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EDUSTAJISTON HUHTIKUUN KOKOUS
Aika:

17.4.2019 klo 18.30

Paikka:

Aino Pohjanoksa -sali, Turun yliopiston Rauman kampuksen kirjastorakennuksen
2. kerros, Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
172
Kokouksen avaaminen
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.49.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri
suoritti nimenhuudon:
Alho Leo
Anttila Oskari
Arpiainen Kristiina
Dahlström Tuomas
Forsström Ville
Gratschev Saara
Harjuniemi Inari
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Immonen Ilmari
Jarkia Jonatan
Jortikka Maija
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Koiranen Sara
Korhonen Leevi
Kruuti Henna
Kulha Katariina
Lautamatti Sonja
Lumme Jenni
Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm
Mustakallio Eeva
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nurmi Joel

TYY Terveeksi
TYY Terveeksi
Ryhmä Lex
Ryhmä Lex
TYY Terveeksi
TSE-lista
Soihdunkantajat
TSE-lista
Hybridiaani
Eduxi
TSE-lista
Hybridiaani
Vihreä lista
TSE-lista
Vihreä vasemmisto
TSE-lista
TYY Terveeksi
Vihreä lista
Soihdunkantajat
Vihreä lista
Vihreä vasemmisto
Vihreä vasemmisto
TSE-lista
Hybridiaani
Hybridiaani
Ryhmä Lex

poissa
poissa
poissa
poissa
varalla Eemil Säynäslahti

poissa
varalla Venla Nurminen
poissa
poissa
varalla Miika Niemeläinen
varalla Iiro Salomäki
poissa
varalla Iida Salonen
varalla Arttu Minkkinen
poissa
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Nuuttila Simo
Paasivirta Olli-Pekka
Palanterä Paavo
Pusa Iines
Ruohonen Heidi
Ruohonen Roope
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Simola Onni-Pekka
Simonen Emmi
Suomi Rebecca
Tiainen Miika
Turto Jaakko
Wilén Noora
Vuorinen Saara

TYY Terveeksi
Vihreä lista
Hybridiaani
TSE-lista
Ryhmä Lex
Oikeat
Soihdunkantajat
Eduxi
TYY Terveeksi
Ryhmä Lex
TYY Terveeksi
TSE-lista
TSE-lista
Ryhmä Lex
Humanistilista

poissa
poissa

poissa
poissa
poissa
poissa
varalla Essi Lehto

Paikalla oli 26/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus, Rauman opiskelijasihteeri Laaksonen sekä jäseniä.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Essi Lehdon ja Janne Salakan. Heidän
kanssaan tarvittaessa ääniä laski Sanni Salmenoja.
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Ilmoitusasiat
Toukokuu
Ke 15.5. klo 18.15 edustajiston kokous
Ylioppilaskunnan sääntöjen 17.4 §:n perusteella edustajisto katsoi seuraavat edustajiston jäsenet eronneiksi: Johanna Laurila, Juuso Makkonen ja Ira Silvendoin.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi yliopiston strategiatyöstä. Prosessissa oli tarkoitus
kuulla laajasti yliopistoyhteisöä eri vaiheissa. Työtä johti yliopiston uusi rehtori
Jukka Kola.
Hallituksen varapuheenjohtaja muistutti, että vappukulkueeseen tarvittaisiin edelleen lipunkantajia ja airuita.
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
177
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Harjuniemi, Soihdunkantajat, kysyi voisiko ylioppilaskunta asettaa tavoitteekseen
olla hiilineutraali vuoteen 2022 mennessä, jolloin ylioppilaskunta täyttää sata
vuotta. Engblom vastasi, että asiaa oli jonkin verran mietitty ja että hanke vaatisi
jonkin verran rahaa, jotta asiasta voisi tehdä selvityksen.
Heikola, TSE-lista, kysyi miten uuden rehtorin tapaaminen samana päivänä oli
mennyt. Saarinen kertoi tapaamisesta, joka oli sujunut hyvin. Aiheina olivat olleet
muun muassa kolmikanta Turun yliopistossa, järjestötoiminta kampuksella, kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten integraatio, tilakysymykset ja
opiskelijakulttuuri.
Minkkinen, Vihreä vasemmisto, kysyi aikeista vaikuttaa Suomen uuden hallituksen
hallitusohjelmaan. Saarinen kertoi SYL:n olevan päävastuussa tästä vaikuttamistyöstä ja TYYn odottavan vielä ohjeita valtakunnallisesti.
Koiranen, Vihreä vasemmisto, kysyi opintolainoista opiskelijoille, joilla on maksuhäiriömerkintä. Elomäki vastasi, ettei pankeilla ole kategorista estettä myöntää
luottoa tällaisissa tapauksissa, mutta maksuhäiriömerkintätapauksissa käytetään
aina tapauskohtaista harkintaa. Koiranen toivoi, että asiassa lobattaisiin, jotta tilanne saataisiin muutettua, varsinkin kun opintorahaa oli leikattu suurelta osin
opintolainan kasvattamisen vuoksi. Lisäksi Koiranen nosti esiin, että monilla koulutusaloilla opiskelijat joutuvat käymään pakollisessa opetuksessa sairaina ja tähän
pitäisi saada muutos.
Edustajiston puheenjohtaja totesi kokousta edeltäneen kampuskierroksen perusteella, että ainakin Rauman kampuksella oli puute perustutkintokoulutuksessa,
koska se ei sisällä ensiapu- tai työturvallisuuskoulutusta, vaikka käytössä on koneita
ja laitteita, joihin liittyy vakavankin tapaturman vaara. Keränen ja Saarinen vastasivat, että asiaan on haettu projektiavustustakin, mutta asia tulisi ratkaista kansallisesti.
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Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäiseen käsittelyyn
Liite 1

Sääntömuutosehdotukset
Edustajiston ja hallituksen puheenjohtajistot ja pääsihteeri ovat valmistelleet sääntöihin muutoksia, joilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja ajantasaistetaan tai tarkennetaan joitain pykäliä.
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Keskeisin esitetty muutoskokonaisuus liittyy edustajiston puheenjohtajan rooliin,
jota esitetään muutettavaksi niin, että puheenjohtaja valittaisiin valitusta edustajistosta, mutta hän ei enää olisi edustajiston äänivaltainen jäsen. Puheenjohtajisto valittaisiin kalenterivuodeksi. Muutoksilla pyrittäisiin siihen, että puheenjohtaja olisi
nykyistä selvemmin poliittisen päätöksenteon ulkopuolella. Vuoden kausi mahdollistaisi kierron, koska puheenjohtajistossa on usein henkilöitä, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa.
Toinen keskeinen muutosesitys mahdollistaisi etäosallistumisen rajatusti edustajiston kokouksiin Suomen ulkopuolella opiskelevien jäsenten kohdalla ja laajemmin
edustajiston ja hallituksen asettamien toimielinten kohdalla.
Kolmas tärkeä muutosesitysten kokonaisuus liittyy sopimusten tekemiseen ja varainkäyttöön. Voimassa olevissa säännöissä sopimusten solmiminen on hyvin tiukasti rajattu vain hallituksen toimivaltaan, vaikka tosiasiassa pienimuotoisia sopimuksia on järkevää solmia ilman hallituksen päätöstä. Ehdotuksessa mahdollistetaan vähäisten sopimusten tekeminen ilman hallituksen päätöstä. Lisäksi ehdotetaan maltillisesti joustavaa mahdollisuutta ylittää talousarvio yksittäisen määrärahan kohdalla 5000 eurolla, mutta hallituksella olisi aina tiedonantovelvollisuus taloustoimikunnalle ja edustajiston puheenjohtajalle. Lisätalousarvion hyväksyttäminen edustajistossa ei ole kaikissa tilanteissa aikataulullisesti realistinen tai tarkoituksenmukainen tapa hyväksyä ylitystä. TYY on vuosittain alittanut kokonaistalousarvion noin 30 000 eurolla, joten ehdotus on potentiaalisiltakin vaikutuksiltaan varsin maltillinen.
Liitteestä selviävät tarkemmat muutosehdotukset perusteluineen.
TYYn sääntöjen 107 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessaan 2/3 enemmistöllä.
Ylioppilaskunnan säännöt 107 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.
Edustajiston puheenjohtaja kertoi taustaa varsinkin edustajiston puheenjohtajaa
koskeville muutosesityksille.
Hallitus muutti pohjaesitystään seuraavasti:
14 §:n uusi 4 momentti:
”Väliaikaisella puheenjohtajalla on puheenjohtajana toimiessaan äänioikeus 25 §:n
1 momentin 1–6 kohdissa tarkoitetuissa kohdissa sekä edustajiston puheenjohtajistoa valittaessa.”
17 §:n 5 momentti:
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”Jos edustajiston jäsen valitaan ylioppilaskunnan hallitukseen, ylioppilaskunnan
työntekijäksi tai johtavaan asemaan ylioppilaskunnan yrityksessä, hänen sijaansa
kokoukseen kutsutaan varajäsen siten kuin näissä säännöissä määrätään, siihen
saakka, kunnes hallituksen jäsenyys tai työsuhde päättyy.”
33a §:n 2 momentti muutettaisiin muotoon:
”Edustajiston tai hallituksen asettaman toimikunnan tai muun toimielimen puheenjohtaja tai jäsen voi osallistua toimikunnan kokoukseen tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen. Tätä ei sovelleta hallituksen kokouksiin.”
79 §:n 1 momentin viimeinen virke muutettaisiin muotoon:
”Ylioppilaskunnan hallituksen on esitettävä talousarvio edustajiston vahvistettavaksi ennen sen tilikauden alkamista, jota talousarvio koskee.”
Edustajisto kävi keskustelua sääntömuutoksista, varsinkin edustajiston puheenjohtajan roolista sekä etäosallistumismahdollisuudesta edustajiston kokouksiin.
Kokoustauko 20.33–20.46.
Harjuniemi, Soihdunkantajat, esitti ja Salomäki, Vihreä lista kannatti seuraavaa
muutosesitystä:
Edustajisto ei hyväksy edustajiston puheenjohtajan äänivaltaisuuteen liittyviä sääntömuutoksia (liittyen pykäliin 9, 10, 11 ja 32), muuten pykäliin ehdotetut muutokset
pohjaesityksen mukaan.
Edustajisto koeäänesti 9 §:n kohdalla hallituksen pohjaesityksen ja Harjuniemen
esityksen välillä. Hallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen. Harjuniemi veti esityksensä muiden pykälien osalta.
Humanistilista esitti seuraavaa lisäystä:
14 §:n uusi 2 momentti:
”Edustajiston varapuheenjohtajan toimiessa edustajiston kokouksen puheenjohtajana sovelletaan häneen sitä, mitä näissä säännöissä säädetään edustajiston puheenjohtajasta. Edustajiston varapuheenjohtajalla ei ole kokouksen puheenjohtajana toimiessaan äänioikeutta, ja hänen sijaansa kokoukseen kutsutaan varajäsen
siten kuin näissä säännöissä määrätään.”
Muutosesitys vaatii 2/3 enemmistön annetuista äänistä. Edustajisto hyväksyi Humanistilistan lisäysesityksen koeäänestyksellä.
Salakka, Soihdunkantajat, esitti ja Salomäki, Vihreä lista kannatti seuraavaa
muutosesitystä 33a §:n 1 momenttiin:
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”Edustajiston jäsenen tulee voida erityisen painavasta syystä osallistua edustajiston
kokoukseen tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen. Tarpeesta osallistua kokoukseen etänä tulee ilmoittaa pääsihteerille riittävissä ajoin. Edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri huolehtivat mahdollisuudesta osallistua tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen."
Edustajisto kävi koeäänestyksen hallituksen pohjaesityksen ja Salakan muutosesityksen välillä. Hallituksen pohjaesitys voitti koeäänestyksen.
Muita esityksiä tai vastaesityksiä ei ollut. Koska hylkääviä esityksiä ei tehty, kaikki
hallituksen muutosesitykset sekä Humanistilistan hyväksytty lisäysesitys katsottiin
hyväksytyiksi.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen kerran.
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Muut esille tulevat asiat
Manninen, Vihreä vasemmisto, kiitti edustajistoa saapumisesta Raumalle kokoukseen.
Salmenoja, Eduxi, piti jäähyväispuheenvuoron edustajistolle, koska hän oli valmistumassa.
Vuorinen, Humanistilista, kiitti ja totesi että oli pitkästä aikaa edustajiston kokouksessa ja oli ollut kivaa.
Saarinen kertasi, mitä asioita tästä kokouksesta jäi tehtäväksi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.24.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

LIITTEET
Liite 1

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Essi Lehto
pöytäkirjantarkastaja

Janne Salakka
pöytäkirjantarkastaja

Sääntömuutosehdotukset

