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EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Aika:

19.2.2020 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla

30
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.16.
31
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. (TYYn säännöt, 9 §)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi
pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Aholainen Iiris
Bergström Anu
Haka Ville
Hakala Iida
Helenius Teemu
Holopainen Aleksi
Isohanni Heidi
Juhakoski Katariina
Kankare Tuomas
Koiranen Sara
Kokkonen Aleksi
Laaksoaho Olli
Lammi Jenna
Leppänen Riku
Malin Milla

Vihreä lista
TYY Terveeksi
Hybridiaani
Soihdunkantajat
Vihreä lista
Vihreä Vasemmisto
Humanistilista
Ryhmä Lex
TYY Terveeksi
Vihreä Vasemmisto
TYY Terveeksi
Hybridiaani
Ryhmä Lex
Kokoomus
Eduxi

varalla Venla Nurminen
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Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm
Mäkinen Emma
Nieminen Maria
Niskanen Noel
Nuuttila Simo
Nyyssönen Jeremi
Pigg Tuomas
Pitkäranta Juho
Rautiainen Aleksi
Rautionaho Jenna
Ristioja Fanni
Rouhelo Kiia
Ruohonen Heidi
Snygg Noel
Strander Tapani
Ström Christian
Säynäslahti Eemil
Taalikka Jenni
Terävä Antti
Tikkanen Siiri
Toivola Sini
Valkama Eero
Venäläinen Anton
Ylikruuvi Saana
Ylä-Peräinen Tiia

Vihreä Vasemmisto
Vihreä Vasemmisto
Hybridiaani
Hybridiaani
Soihdunkantajat
TYY Terveeksi
Hybridiaani
TSE-lista
TSE-lista
Ryhmä Lex
TSE-lista
Hybridiaani
TSE-lista
Ryhmä Lex
TSE-lista
TYY Terveeksi
TSE-lista
TSE-lista
Vihreä lista
TYY Terveeksi
Vihreä Vasemmisto
Hybridiaani
TYY Terveeksi
TSE-lista
Vihreä lista
Soihdunkantajat

varalla Leena Rinne

varalla Zaida Laakso
varalla Akseli Tiitta
varalla Essi Lehto

varalla Kalle Kahanpää

varalla Carl Sjövall
varalla Jarkko Pietilä

Paikalla 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Lisäksi paikalla oli hallitus ja taloustoimikunnan puheenjohtaja.

32
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:
Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Ville Hakan ja Teemu Heleniuksen. Heidän kanssaan ääntenlaskijaksi valittiin Eero Valkama.
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33
Ilmoitusasiat
Helmikuu
- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri 10.2. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ja edunvalvontakoulutus ma 17.2. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 19.2. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Linjapaperityöpaja ma 24.2. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
Maaliskuu
- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ma 9.3. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ma 16.3. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 18.3. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
Huhtikuu
- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ti 14.4. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ja Universtas-koulutus ma 20.4. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 22.4. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
Toukokuu
- Ryhmäpuheenjohtajien palaveri ma 11.5. klo 16.15 (Rahiala, Yo-talo A)
- Iltakoulu ja Unica-koulutus ma 18.5. klo 16.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
- Kokous ke 20.5. klo 18.15 (Turku-sali, Yo-talo A)
Hallituksen jäsen Wahlsten kertoi kuulumisia OLL:n sektoritapaamisesta, jossa puhuttiin liikuntatuutoroinnista ja kuntavaaleista.
Hallituksen jäsen van den Berg kertoi Turun yliopiston 100-vuotissynttärijuhlista,
jotka järjestetään torstaina 27.2. klo 18 alkaen. Opiskelijat toivotetaan tervetulleeksi,
toiveena että opiskelijoilla on päällään haalarit ja lakki.
Hallituksen puheenjohtaja Engblom kertoi SYL:n avausseminaarista, johon osallistui sekä hallitus että asiantuntijoita.
Kokoomus järjestäytyi uudelleen:
valintatoimikunnan jäsen Katariina Koskelo

34
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

35
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei kysymyksiä.
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36
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategia
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry valmistelee itselleen strategiaa, joka hyväksytään vuoden 2020 liittokokouksessa. Strategian tehtävä on määritellä SYL:n organisaatiolle kulloinkin tarvittavat kehittämiskohteet ja toiminnan painopisteet, jotta
vaikuttamistyö on mahdollisimman tehokasta ja oikein resursoitua. Dokumenttihierarkiassa strategia on linjapaperin tasolla, mutta keskittyy eri asioihin. Valmis
strategia toimii kaiken SYL:n toiminnan suunnittelun työkaluna. Strategian toteutumista seurataan valmistelussa määritetyillä mittareilla.
Strategiatyö on aloitettu SYL:n toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2019.
Strategiatyöryhmässä on mukana myös ylioppilaskuntien edustusta. Lisäksi ylioppilaskunnat pidetään tiiviisti mukana strategian valmistelun kaikissa vaiheissa.
Hallitus esittää:
Edustajisto kuulee alustuksen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategiasta.
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus SYL:n hallituksen jäsen Johanna Pohjoselle
Keskustelu:
Pohjonen esitteli asiaa.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) kysyi, miten SYL100 eli kansallisen liiton satavuotisjuhla vuonna 2021 näkyy kentällä. Pohjonen kertoi, että tulee näkymään jotenkin.
Malin (Eduxi) kysyi, miten mission ja vision suuret sanat konkretisoidaan. Pohjonen
kertoi, että esimerkiksi vastuullisuuteen liittyen ilmastokysymykset on nostettu
SYL:n hallituksessa agendalle. SYL on nytkin jo vaikutusvaltainen, mutta pohdinnassa on, miten saadaan vielä vaikutusvaltaisemmaksi.
Nyyssönen (Hybridiaani) kysyi, tuleeko SYL:n strategia olemaan arvot vai toiminta
edellä. Pohjonen arveli, että mennään arvot edellä, koska SYL:llä on vahvat arvot,
jotka näkyvät joka tapauksessa kaikessa toiminnassa.
Hallituksen puheenjohtaja Engblom kysyi, miksi juuri nyt tehdään strategiaa ja
onko joku tietty asia, mikä vuoksi sitä nyt tehdään. Pohjonen ei osannut sanoa.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi alustuksen ja käydyn keskustelun Suomen
ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategiassa.

37
Edustajiston kokousten järjestäminen etäkampuksilla kaudella 2020-2021
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Edustajisto päätti
17/2020 seuraavaa:

järjestäytymiskokouksessaan

säännöllisestä

kokousajasta

"Edustajisto päätti, että säännöllinen kokousaika on Turussa kuun viimeinen tai
toiseksi viimeinen keskiviikko klo 18.15, kuitenkin siten, että etäkampuksilla pidetyt
kokoukset erikseen määriteltävinä aikoina etäkampuksen edustajia kuullen."
Kaudella 2018-2019 edustajisto päätti 38/2018 vierailla ja kokoustaa yhden kerran
myöhemmin päätettävällä etäkampuksella (Pori tai Rauma) edustajistokauden
2018-2019 aikana. Edustajisto kokoontui Raumalla huhtikuussa 2019.
Edustajiston kokouksen järjestämisestä etäkampuksella on hyvä päättää hyvissä
ajoin, jotta poikkeava kokouspaikka voidaan huomioida kokousjärjestelyjä tehtäessä. Edustajiston alustavan vuosikellon perusteella syyskuun kokous olisi mahdollista järjestää etäkampuksella.
Hallitus esittää:
Edustajisto päättää syyskuun 2020 kokouksen järjestämisestä etäkampuksella. Tarkempi kokousaika ja -paikka päätetään etäkampuksen edustajia kuullen.
Keskustelu:
Hallituksen puheenjohtaja Engblom kertoi, että hallitus on tehnyt varsin avoimen
esityksen, jotta edustajisto voi vapaasti käydä keskustelua asiasta. Jos tulee kysymyksiä
Säynäslahti (TSE-lista) esitti TSE-listan nimissä seuraavaa: ”TSE-lista, Vihreä
lista ja Hybridiaani esittävät, että edustajisto päättää pitää kauden aikana vähintään kaksi etäkampuskokousta. Kauden aikana tulee kokoustaa sekä Porissa että
Raumalla. Kokousten kokousajat ja -paikat päättää edustajiston puheenjohtajisto etäkampusten edustajia kuullen ja edustajiston kauden työjärjestys huomioiden. Käytäntöä sovelletaan myös tulevina edustajistokausina. TSE-lista, Vihreä
lista ja Hybridiaani esittävät, että vuonna 2020 edustajisto järjestää syyskuun kokouksensa Porissa. Edustajiston puheenjohtajisto päättää tarkemman kokousajan ja -paikan etäkampuksen edustajia kuullen. TSE-lista, Vihreä lista ja Hybridiaani esittävät, että vuonna 2021 edustajisto järjestää yhden kokouksensa Raumalla. Edustajiston puheenjohtajisto päättää tarkemman kokousajan ja -paikan
etäkampuksen edustajia kuullen ja edustajiston vuoden työjärjestys huomioiden.”
Juhakoski (Ryhmä Lex) esitti Ryhmä Lexin nimissä seuraavaa: ”Esitämme, että
TYY:n edustajisto ei kaudella 2020-2021 järjestä sääntömääräisiä varsinaisia kokouksiaan eikä muita ylimääräisiä kokouksiaan etäkampuskaupungeissa, vaan
ainoastaan Turun kampuksen läheisyydessä. Edustajisto voi järjestää kokouksen
muualla kuin Turussa vain kokouksen toteutumisen kannalta pakottavasta
syystä.”
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) kannatti TSE-listan esitystä.
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Juhakoski (Ryhmä Lex) perusteli esitystään vielä sillä, että etäkampuksilla kokoustaminen näkyy lähinnä edustajiston jäsenille, eikä muille etäkampusten opiskelijoille. Edellisellä kerralla kun edustajisto piti etäkokouksen, kävi selkeästi ilmi, että
ryhmillä oli vaikeuksia saada edustajia paikalle kokoukseen.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) nosti esiin, että etäkampukselle mennään kokouksen lisäksi tutustumaan kampukseen.
Venäläinen (TSE-lista) kertoi, miten hän porilaisena edustajana lähti vaaleihin ehdolle ja kuinka vähän Porin kampuksella tiedetään TYYn toiminnasta.
Strander (TYY Terveeksi) nosti esiin sen, että TSE-listan esityksessä velvoitetaan
myös seuraavia edustajistoja kokoustamaan etäkampuksilla.
Säynäslahti (TSE-lista) kertoi, että kyseessä on hänen mielestään tapakulttuuriin
liittyvä asia, josta ei tarvitsisi jokaisen edustajiston päättää erikseen.
Kankare (TYY Terveeksi) kertoi, ettei Lexin ja Tyten esitys ole reaktiivinen vastaesitys TSE-listan esitykselle, vaan esimerkiksi lääketieteen opiskelijoilla on koulua klo
8.00-16.00 ja he ovat sidottuina fyysisesti Turkuun. TYYn toiminta-alueella vain Turussa on lääketieteellinen tiedekunta, joten heidän ryhmänsä olisi eriarvoisessa asemassa etäkampuskokouksia järjestettäessä. Kun etäkampuskokouksiin ei päästä
osallistumaan, muuttuvat edustajiston voimasuhteet niissä kokouksissa, jotka järjestetään etäkampuksilla. Etäkampuksilta ehdolle lähteneet edustajiston jäsenet
ovat lähteneet toimintaan mukaan sillä tiedolla, että kokoukset järjestetään Turussa. Samoin Turussa opiskelevat.
Manninen (Vihreä Vasemmisto) kertoi, että etäkampusedaattorina hän kokee äskeisen puheenvuoron tiivistäneen hyvin sen, miksi kokouksia pitäisi järjestää etäkampuksilla.
Rautionaho (TSE-lista) kertoi, että edustamme kaikkia Turun yliopiston opiskelijoita ja siksi pitäisi huomioida myös Porin ja Rauman opiskelijat.
Kankare (TYY Terveeksi) vastasi Rautionaholle, että nyt päätetään nimenomaan kokoustamisesta, eikä tutustumisvierailusta, jota Tyte lämpimästi kannattaa.
Taalikka (Vihreä lista) kertoi, että opettajaopiskelijana hän joutuu myös perumaan
opintojaan edustajiston kokousten takia. Kun hän ensimmäisen kerran raumalaisena opiskelijana tuli Turkuun, koki erittäin epätervetulleeksi. Hän toivoi, että kokousten lisäksi myös varmasti tutustutaan kampuksiin etäkampuskokouksissa ja
paikallisia opiskelijoita tulisi mukaan kokouksiin.
Snygg (TSE-lista) nosti esiin sen, että olisi suurempi paha perua ainut etäkampuskokous kuin että yhteen etäkampuskokoukseen ei pääse jonkun listan edustajat.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Toivola kertoi, paljonko kuluja kertyi edellisistä
etäkampuskokouksista.
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Juhakoski (Ryhmä Lex) halusi palauttaa keskustelun siihen, onko edustajiston kokous paras tapa esitellä TYYn toimintaa etäkampuksilla.
Pitkälä (TSE-lista) nosti esiin, että Porin ja Rauman opiskelijoilta kerätään sama jäsenmaksu kuin turkulaisilta opiskelijoilta, joten olisi kohtuullista näyttäytyä etäkampuksilla edes kerran edustajistokaudessa.
Ruohonen (Ryhmä Lex) halusi palauttaa keskustelun siihen, että edelliseen etäkampuskokoukseen osallistui vain noin puolet edustajiston jäsenistä.
Malin (Eduxi) kertoi Eduxin kannattavan TSE-listan esitystä. Ylintä päätösvaltaa
käyttävän tahon tulee vierailla etäkampuksilla juuri siksi, että edustajisto on se taho,
joka päätöksiä tekee. Olisi vastuutonta tehdä päätöksiä sellaisten ihmisten puolesta,
joita ei ole koskaan edes pyrkinyt tapaamaan.
Nieminen (Hybridiaani) kertoi, että etäkampusedustajat ovat kertoneet etäkampuskokousten olevan tärkeitä näkyvyyden ja tiedonsaannin vuoksi ja heitä pitäisi kuunnella.
Juhakoski (Ryhmä Lex) vastasi Niemiselle, että kyse on toiminnan esittelystä myös
muille kuin edaattoreille.
Kankare (TYY Terveeksi) nosti taas esiin, että missään ei mainita vierailua vaan päätöstä ollaan tekemässä nimenomaan kokouksesta.
Nyyssönen (Hybridiaani) vastasi Kankareelle, että on ristiriitaista, jos edustajiston
kokoukseen ei pääse sakkia, mutta vierailulle pääsisi. Kokouksen järjestäminen etäkampuksella myös velvoittaa lähtemään, pelkkä vierailu ei velvoita lähtemään.
Säynäslahti (TSE-lista) sanoi, että kokouksen lisäksi pitäisi ehdottomasti olla myös
vierailu. Suurin arvo on se, että on tekemisissä paikallisten järjestövaikuttajien
kanssa.
Leppänen (Kokoomus) kertoi, että Kokoomus kannattaa Lexin ja Tyten esitystä.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) nosti esiin, että jos hänen kannattamansa esitys
voittaa, ryhmät sitoutuvat myös hankkimaan edustajat kokoukseen. Jos ei näy, saa
soimata.
Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa ensin äänestettiin TSE-listan ja Ryhmä Lexin
esitykset vastakkain. TSE-lista voitti. Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa äänestettiin TSE-listan esitys hallituksen pohjaa vastaan. TSE-lista voitti.
Päätös:

Edustajisto päättää pitää kauden aikana vähintään kaksi etäkampuskokousta.
Kauden aikana tulee kokoustaa sekä Porissa että Raumalla. Kokousten kokousajat ja -paikat päättää edustajiston puheenjohtajisto etäkampusten edustajia
kuullen ja edustajiston kauden työjärjestys huomioiden. Käytäntöä sovelletaan
myös tulevina edustajistokausina. Vuonna 2020 edustajisto järjestää syyskuun
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kokouksensa Porissa. Edustajiston puheenjohtajisto päättää tarkemman kokousajan ja -paikan etäkampuksen edustajia kuullen. Vuonna 2021 edustajisto
järjestää yhden kokouksensa Raumalla. Edustajiston puheenjohtajisto päättää
tarkemman kokousajan ja -paikan etäkampuksen edustajia kuullen ja edustajiston vuoden työjärjestys huomioiden.

38
Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
39
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sauli Seittenranta
edustajiston varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Ville Haka
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Helenius
pöytäkirjantarkastaja

