kokoukseen.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun talousstrategiasta.
Ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot talousstrategiasta ja TYYn taloudesta yleensä.

Päätös:

Edustajisto kävi asiasta lähetekeskustelun.

236
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2014–2016
L6

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) antaa muutaman vuoden päähän
yleiskuvan TYYn menojen ja tulojen oletettavasta kehityksestä. KTS toimii
talousarviovalmistelun pohjana.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää,
taloussuunnitelman.

että

edustajisto

hyväksyy

keskipitkän

aikavälin

Soihdunkantajat esitti hybridiaanin kannattamana, että asia palautetaan
valmisteluun, jotta KTS hyväksytään vasta talousstrategian hyväksymisen jälkeen.
Edustajisto äänesti asiasta kädennostoäänestyksellä, palautusesitys hylättiin.
Soihdunkantajat ja Hybridiaani esittivät asiakohdan pöytäämistä. Ryhmien
yhteenlaskettu koko on seitsemän henkeä. Vaadittu viiden hengen määrävähemmistö
täyttyi. Asia jäi pöydälle.
Päätös:

Edustajisto päätti jättää asian pöydälle.

237
Osallistuminen Ohi on! -kansalaisaloitteeseen
L7

TYY määrittelee poliittisessa linjapaperissa, että sen tavoitteena on: "---kaikkien
ihmisten välinen yhdenvertaisuus. Syrjintää on vastustettava kaikkialla, missä sitä
esiintyy – niin yliopistoyhteisössä kuin yhteiskunnassakin. Yhdenvertaisuusajattelu
on TYYn toiminnassa laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja kaiken toiminnan
läpileikkaavaa." Nykyinen asevelvollisuusarmeija ei kohtele sukupuolia tai
maailmankatsomuksia yhdenvertaisesti.
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Asevelvollisuusarmeija lykkää noin 40 prosentilla ikäluokasta siirtymistä
korkeakouluun tai työelämään. Asevelvollisuudesta luopumisen vaikutukset tulisi
huomioida työurakeskustelussa.
Ohi on! -kansalaisaloite ehdottaa: ”että asevelvollisuus lakkautetaan Suomessa.
Lakkauttamisen jälkeen nykyinen miehiä koskeva varusmiespalvelus ei olisi enää
pakollinen, eikä varusmies- tai siviilipalveluksesta kieltäytyviä tuomittaisi
vankeuteen.” Kysymys on keskustelualoitteesta, joka ei pidä sisällään ehdotusta
asevelvollisuusjärjestelmän korvaajaksi. Ohi on! -kansalaisaloite perustelee ehdotusta
asevelvollisuusjärjestelmän
kansantaloudellisilla
kustannuksilla,
epätasaarvoisuudella ja puolustusratkaisun vanhentuneisuudella. Suurimmassa osassa
Euroopan valtiosta asevelvollisuudesta on jo luovuttu.
Esitys:

Vihreä lista esittää, että TYY liittyy Ohi on! -kansalaisaloitteen tukijaksi ja että
edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen kannanoton asevelvollisuusjärjestelmästä.

Asiakohdan ajan puhetta johti varapuheenjohtaja Holmén.
Vihreä lista esitteli asiaa.
TuKY-lista esitti esityksen hylkäämistä, sillä asiaan ei tulisi ottaa
kantaa.
Edustajisto kävi asiasta keskustelua.
Asiasta käytiin koeäänestys, TuKY-listan hylkäysesitys voitti äänestyksen.
Päätös:

Edustajisto päätti hylätä vihreän listan esityksen.

238
Taloustoimikunnan täydentäminen
Taloustoimikunnan jäsen Saska Heino on vaihdon vuoksi estynyt toimimaan
taloustoimikunnassa ja on ilmoittanut eroavansa, joten taloustoimikuntaa tulee
täydentää yhdellä jäsenellä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että edustajisto täydentää taloustoimikuntaa.
Vihreä vasemmisto esitti valittavaksi Sofia Pitzeniä.

Päätös:

Edustajisto päätti täydentää taloustoimikuntaa
Pitzenin taloustoimikunnan jäseneksi.

valitsemalla

Sofia

239
Suorien etäsakkomaksujen mahdollistaminen Turun yliopiston kirjastoissa
Moni Turun yliopiston opiskelija asuu Turun ulkopuolella ja moni kauempanakin.
Välillä syystä tai toisesta lainojen uusinta unohtuu tai vaikeutuu. Jos kirjoja on
useampi, voi kerralla tulla suuri sakkomäärä maksettavaksi. Jos opiskelija asuu
pitemmän matkan päässä tai liikkuminen muusta syystä on hankalampaa, on
sakkomaksujen kasautumisen riski suurempi. Kaikilla opiskelijoilla ei myöskään ole
läheisiä kavereita, jotka tarvittaessa pystyisivät viemään erääntyneet lainat

9

EDUSTAJISTON SYYSKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 25.9.2013
Sivu 10/11

kirjastoon. Samoin opiskelijat ovat itse usein kiireisiä, eivätkä ehdi aina asioida
kirjastoissa maksaakseen sakkonsa.
Tämän vuoksi olisi hyvä saada suoramaksujärjestelmä Turun yliopiston kirjaston
sivulle, jolloin erääntyneiden lainojen voisi sakot maksaa ja saada sen jälkeen heti
uusittua lainansa, jotka eivät ole varattuna. Tällainen käytäntö helpottaisi monien
opiskelijoiden elämää. Nykyaikana verkkomaksujen yleistyttyä järjestelmä on
luultavasti mahdollinen.
Esitys:

Ylioppilaskunnan jäsen Jukka Väisänen esittää, että edustajisto asettaa TYYn
hallituksen ja henkilökunnan toimimaan sakkomaksujärjestelmän kehittämiseksi
niin, että erääntyneiden lainojen maksut ovat helposti suoritettavissa
verkkomaksulla.
Väisänen esitteli asiaa ja muutti esitystä seuraavasti:
Edustajisto asettaa TYYn hallituksen toimimaan resurssien mukaan
sakkomaksujärjestelmän kehittämiseksi niin, että erääntyneiden lainojen maksut
ovat helposti suoritettavissa verkkomaksulla.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi jäsenaloitteen yksimielisesti.

240
Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
241
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.36.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Joel Holmén
edustajiston varapuheenjohtaja
(puheenjohtajana kohdassa 237)

Rauli Elenius
pääsihteeri

Martta Hakamies
pöytäkirjantarkastaja

Timo Koivikko
pöytäkirjantarkastaja
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