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EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Aika:

Maanantai 20.5.2013 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A

Pöytäkirja
(keskustelu ääninauhalla)
198
Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.19.
199
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Aarnio Juha
Amper Tanja
Appelroth Annika
Aronen Matti
Hakamies Martta
Harmaa Juho
Holmén Joel
Ingström Saara
Isotalo Juha
Kantanen Pyry
Kaskimäki Suvi
Kaunismäki Antti
Kauppinen Jarkko
Kesti Anna-Kaisa
Koivisto Jukka
Kokkonen Henrietta
Kymäläinen Essi
Laitinen Elias
Leppälä Laura
Miikkulainen Lauri
Myllymäki Ilkka
Negash (ent. Laukka)
Melina
Nguyen Hai
Nieminen Jussi

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

varalla Virtanen

varalla Nikolajev
varalla Auressalmi

varalla Kaarle

varalla Hallamaa

varalla Saario

Demariopiskelijat - TOSY
Vihreä vasemmisto
TuKY
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Nieminen-Pihala Vappu
Ollonqvist Joonas
Paimen Riina
Peltonen Ida
Pyy Juuso
Rantala Pekka
Sirkiä Sanni
Sjöblom Jussi
Sulin Otto
Teräspuro Petri
Tuomala Miikka
Uotila Jaakko
Valkonen Ville
Viljanen Virva
Vähä-Heikkilä Matti
Väänänen Aleksi
Yliaho Jenni

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

varalla Väisänen

varalla Vahe

varalla Pousi (listan ulkopuolelta)

Paikalla oli 40 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Pousi (Kokoomus) ei ollut
merkittynä läsnäololistaan, mutta edustajisto päätti yksimielisesti, että Pousi voi
toimia kokouksessa. Äänimäärä 41.
Lisäksi paikalla hallitus, edustajistovaalikoordinaattori Ervasti sekä jäsenistöä.
200
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka
Koivisto ja Jussi Sjöblom. Tarvittaessa heidän kanssaan ääntenlaskijana toimii Ilkka
Myllymäki.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

201
Ilmoitusasiat
TYYn hallituksen päätösluettelot 16–18/2013 ovat esityslistan liitteenä 1.
Edustajiston aikataulu loppukeväällä ja kesällä 2013:
15.5.
20.5.

klo 18.15 iltakoulu
(huom! maanantaina) Toukokuun ylimääräinen kokous (päätöskokous
resurssikysymyksestä, vaalijärjestyksen muuttaminen, strategiatyöhön
liittyvät pitkän aikavälin suunnitelmat, B-talon vuokraaminen)
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14.6.

Kesäkuun ylimääräinen kokous: päätoimittajan valinta,
ympäristövaliokunnan puheenjohtajan valinta (poikkeuksellisesti ei
iltakoulua, ellei erikseen toisin ilmoiteta)

Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Teemu Myllärinen piti esityksen OLL:n
toiminnasta ja järjestöllisestä kehittämisestä.
Wilska ilmoitti, että yhteistyö meksikolaisen AJAGI-järjestön kanssa jatkuu ja uuden
hankkeen
hakemus
on
lähes
valmis.
Wilska
jatkoi
kertomalla
yhdenvertaisuusasioista.
Karvonen ilmoitti sosiaalipoliittisen
kokoontumaan yhteen.

sektorin

saaneen

toimeentuloverkoston

Ahlgren ilmoitti, että TYY rakentaa uudelleen vanhoja suhteita Tarton yliopiston
ylioppilaskunta Korp Ugalaan
Edustajiston puheenjohtaja ilmoitti, että kesäkuussa on vielä kokous, jossa valitaan
TYL:n uusi päätoimittaja, ympäristövaliokunnan uusi puheenjohtaja sekä
hyväksytään sääntömuutokset toisen kerran.
Koivisto, SYL:n varapuheenjohtaja kertoi että SYL:n hallitus oli valinnut SYL:n uuden
pääsihteerin. Uusi pääsihteeri on Juha Töyrylä, filosofian ylioppilas Helsingin
yliopistosta.
202
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
203
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Väisänen, vihreä lista, kysyi tilamahdollisuuksista, kun sotkukin oli poistunut
käytöstä toukokuun alussa. Kähkönen vastasi, että hallitus tietää tilanteen ja tilaasioista on keskusteltu paljon. Hallitus on keskittynyt paljolti yo-talo B:n
vuokraamiseen. Keskustelua jatketaan niiden yhdistysten kanssa, joilla on omia tiloja
ja jotka voivat niitä vuokrata muillekin yhdistyksille. Valkonen kertoi, että
strategiatyöryhmä on keskustellut tilakysymyksen keskeisyydestä.
Miikkulainen, soihdunkantajat, ilmoitti olevansa tissiposki. Hän kysyi, miten
kansainvälisten asioiden asiantuntijan haussa käytössä ollut anonyymi haku toimi.
Hallituksen puheenjohtaja Isotalo kertoi kokemusten olleen hyvin positiivisia.
Miikkulainen kysyi, miten yo-talo B:hen pääsevät yhdistykset valikoituvat.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että koko prosessin ajan kaikilla alayhdistyksillä on
ollut mahdollisuus kertoa kiinnostuksestaan ja kaikki on huomioitu mahdollisuuksien
mukaan.
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204
Uuden työtehtävän perustaminen
L2

Edustajiston

kokouksessa

1/2013

hyväksytyn

ponnen

mukaan:

"Asetettava strategiatyöryhmä ottaa käsiteltäväkseen sääntömuutoksen sisältämän
hallituskokokeskustelun, sekä mahdollisen tiedottajan palkkaamisen. Ponnen
toiveena on että strategiatyöryhmä käsittelee resursointiasiaa, sekä ottaa
huomioon myös valiokuntien roolin organisaatiossa. Ponnen mukaisesti edustajisto
toivoo että strategiatyöryhmä valmistelee useamman vaihtoehtoisen selonteon ja
hallitus tekee esitykset huhtikuun edustajistoon. Kun työryhmä käsittelee
viestintään
liittyviä
kysymyksiä,
kuulee
se
myös
viestintäsektoria."
Strategiatyöryhmä käsitteli tiedottajakysymystä 10.2.2013 osana strategiaretriittiä.
Strategiatyöryhmän arvion mukaan organisaation ulkopuoliset eivät tiedä riittävästi
toiminnasta tai edunvalvonnan tuloksista, eikä TYYn sisäistä viestintää koordinoida
riittävästi. Strategiatyöryhmä myös totesi sekä henkilöstön että hallituksen olevan
ylityöllistetty ja työnkuvat liian pirstaleisiksi.
Strategiatyöryhmä siirsi asian hallituksen valmisteluun. Hallitus on kartoittanut
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja rahoituslähteitä (liite 1).
Esitys 1:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää valtuuttaa hallituksen
perustamaan uuden toimen taustamuistion mukaisen vaihtoehdon A mukaisesti:
Järjestöasiantuntijan ja tiedottajan toimen eriyttäminen kokopäiväiseksi tiedottajaksi
ja kokopäiväiseksi järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi. Tiedottaja palkataan
vuoden ja kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhteen aikana
arvioidaan henkilön työmäärä ja resurssilisäyksen taloudelliset vaikutukset.

Esitys 2:

Hallitus
esittää
edustajistolle
seuraavista lähteistä:
-

työntekijän

kustannusten

rahoittamista

yhden euron jäsenmaksukorotus, 15 000 euroa
budjettiylijäämän leikkaus, 24 000 euroa
kasvanut yritysyhteistyö, 2000 euroa
Universtaan TYYlle maksamat kasvavat taloudenhoitokorvaukset, 2000 euroa
alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
aiemmin kertynyttä ylijäämää käytetään puskurina vuosina 2013–2014, kunnes
kaikki muut rahoituslähteet ovat käytössä
ylijäämää kuluu arviolta 30 000 euroa, eikä sen käyttö ole pysyvää

Hallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa.
Hallitus muutti esitystä 2 seuraavasti:
-

yhden euron jäsenmaksukorotus, 15 000 euroa
budjettiylijäämän leikkaus, 26 000 euroa
kasvanut yritysyhteistyö, 2000 euroa
Universtaan TYYlle maksamat kasvavat taloudenhoitokorvaukset, 2000 euroa
alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
aiemmin kertynyttä ylijäämää käytetään puskurina vuosina 2013–2014, kunnes
kaikki muut rahoituslähteet ovat käytössä
ylijäämää kuluu arviolta 30 000 euroa, eikä sen käyttö ole pysyvää
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Päätöskohdan 1 käsittely:
Vihreä vasemmisto esitti, että:
Edustajisto velvoittaa hallituksen perustamaan uuden toimen
taustamuistion
vaihtoehto A:n mukaisesti. Tiedottaja palkataan puolipäiväiseksi (50 prosentin
malli) ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.
Ryhmä Lex esitti, että:
"Edustajisto päättää valtuuttaa hallituksen perustamaan uuden toimen
taustamuistion mukaisen vaihtoehdon A mukaisesti: Järjestöasiantuntijan ja
tiedottajan toimen eriyttäminen puolipäiväiseksi tiedottajaksi ja kokopäiväiseksi
järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi. Tiedottaja palkataan vuoden ja kahden kuukauden
määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhteen aikana arvioidaan henkilön työmäärä ja
resurssilisäyksen taloudelliset vaikutukset."
Edustajisto kävi keskustelua aiheesta.
Edustajisto koeäänesti Vihreän vasemmiston esityksen ja Ryhmä Lexin
esityksen välillä. Ryhmä Lexin esitys voitti äänestyksen.
Edustajisto koeäänesti hallituksen pohjaesityksen ja Ryhmä Lexin
esityksen välillä. Hallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen.
Päätös:

valtuuttaa hallituksen perustamaan uuden toimen taustamuistion
mukaisen vaihtoehdon
A
mukaisesti:
Järjestöasiantuntijan
ja
tiedottajan toimen eriyttäminen kokopäiväiseksi tiedottajaksi ja
kokopäiväiseksi järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi. Tiedottaja palkataan
vuoden
ja
kahden
kuukauden
määräaikaiseen
työsuhteeseen.
Työsuhteen aikana arvioidaan henkilön työmäärä ja resurssilisäyksen
taloudelliset vaikutukset.

Päätöskohdan 2 käsittely:
Ryhmä TuKY-lista esitti, että
rahoitetaan seuraavista lähteistä:
-

uuden

työntekijän

kustannukset

Jäsenmaksua ei koroteta **
kirjaston budjettia leikataan 2000e **
Tylkkärin ylibudjetoinnin vähentäminen, yhteensä 21 000 euroa, josta puolet jo
alkuperäisessä pohjaesityksessä. **
Universtaan TYYlle maksamat kasvavat taloudenhoitokorvaukset, 2000 euroa
Siirrytään paperittomaan toimistoon 1 000 euroa
alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
–
Tilapäiset kulut ylijäämästä.

kokoustauko 19.37–19.58
Edustajisto äänesti esitysten välillä.
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Hallituksen pohjaesitys
TuKY-listan esitys
tyhjä
Päätös:

24
15
2

Edustajisto päätti, että uuden työntekijän
hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:
-

kustannukset

katetaan

yhden euron jäsenmaksukorotus, 15 000 euroa
budjettiylijäämän leikkaus, 26 000 euroa
kasvanut yritysyhteistyö, 2000 euroa
alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
aiemmin kertynyttä ylijäämää käytetään puskurina vuosina 2013–
2014, kunnes kaikki muut rahoituslähteet ovat käytössä
ylijäämää kuluu arviolta 30 000 euroa, eikä sen käyttö ole pysyvää

Hallamaa ja Nikolajev poistuivat klo 20.06. Salin äänimäärä 39.
205
TYYn sääntöjen muuttaminen (1. käsittely)
Tammikuun edustajiston kokouksessa käsiteltiin hallituskoon sääntökirjauksen
muuttamista joustavaksi. Koska edustajisto toivoi asian käsittelyyn tiedottajan
palkkauksen yhteydessä, on tammikuun keskustelun pohjalta muotoiltu esitys
hallituskoon
joustavoittamisesta
nykyisestä
koosta
pienempään.
Koon
joustavoittaminen pienemmäksi on perusteltua esimerkiksi vuoden lopulla
mahdollisesti tapahtuvien hallituksesta eroamisten sujuvoittamiseksi tai
taloudellisesti heikon vuoden johdosta.
Vastaavan kokoisissa ylioppilaskunnissa on sääntöihin kirjattuna seuraavat
hallituskoot:
AYY: puheenjohtaja ja 5–9 jäsentä; HYY: puheenjohtaja ja 6–12 jäsentä; ISYY:
puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä; JYY: puheenjohtaja ja 7–9 jäsentä; OYY: puheenjohtaja
ja 5–8 jäsentä; ja Tamy: puheenjohtaja ja 5–7 jäsentä.
Vuonna 2013 edellä mainittujen ylioppilaskuntien hallituskoot vaihtelivat 12–
jäsenen välillä hallituksen puheenjohtajat mukaan luettuna.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että
sääntöjen III luvun 12 §:n kirjauksen:
”Y

se

päättää

puheenjohtaja

muuttaa
ja

kuusi

8

ylioppilaskunnan
(6)

hallituksen

”
: ”Y
kuuteen (5–6)

”

sekä sääntöjen II luvun 13 §:n kirjauksen:
”M
muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee edustajisto hänen tilalleen
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jä
”
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:

”---

edustajisto

voi
.”

valita

hänen

tilalleen

yksinkertaisella

Päätös:

Edustajisto päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti.

Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää sääntöihin seuraavia muutoksia:
A) ylioppilaskunnan sääntöjen kohdassa II luku 4 § Edustajisto oleva kirjaus
"Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, työntekijät ja ylioppilaskunnan
yritysten
johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä."
muutetaan muotoon ”Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, kaikki ylioppilaskuntaan
työsuhteessa olevat henkilöt ja ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa olevat
henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.”
Soihdunkantajat esitti, että kirjaus kirjoitetaan muotoon ”Ylioppilaskunnan
hallituksen jäsenet, ylioppilaskunnan vakituiset tai yli 15 viikkotuntia tekevät
työntekijät sekä ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat
esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä. Ylioppilaskuntaan määräaikaisessa
työsuhteessa olevat, alle 15 viikkotuntia tekevät työntekijät voivat toimia edustajiston
.”
Edustajisto kävi keskustelua asiasta.

klo 20.42 Uotila poistui, Asikainen tuli hänen tilalleen. Salin äänimäärä edelleen 39.
Edustajisto äänesti pohjaesityksen ja soihdunkantajien esityksen välillä.
pohjaesitys
soihdunkantajien muutosesitys
tyhjät

19
18
2

Todettiin, että pohjaesitys voitti äänestyksen.
klo 20.47 Koivisto poistui, Salin äänimäärä 38
Edustajisto valitsi edustajiston puheenjohtajan esityksestä Rantalan
Koiviston tilalle pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi.
Äänestettiin pohjaesitystä sääntöjen voimassa olevaa kirjausta vastaan. Todettiin että
määräenemmistövaatimuksen 2/3 vuoksi muutosesitys tarvitsee 26 edustajiston
jäsenen kannatuksen.
Pohjaesitys
Esityksen hylkääminen
tyhjä
Päätös:

20
16
2

Muutosesitys hylättiin
B) samassa kohdassa oleva kirjaus "Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1.
päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta."
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muutetaan muotoon "Edustajiston toimikausi alkaa heti sen järjestäydyttyä
edustajistovaalien jälkeen ja kestää seuraavan edustajiston järjestäytymiseen saakka."
Edustajiston puheenjohtaja veti esityksensä B) pois
C) kohdassa II luku 7 § Edustajiston kokoukset oleva kirjaus "Joulukuun
varsinaisessa kokouksessa päätetään 6 §:n 2, 7 ja 10 kohdissa mainituista asioista,
maaliskuussa päätetään 6 §:n 11 ja 12 kohdissa mainituista asioista."
muutetaan muotoon "Viimeistään huhtikuun kokouksessa päätetään 6 §:n 11 ja 12
kohdissa mainituista asioista."
Päätös:

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

206
Vaalijärjestyksen muuttaminen
L3

Marraskuussa 2013 järjestetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit, joiden
järjestämisestä TYYn vaalijärjestys antaa tarkempia määräyksiä. Vaaleissa on ollut
käytössä perinteisen lippuäänestyksen lisäksi myös sähköinen äänestys vuoden 2007
vaaleista alkaen. Viime vaaleissa enää noin kymmenen prosenttia äänistä annettiin
fyysisillä äänestyslipuilla. Sähköisen äänestyksen suuren suosion ja vaalien
järjestämisen helpottamiseksi
TYY
voisi siirtyä kokonaan sähköiseen
edustajistovaaliin. Tässä säästettäisiin paljon työntekijöiden ja vapaaehtoisten
työpanosta. Vaalien näkyvyyden takaamiseksi keskusvaalilautakunta voisi kuitenkin
asettaa äänestyspisteitä, joissa olisi mahdollista äänestää sähköisesti.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan
vaalijärjestykseen.
Edustajistovaalikoordinaattori Ervasti esitteli asiaa.

Vaalijärjestyksestä käytiin yleiskeskustelua.
Laitinen, Vihreä vasemmisto, esitti että vaalijärjestys palautetaan valmisteluun ja
valmistellaan uudelleen niin, että mahdollisuus äänestämiseen perinteisellä tavalla
säilyy sähköisen äänestämisen rinnalla.
Nieminen-Pihala kannatti Laitisen esitystä.
Edustajisto koeäänesti palautusesityksestä, palautusesitys hylättiin
Siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Ryhmä TuKY-lista esitti, että rivien 73-84 tilalle lisätään seuraava
kirjaus:
”Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta istuvan
edustajiston ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnan keskuudesta
lautakunnalle
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan.
Kaikilla
jäsenillä,
mukaanlukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet.
Lisäksi edustajistovaalien ehdokasasettelun päätyttyä keskusvaalilautakuntaan tulee
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kutsua tarkkailijoiksi jokaisen vaaliliiton edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella, mikäli
kyseisellä vaaliliitolla ei ole keskusvaalilautakunnassa varsinaista jäsentä.”
TuKY-listan muutosesitys hyväksyttiin koeäänestyksen jälkeen.
Hallitus muutti pohjaa rivillä 118 niin, että sana "vaalilautakuntien" korvataan
sanoilla "äänestyspisteiden valvojien".
Hallitus muutti pohjaa rivillä 134 niin, että sana "äänestyspisteille" korvataan
sanoilla "äänestyspisteiden valvojille".
Hallitus muutti pohjaa rivillä 239 niin, että "vaalilautakunta" korvataan sanalla
"valvojat".
Väänänen poistui klo 21.43, Salin äänimäärä 37.
Ryhmä
Soihdunkantajat
esitti,
että
riveille
418- 9
ennakkoäänestyspisteen tai -pisteitä katsoessaan ne tarpeellisiksi.” H
muutosesityksen nimiinsä.
Päätös:

”sekä

Edustajisto päätti hyväksyä muutokset vaalijärjestykseen.

207
Edustajiston työjärjestyksen muuttaminen
Nykyisin edustajiston työjärjestyksessä vaaleissa käytössä olleilla vaalirenkailla ei ole
mitään roolia tilanteissa, joissa jonkin vaaliliiton jäsenet loppuvat. Sääntöjen tiukan
tulkinnan mukaan ryhmä voisi siis jäädä vajaaksi, vaikka se olisi vaalirenkaassa.
Käytännöksi on kuitenkin muodostunut, että vaaliliittoa täydennetään vaalirenkaan
sisältä.
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää että edustajiston työjärjestyksen 5 § viimeiseksi
momentiksi lisätään seuraava kirjaus:
"Milloin vaaliliiton jäsenet loppuvat niin, että sen muodostama edustajistoryhmä jää
vajaaksi joko varsinaisten tai varajäsenten osalta, vaaliliittoa voidaan täydentää
mahdollisen vaalirenkaan sisällä. Tällöin täytetään ensin kaikki ne vaaliliitot, joissa
on riittävän monta varsinaista ja varaedustajaa, minkä jälkeen vajaaksi jäänyttä
vaaliliittoa täydennetään vaalirenkaan sisällä vertailulukujen järjestyksessä
riippumatta siitä, mistä vaaliliitosta renkaan sisällä korvaava henkilö on. Jos saman
vaalirenkaan sisällä useampi vaaliliitto jää vajaaksi, täydennetään
ensin
sitä
vaaliliittoa, jonka viimeinen esteilmoitus on annettu aiemmin. Täydennykset tehdään
kuhunkin kokoukseen kun sääntöjen määräämä esteen ilmoittamisaika on kulunut
eikä sen jälkeen ole mahdollista siirtyä vaaliliittojen välillä vaan varsinaiset ja
varajäsenet määräytyvät esityslistan mukana toimitettavan saapuvilla olevien
jäsenten luettelon mukaan."
Isotalo, vihreä lista, esitti että edustajiston puheenjohtajan esityksen sijaan
edustajiston työjärjestyksen 5 § viimeiseksi momentiksi lisätään:
”M
vajaaksi joko varsinaisten tai varajäsenten osalta, vaaliliittoa ei voida täydentää
.”
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Miikkulainen, soihdunkantajat, ja Laitinen, Vihreä vasemmisto kannattivat Isotalon
esitystä
Edustajisto koeäänesti Isotalon esityksen ja pohjaesityksen välillä.
Isotalon esitys voitti äänestyksen.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä muutokset edustajiston työjärjestykseen.

208
TYYn strategiaprosessi
L4

Strategiatyöryhmä on valmistellut TYYn strategiaprosessin rungon kokouksessaan
10.5. Prosessi on kuvattu liitteessä.

Esitys:

Strategiatyöryhmä
strategiaprosessin.

esittää,

että

edustajisto

merkitsee

tiedoksi

TYYn

Edustajiston puheenjohtaja esitteli asiaa.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä TYYn strategiaprosessin tiedoksi.

209
Ylioppilastalo B:n järjestötilojen vuokraaminen
Ylioppilastalo B:n remontti valmistuu syksyksi ja TYY ryhtyy tilojen vuokralaiseksi,
joka vuokraa tilat edelleen alayhdistyksilleen. Vuokrasopimuksen hyväksyminen on
ylioppilaskunnan sääntöjen 6 § mukaan edustajiston tehtävä.
Esitys:

Hallitus
esittää
edustajistolle,
että
edustajisto
valtuuttaa
solmimaan Ylioppilastalo B:n vuokrasopimuksen TYS:n kanssa.

hallituksen

Hallituksen puheenjohtaja Isotalo esitteli asiaa. Isotalo lisäsi, että vuokraaminen
tapahtuu seuraavilla reunaehdoilla:




Päätös:

TYY vuokraa TYS:ltä 403 neliömetriä järjestötilaa
TYYn TYS:lle maksama vuosittainen vuokra on 40 000 euroa
Tilat vuokrataan mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin
TYY subventoi vuokraa 10 000 eurolla vuodessa

Päätettiin esityksen mukaan.

210
Muut esille tulevat asiat
Nieminen-Pihala piti viimeisen puheenvuoron ja sanoi jäähyväiset edustajistolle.
Auressalmi kiinnitti huomiota kokouksessa käsiteltyyn sääntöjen muuttamiseen
liittyen siihen, että sääntöjen kirjaus, jonka mukaan ylioppilaskunnan
työntekijät
eivät voi toimia edustajiston jäseninä, on jo nykyisellään selkeä ja ihmetteli, että
asiasta piti tehdä erillinen esitys.
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211
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.21

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ville Valkonen
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Jukka Koivisto
Jussi Sjöblom
(kohdat 198—205, kello 20.47 asti)

Pekka Rantala
(kohta 205—211, kello 20.47 alkaen)
LIITTEET

Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

TYYH päätösluettelot 16–18
Resurssi- ja tiedottajakysymyksen taustamuistio
Hallituksen esitys vaalijärjestykseksi
TYYn strategiaprosessi
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