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EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS
Aika:

5.12.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
126
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Anttila Oskari
Arpiainen Kristiina
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Elomäki Otto
Haapala Helmer
Haapala Olli
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Jarkia Jonatan
Jokinen Risto
Junnila Asser
Jäntti Jenni
Kahanpää Kalle
Kilgast Maria
Koiranen Sara
Kruuti Henna
Kulha Katariina
Kuusisto Kalle
Lappalainen Iina
Laurila Johanna
Lautamatti Sonja
Liminka Nestori
Lumme Jenni
Makkonen Juuso

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

varalla Rasmus Sarkanen
varalla Jussi Väätäinen

varalla Vilhelmiina Lehti
varalla Crista Sinisalo
varalla Iines Pusa
varalla Jyri Lähdemaa
varalla Siiri Tikkanen
varalla Venla Nurminen
varalla Heidi Ruohonen
poissa
saapui kello 18.22.

varalla Kiira Rouhelo
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Manninen Riku
Martin Linda
Metsi Roy-Wilhelm
Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Poikela Laura-Maria
Raitio Kristian
Ruohonen Roope
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Seittenranta Sauli
Soikkeli Sara
Soilampi Sanni
Suomi Rebecca
Wilén Noora

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

varajäsen Emmi Vilkanen saapui kello 18.27.
varalla Arttu Minkkinen
varalla Jeremi Nyyssönen
varalla Matias Virta
varalla Roni Sirjonen

varalla Iiris Komulainen
poissa

varalla Ville Forsström

Paikalla oli kokouksen alussa 37/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi
paikalla oli hallitus ja taloustoimikunnan puheenjohtaja.

128
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Vilhelmiina Lehden ja Henna Kruutin. Heidän kanssaan ääntenlaskijana toimi Siiri Tikkanen.
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Ilmoitusasiat
Joulukuu
ma 3.12. iltakoulu
· Strategian toimenpiteiden edistyminen
· Yliopiston strategia
ke 5.12. edustajiston kokous
· Turun ylioppilaslehden johtokunnan valinta
· Avustustoimikunnan valinta
· Jäsenmaksun määrääminen
· Talousarvion hyväksyminen
· Tilintarkastajan valinta
Lautamatti saapui, salin äänimäärä 38/41.
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Saarinen, hallituksen puheenjohtaja 2019, ilmoitti että uusi hallitus järjestäytyy
alustavasti 13.12.2018.
Simonen, hallituksen yhdenvertaisuusvastaava kertoi tuloksia puheenvuorojen jakaantumisesta sukupuolten kesken. Ongelmana oli ollut, etteivät merkittävä osa
edustajiston jäsenistä ei ollut ilmoittanut sukupuoltaan useista muistutuksista huolimatta.
Emmi Vilkanen saapui Linda Martinin varalle, salin äänimäärä 39/41.
Wilén, Ryhmä Lex, kiitti Simosta ja kertoi olevansa pettynyt edustajistoon, että se oli
antanut hallitukselle tehtävän ja itse vaikeuttanut sen toteuttamista.
Lähdemaa, TYY Terveeksi, totesi ettei turhaa työtä kannata tehdä. Hän myös kysyi
mahdollisuudesta ohjata järjestöjen toimintaa haluttuun suuntaan avustuksilla ja
saisiko sillä tavalla vahvistettua järjestöjen yhdenvertaisuustyötä. Simonen vastasi,
että vuonna 2018 avustuskriteerit oli tehty julkisiksi ja yhdenvertaisuusvastaavasta
sai pisteitä.
Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen:
rpj Arpiainen, vara Wilén
Humanistilista järjestäytyi uudelleen:
valintatoimikunnan jäsen Saana Kallio, 1. varajäsen Otso Norblad, 2. varajäsen
Crista Sinisalo
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Paasivirta, hallituksen kunnallispoliittinen vastaava, kertoi opiskelijajärjestöjen antaneen Turun kaupunginvaltuustolle lahjaksi palan Tampereen raitiotietä.
Raitio, TSE-lista, kysyi linjapaperin yhteydessä hyväksytystä uudesta linjasta ”nopeasta radasta”. Paasivirta kertoi suunnitelmissa olevasta yhteiskannanotosta, jonka
takana olisi 140 000 opiskelijaa.
Harjuniemi, hallituksen puheenjohtaja, kertoi kaupunginjohtajan avustajan tapaamisesta, jossa oli käsitelty tunnin junaa Turun ja Helsingin välillä.
Lähdemaa, TYY Terveeksi, kysyi, miten Turun yliopiston uuden rehtorin valinnasta
ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksista oli viestitty. Harjuniemi kertasi aikataulua ja
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kollegion työskentelyä. Saarinen, hallituksen koulutuspoliittinen vastaava kertoi
koponeuvoston käsittelystä.
Puheenjohtaja kysyi taloustoimikunnalta, mistä toimikunta oli ylpeä. Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti vastasi, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma aiheutti ylpeyttä.
Puheenjohtaja kysyi hallituksen kulttuurivastaava Ryhdältä, miten itsenäisyyspäivän kulkueen kanssa menee. Ryhtä kertoi päivän kulusta.
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Talousarvio vuodelle 2019
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talousarvio vuodelle 2019
Talousarvion taustamateriaali 2019
Talousarvion lyhyt versio 2019
Edustajisto hyväksyy kokouksessaan 28.10.2018 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) taloustoimikunnan esityksestä. Vuoden 2019 talousarvio tarkentaa
KTS:aa järjestöavustusten osalta ja muutenkin toimii muodollisesti tilikauden taloudellisena raamina.
Sääntöjen 48.1.5 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä talousarvio esitettäväksi edustajistolle.
Taloussihteeri, pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat valmistelleet talousarvion niin, että se vastaa taloustoimikunnan pohjaesitystä KTS:ksi. Jos edustajisto
muuttaa KTS:aa kokouksessaan 28.11., hallitus voi muuttaa pohjaesitystään vielä
ennen edustajiston joulukuun kokousta.

Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2019.

Keskustelu:

KTS ei ollut muuttunut edustajiston käsittelyssä. Hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi esitteli lyhyesti asian ja toivoi, että talousarvio olisi linjassa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman kanssa.
Lähdemaa, TYY Terveeksi, oli pahoillaan siitä, että YTHS-maksun nousu otetaan
suoraan jäseniltä, sen sijaan että olisi tarkasteltu budjettia kriittisesti.
Raitio, TSE-lista, totesi, että TYYn ei kuulu muuttaa toimintaansa taloudellisesta näkökulmasta siksi, että ulkopuoliset olosuhteet muuttuvat. Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti oli samaa mieltä Raition kanssa.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2019.
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Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2019–2020
Liite 4

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle
lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2019–2020.

Keskustelu:

Hallitus muutti pohjaesitystään siten, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu
olisi KTS:n mukaisesti 110 euroa ja jatko-opiskelijan jäsenmaksu 37 euroa.

Päätös:

Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019–2020
on perustutkinto-opiskelijoille 110 euroa ja jatko-opiskelijoille 37 euroa.
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Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2019
Turun ylioppilaslehden johtosäännön mukaan
"2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Eronneen
tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.
2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö."
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Sääntöjen 10.3-5 §:ssä
määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
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"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän
ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Johtokunnan muut jäsenet valitaan suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla, josta
sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin on
valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä
olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen kunnes jokainen äänestyslipussa
mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan
vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Turun ylioppilaslehden johtosääntö 2.1 ja 2.2
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää Turun ylioppilaslehden johtokunnan
vuodeksi 2019.

Keskustelu:

Ryhmä Lex esitti johtokunnan puheenjohtajaksi Jussi Väätäistä.
Muita esityksiä ei ollut.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Väätäinen.
Ryhmä Lex esitti johtokunnan jäseniksi Joel Nurmea ja Samuli Raikusta.
Vihreä Vasemmisto esitti johtokunnan jäseniksi Kaisu Kälviäistä ja Jasmin Vahteraa
Vihreä lista esitti johtokunnan jäseneksi Venla Nurmista.
TYY Terveeksi esitti johtokunnan jäseniksi Katariina Kökköä ja Juho Tuurea.
TSE-lista esitti johtokunnan jäseneksi Saara Gratschevia.
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Ehdokkaita oli enemmän kuin johtokunnassa oli paikkoja. Edustajisto kävi johtokunnan jäsenten valitsemiseksi vaalin.
Puheenjohtaja julisti vaalirauhan. Edustajisto piti kannatuspuheenvuoroja ehdokkaille.
Kokoustauko ääntenlaskennan ajan kello 19.17–19.40.
Vaalin tulos:
Saara Gratschev
Kaisu Kälviäinen
Katariina Kökkö
Joel Nurmi
Venla Nurminen
Samuli Raikunen
Juho Tuure
Jasmin Vahtera
Päätös:

14,87
8,17
10,58
10,33
12,2
10,38
11,18
7,3

Edustajisto valitsi Turun ylioppilaslehden johtokuntaan vuodeksi 2019:
Jussi Väätäinen, puheenjohtaja
Saara Gratschev
Katariina Kökkö
Joel Nurmi
Venla Nurminen
Samuli Raikunen
Juho Tuure
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Avustustoimikunnan valinta
Ylioppilaskunnan avustustoimikunnan päätehtävä on käsitellä järjestöjen toiminta-avustukset ja valmistella niistä päättäminen hallitukselle.
Ylioppilaskunnan ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 8 §:n mukaan "[t]oimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta."
Edustajisto valitsee avustustoimikunnan puheenjohtajan enemmistövaalilla ja jäsenet suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla.
Sääntöjen 10.3-5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
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Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän
ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Suhteellisesta henkilökohtaisesta vaalista sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin on
valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä
olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen, kunnes jokainen äänestyslipussa
mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan
vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan vuodeksi 2019.

Keskustelu:

Valintatoimikunta oli valmistellut asian edustajistolle. Virta esitteli asiaa ja toivoi,
että valintatoimikunnan jäsenet kävisivät aktiivisesti kokouksissa.
Valintatoimikunta esitti edustajistolle, että se valtuuttaa vuoden 2019 hallituksen järjestäytymisensä jälkeen valitsemaan avustustoimikunnalle puheenjohtajan. Tämän lisäksi valintatoimikunta esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee avustustoimikuntaan seuraavat jäsenet:
Jenni Jäntti
Katariina Kökkö
Henna-Riikka Lahtinen
Niklas Luomala
Venla Nurminen
Camilla Saarinen
Olli Saarinen
Sauli Seittenranta
Soihdunkantajat esitti avustustoimikunnan jäseniksi Inari Harjuniemiä ja Iiris
Komulaista.
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Päätös:

Edustajisto päätti valtuuttaa vuoden 2019 hallituksen järjestäytymisensä jälkeen
valitsemaan avustustoimikunnalle puheenjohtajan ja valitsi avustustoimikunnan jäseniksi:
Inari Harjuniemi
Jenni Jäntti
Iiris Komulainen
Katariina Kökkö
Henna-Riikka Lahtinen
Niklas Luomala
Venla Nurminen
Camilla Saarinen
Olli Saarinen
Sauli Seittenranta

136
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 81 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset täyttävä
henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi
vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
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Taloustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan ”[t]aloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. […]
Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.
Taloustoimikunnan jäsen Onni-Pekka Simola on ilmoittanut eroavansa. Edustajiston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen.
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Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu asiakohdassa 120.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Onni-Pekka Simolan tilalle.
Myös Otto Elomäki oli ilmoittanut eroavansa taloustoimikunnasta. Täytettäviä
paikkoja oli siis kaksi. Puheenjohtaja muutti esitystään vastaavasti.

Keskustelu:

TYY Terveeksi esitti taloustoimikunnan jäseneksi Juha Sunikkaa.
Vihreä lista esitti taloustoimikunnan jäseneksi Olli-Pekka Paasivirtaa.

Päätös:

Edustajisto päätti valita taloustoimikunnan jäseniksi Juha Sunikan ja Olli-Pekka
Paasivirran
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Muut esille tulevat asiat
Lappalainen, TSE-lista, piti jäähyväispuheenvuoron. Hänen mukaansa heidän listansa oli ”kasvanut aikuiseksi” sinä aikana kun hän oli ollut mukana vuoden 2015
vaaleista alkaen. Hän totesi Tylkkäri-keskusteluun viitaten toivovansa, ettei kaikesta
tarvitse leikata, jos suurta taloudellista painetta ole.
Raitio, TSE-lisat, piti jäähyväispuheenvuoron. Hän toivoi edustajistolta jatkossakin
rohkeutta olla eri mieltä ja haastaa tarvittaessa.
Harjuniemi, hallituksen puheenjohtaja piti jäähyväispuheenvuoron itsensä ja hallituksen puolesta. Hän kiitti edustajistoa siitä, että se oli luottanut ylioppilaiden asiat
juuri heille. Hän toisti Wilénin toiveen siitä, että edustajisto antaisi hallitukselle
mahdollisuuden suoriutua mahdollisimman hyvin. Hallitusta ei saa polttaa loppuun. Hän myös toivoi, että ylioppilaskunnan työntekijöiden työtä kunnioitettaisiin
eikä annettaisi epävarmuuden vallita.
Puheenjohtaja kiitti edustajistoa vuodesta. Hän ehdotti, että edustajiston istumajärjestys arvottaisiin jälleen uudelleen. Hän myös palkitsi aktiivisimmin iltakouluihin osallistuneet ryhmät:
kunniamaininta Ryhmä Lex
3. sija Hybridiaani
2. sija Vihreä lista
1. sija Humanistilista
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