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YLIOPPILASKUNNAN VUOSIPÄIVÄ
EDUSTAJISTON JUHLAKOKOUS
Aika:

Torstaina 9.11.2017 klo 17.00

Paikka:

Kokoustilaisuus alkaa klo 17.00 kulkueella Yo-talo A:n edestä H. G. Porthanin patsaalle (Porthanin puisto, Vanha suurtori) ja jatkuu noin klo 18.15 juhlakokouksena
Turun kaupungintalon valtuustosalissa (Aurakatu 2, 20100 Turku).
Kulkueessa Porthanin patsaalle
Siisti, säänmukainen vaatetus
Juhlakokouksessa
Tumma tai arkipuku
Akateemiset kunniamerkit

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhalla
240
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.22.
Puheenjohtaja kertasi Porthanin elämää ja tekoja.
241
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Auressalmi Teemu

Ryhmä Lex

poissa

Dahlström Tuomas

Ryhmä Lex

varalla Hyvönen

Eerikäinen Annika

Vihreä lista

Hiivola Emmi

Vihreä vasemmisto

Hiltunen Henni

TYY Terveeksi

Hirvonen Suvi

Vihreä vasemmisto

Huttunen Oula

TuKY-lista

Jokinen Risto

Hybridiaani

Karjalainen Katarina

Demariopiskelijat - TOSY

Kondelin Sade

Vihreä vasemmisto

Kulha Katariina

Vihreä lista

Kähkönen Aku-Mathias

TuKY-lista

Laakso Ville

Ryhmä Lex

Laine Lassi

TYY Terveeksi

Lappalainen Iina

TuKY-lista

poissa

varalla Anttonen
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Lempiäinen Jesper

Eduxi

poissa

Leppä-Aro Laura

Ryhmä Lex

poissa

Litokorpi Julia

Vihreä lista

varalla Mylläri

Lähdemaa Jyri

TYY Terveeksi

poissa

Makkonen Juuso

TuKY-lista

Manninen Riku

Vihreä vasemmisto

Musakka Tuula

Vihreä lista

Määttänen Oona

TYY Terveeksi

Nauholz Niko

TuKY-lista

Niemi Eetu

Soihdunkantajat

Nygrén Eveliina

TuKY-lista

Ojama Johanna

Eduxi

Olander Aleksi

TuKY-lista

Paavola Tomi

Ryhmä Lex

Palanterä Paavo

Hybridiaani

Peltomaa Paula

TuKY-lista

Rajala Julius

Hybridiaani

Rantala Pekka

Vihreä vasemmisto

Salmenoja Sanni

Eduxi

Selenius Otto

Hybridiaani

varalla Jaaksi

Talvinko Max

Soihdunkantajat

varalla Soilampi

Wallenius Tytti

Soihdunkantajat

Vesa Antti-Jussi

Oikeat

Vuorinen Saara

Humanistilista '15

Vähä-Heikkilä Matti

Hybridiaani

Yli-Pietilä Eemil

TYY Terveeksi

poissa

varalla Määttä

varalla Junnila

poissa

Paikalla oli 34/41 edustajiston varsinaista tai varaedustajaa.
Paikalla oli lisäksi hallitus, ansiolautakunnan edustajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rantanen sekä runsas osanottajajoukko ansioituneista toimijoista.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
242
Pöytäkirjantarkastajien kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Niemen ja Pekka Rantalan.
Äänten laskemisessa tarpeen mukaan avusti Asser Junnila.
243
Ilmoitusasiat
Syksyn aikataulu:
9.11.
Porthaninpäivä ja edustajiston juhlakokous
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11.11.
13.11.
20.11.
22.11.
ti 28.11.

TYYn 95-vuotisjuhla
marraskuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
marraskuun iltakoulu
marraskuun kokous (yliopiston hallituksen ja kollegion opiskelijajäsenet, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, jäsenmaksun määrääminen, järjestöohjesäännön hyväksyminen)
uuden edustajiston järjestäytymiskokous (edustajiston puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, TYL:n johtokunnan, valintatoimikunnan pj:n ja tilintarkastajien valinta, 100-vuotishistoriatoimikunnan
kauden jatkaminen, säännöllinen kokousaika)

Puheenjohtaja kertasi syksyn aikataulut ja toivoi, että toimielinvalintoihin riittäisi
runsaasti halukkaita hakijoita.
Pääsihteeri muistutti edustajiston perehdytyksistä, jotka pidetään jo ennen uuden
edustajiston järjestäytymiskokousta.
244
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
245
Turun kaupungin tervehdys
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen antoi Turun kaupungin tervehdyksen. Hän muisteli lyhyesti omaa aikaansa TYYn edustajistossa ja nosti ajankohtaisia asioita Turun kaupungin kuulumisista. Hän nosti puheessaan erityisesti kaupungin kärkihankkeita. Erityinen huomio oli opiskelijanäkökulmassa.
Rantasen mukaan suurin osa hankkeista liittyy väistämättä myös opiskelijoihin,
koska Turku on vahva korkeakoulukaupunki. Hän piti positiivisena sitä ”freesiä”
henkeä, joka Turussa vallitsee.
246
Huomionosoitusten jako
Ansiolautakunnan puheenjohtaja Aarikka, jäsen Karvonen, edustajiston puheenjohtaja sekä pääsihteeri jakoivat huomionosoitukset seuraavasti. Aarikka kertoi
kokoukselle myös perusteluita valinnoille:
Kunnianauhat ja ansionauhat
Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi
suoritetusta työstä kunnia ja ansionauhoja. Kunnianauhoja jaetaan vuosittain
enintään kaksi ja ansionauhoja enintään neljä kappaletta.
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Ansiolautakunta päätti myöntää tänä vuonna kaksi kunnianauhaa seuraaville henkilöille:
Johanna Kärki ja Petri Sjöblom
Johanna Kärki on pitkän linjan aktiivi Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Hän
on toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa ja sihteeristössä. Johanna hoiti Turun
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan pääsihteerin tehtävää ylioppilaskuntien
yhdistymiseen saakka. Johannan alumniuskollisuus ja rakkaus on ulottunut myös
ylioppilaskuntien yhdistymisen jälkeiseen aikaan. Hän on toiminut paitsi ansiolautakunnassa jäsenenä ja puheenjohtajana sekä avustanut strategiatyössä ja ollut
muutenkin hyvin aktiivinen alumnitoiminnassa ja apuna aina tarvittaessa.
Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia on muistettu ylioppilaskunnan pöytästandaarilla yli kymmenen vuotta sitten, mikä kertonee paitsi Petrin työn pitkäaikaisuudesta myös siitä, että sitä on arvostettu jo pitkään. Petri on aina puolustanut opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia ja heidän oikeuksiaan myös muualla kuin
juhlapuheissa, nimittäin opintohallinnon karussa maailmassa. Petri on yhdessä
TYYn häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käsitellyt erittäin vaikeita opiskelijatilanteita ja ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että yliopisto on ottamassa käyttöön varhaisen tukemisen OpintoVartu-mallia. Petrin johtaman opintohallinnon maksiimi
on "teemme tätä opiskelijoille". Ansiolautakunta koki, että on aika näyttää, että
tuon maksiimin noudattaminen on huomattu ja että sitä kunnioitetaan ja arvostetaan korkeimmalla mahdollisella tavalla.
Tänä vuonna ansiolautakunta päätti myöntää ansionauhan seuraaville henkilöille:
Aku-Mathias Kähkönen
Juha Laurila
Minttu Naarminen
Matti Vähä-Heikkilä
Aku-Mathias Kähkönen on toiminut TYY:n hallituksessa, TuKY:n hallituksessa ja
Turun Yliopiston hallituksessa ja ollut kauppatieteiden opiskelijoiden edustajistoryhmän ja koko Turun KY:n TYY-tietouden kävelevä ensyklopedia. Aku-Mathias on
tuonut TYY:n osaksi TuKYläisten välillä itsepäistäkin identiteettiä ja muuttanut
asenneilmapiiriä. Aku-Mathias tulee edelleenkin aina pyydettäessä tai myös pyytämättä jakamaan tietouttaan ja tukeaan TuKY:n nykytoimijoille. Aku-Mathias ei
tuomitse eikä leimaa ihmisiä, vaan näkee kaikissa hyvää ja ymmärtää erilaisia mielipiteitä.
Juha Laurila on TYYn luottamustoimijan, työntekijän ja ainejärjestöaktiivin hybridi. Juhan toiminta TYY:n hallituksessa, P-klubissa, saunan ja Q-talon hoitajana sekä edustajistossa on ollut poikkeuksellisen monipuolista. Juhan panos TYYn opiskelijakulttuuriin näkyy monissa yhteyksissä: TYY90- juhlavuoden järjestelyistä aina
arkisempiin juhlatiloihin ja opiskelijan ensikohtaamiseen ylioppilaskunnan kanssa. Haluamme kiittää Juhaa opiskelijoiden hyväksi tehdystä omistautuneesta työstä, joka ei aina näy niin selkeästi ulospäin ja toivomme, että saamme ylioppilaskunnassa jatkossakin nauttia hauskasta seurastasi.
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Minttu Naarminen on toiminut TYYn sosiaalipoliittisena sihteerinä vuodesta 2008
vuoteen 2017. Pitkän Turun yliopiston ylioppilaskunnassa tekemänsä uran aikana
Minttu on ollut paitsi korvaamaton tuki kollegoilleen ja hallituksen jäsenille, myös
arvostettu yhteistyökumppani yliopistolla. Voi perustellusti sanoa, että Mintun
pitkäjänteisen työn ansiosta opiskelijoiden hyvinvointikysymykset ovat yliopiston
keskushallinnon erityisagendalla. Minttu on hauska, välitön, tarvittaessa tiukka ja
aidolla ja herkällä olemuksellaan muistuttaa meille kaikille, että joskus itkeminen
auttaa.
Matti Vähä-Heikkilä on niin kutsuttu erittäin aktiivinen järjestöihminen. Hän on
toiminut TYYn hallituksessa, Asteriskissa ja Akateemisessa aurajokulaivuriyhdistyksessä - näin muutamia mainitakseni. Voi perustellusti sanoa, että kuluneen
vuoden aikana valmistunut Q-talohanke ei olisi toteutunut ilman Matin korvaamatonta panosta. Lisäksi Matti on mainio sisäänheittäjä - hän etsii väsymättömästi ja innolla uusia järjestö- ja TYY-aktiiveja. Matti on iloinen, mukaansatempaava
ja lämmin ihminen, jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.
Ansiomerkki
Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa
tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen ansiomerkin. Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain enintään kahdeksan kappaletta.
Tänä vuonna ansiolautakunta päätti myöntää ansiomerkin seuraaville henkilöille:
Laura Aaltonen
Antti Ainola
Tuomas Dahlström
Joni Kajander
Lauri Lahoniitty
Lassi Laine
Ann-Sofie Leimu
Janika Takatalo
Laura Aaltonen on ollut aktiivinen paitsi ylioppilaskunnassa – sen hallituksessa ja
edustajistossa – myös lukuisissa alayhdistyksissä, kuten TYRMYssä, In Vitro
Abonesisissa ja S-Osakunnissa. Lauran väsymättömästä työmoraalista kertoo esimerkiksi se, että hän saattoi ilman mitään pakkoa tai varsinaista velvollisuutta
päätökseen TYYn uuden laulukirjan toimittamisen ja oli sen tiimoilta yhteydessä
mm. ansiolautakunnalle tuntemattomaksi jääneeseen saksalaiseen perikuntaan.
Antti Ainola on ollut aktiivinen järjestötoimija fuksivuodestaan saakka ja onkin ehtinyt moneen mukaan - tässä mainittakoon Kanta ry, Humanitas ry ja Turun ylioppilasteatteri. Antti on luonteeltaan positiivinen ja ennakkoluuloton, ja hän on
käytöksellään innostanut ja kannustanut opiskelijoita osallistumaan toimintaan.
Antti tuo ympärilleen hyvää mieltä ja ylläpitää positiivista ilmapiiriä. Vaikka Antti
on jo päättänyt hallitusuransa Kannassa, hän on edelleen osallistunut aktiivisesti
kotiainejärjestönsä toimintaan.
Tuomas Dahlström on toiminut muunmuassa TYY:n hallituksessa 2016 ja edustajistoryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtajana sekä ympäristösiiven vt. puheenjohtaja-
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na. Lisäksi hän oli TYY:n edustajistovaalikoordinaattori vuonna 2015 ja siten siis
ratkaisevassa osassa siinä, että vuoden 2015 edustajistovaaleissa oli ennätyskorkea
äänestysprosentti. Tuomas on henkilö, johon voi luottaa ja joka väsymättömästi
tekee töitä yhteisen hyvän eteen. Tuomas on TYY:n "joku". Kun sanotaan että "kyllä sen sitten joku hoitaa", niin yleensä Tuomas sitten hoitaa
Joni Kajander on toiminut P-klubissa, TYYn hallituksessa vuonna 2011 ja TYYn
koulutuspoliittisena asiantuntijana vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi Jonilla on ollut
lukuisia luottamustehtäviä Turun yliopistossa, joista mainittakoon kollegion varapuheenjohtajuus. Jonille koulutuspolitiikka on enemmänkin elämäntapa kuin työ
tai luottamustehtävä. Kollegana, hallopedina ja yleisenä kopopallottelijana hän on
kriittinen mutta ymmärtäväinen, ja puheissaan turkulainen mutta ymmärrettävä
ja selkeä.
Lauri Lahoniitty on toiminut P-klubissa, TYYn hallituksessa vuonna 2010 ja järjestöasiantuntijana vuodesta 2012. Lauri ei toiminnassaan ajattele omia titteleitään
tai toimenkuviaan vaan toimii aina niin, että asiat tulisivat hoidetuiksi hyvin ja sujuvasti. Lauri on erinomainen yhteistyökumppani ja pidetty työyhteisön jäsen: kiltti, hauska ja tarvittaessa hillitön.
Lassi Laine on edustanut medisiinarien näkökulmaa ylioppilaskunnassa poikkeuksellisen ahkerasti ja pitkäjänteisesti - viimeisimpänä luottamustoimena mainittakoon edustajiston puheenjohtajuus. Mainittava on, että hän ei ole ajanut ainoastaan medisiinarien etua vaan pyrkinyt jatkuvasti viemään koko ylioppilaskuntaa
parempaan suuntaan. Lassi on keskittynyt edunvalvontatehtävissään erityisesti
sellaisten opiskelijoiden edun ajamiseen, joiden pääasiallinen toive on suorittaa
opinnot ja valmistua ajallaan ja joille yleisellä tasolla opiskelijayhteisöllisyys, opiskelijaperinteet ja ylimääräiset opiskelijapalvelut eivät ole tärkeitä asioita. Tämä ei
kenties ole opiskelija-aktiivipiireissä se suosituin näkökulma ja siksi juuri niin tärkeä.
Ann-Sofie Leimu on poikkeuksellinen toimija siinä mielessä, että hän rakastaa niin
tapahtumatuotantoa kuin koulutuspolitiikaakin. Hän on toiminut paitsu TuKyn
puheenjohtajana ja TuKY-listan edustajistoryhmäpuheenjohtajana myös Pikkulaskiaisen tapahtumatuottajana. Ansu on kehittänyt merkittävästi Turun KY:n
TYY-toimintaa ja ollut osaltaan rakentamassa nykyistä aktiivista ylioppilaskuntatoimintaa Turun KY:ssä. Aktiivisen toimintansa lisäksi Ansu on myös ihmisenä
helposti lähestyttävä ja miellyttävä, vaikka hänen tavaramerkkinään tarvittaessa
onkin tiukkasanainen ote tilanteisiin.
Janika Takatalo on toiminut paitsi TYYn hallituksessa 2015 myös esimerkiksi Index
ry:ssä ja Akateemisissa kansallisissa nuorissa. Janika tunnetaan ahkerana opiskelijaedustajana, joka on ystävällinen kaikille, muttei edunvalvontatilanteissa anna
koskaan periksi. Janika noukkii hanskoja ja hyvin noukkiikin, jos ne joltakulta joskus pääsevät tipahtamaan tai eivät tunnu sopivan käteen.
Kuntamerkki
Ylioppilaskunnan tai sen järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuneelle voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipi-
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soihtuaiheisen kuntamerkin. Ansiolautakunta voi kuulla järjestöjä kuntamerkkejä
myönnettäessä. Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään kuusitoista kappaletta.
Tänä vuonna ansiolautakunta päätti myöntää kuntamerkin seuraaville henkilöille
(suluissa ehdottaja):
Ida Andersson (Kanta ry)
Emmi Hiivola (Turun yliopiston kuoro)
Henni Hiltunen (Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry)
Onni Kaarle (S-osakunnat)
Minna Kaunisto (Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry)
Aapo Knuutila (Nucleus ry)
Sade Kondelin (Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus)
Ville Laakso (Tuomas Dahlström ja Joni Kajander)
Henna-Riikka Lahtinen (Turun yliopiston Pohjalainen Osakunta)
Tuula Musakka (Humanitas ry, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus)
Paula Peltomaa (Joni Kajander, TuKY ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus)
Crista Sinisalo (Humanitas ry, Liisa Suorsa)
Aleksi Tupasela (Opekas ry)
Antti-Jussi Vesa (Pekka Rantala, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus)
Eerika Vuorinen (Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry)
Saara Vuorinen (Humanitas ry, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus)
Hallitusmerkki
Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajilla ja jokaisella hallituksen jäsenellä
on oikeus kantaa siipisoihtuaiheista hallituksen rintamerkkiä ylioppilaskuntaa
edustaessaan. Merkin pysyvä kanto-oikeus myönnetään ylioppilaskunnan vuosipäivänä.
Tänä vuonna hallitusmerkki myönnetään seuraaville henkilöille:
Ali Benkherouf
Inari Harjuniemi
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Pekka Rantala (edustajiston varapuheenjohtaja)
Emmi Saari
Janne Salakka
Matias Virta
Noora Wilén (edustajiston varapuheenjohtaja)
Lisäksi TYYn hallitus oli myöntänyt hallituksen merkin tiedottaja Frida Pessille erityisistä ansioista työntekijänä.
Kuntanauha
Ansiolautakunta voi harkintansa mukaan antaa ylioppilaskunnan nauhan myös
ylioppilaskunnan muille jäsenille sekä myös ylioppilaskuntaan kuulumattomille
henkilöille, jotka aktiivisesti ovat osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan tai
muuten ovat lähellä ylioppilaskuntaa.
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Tänä vuonna ansiolautakunta päätti myöntää kuntanauhan seuraaville henkilöille:
Janne Airaksinen
Riina Bhatia
Katri Blomqvist
Anna Correa de Mora
Kristian Dahlström
Sara Dahlström
Kadir Demir
Alina Ek
Laura Ekberg
Aleksi Elovaara
Laura Forsman
Minna Goyal
Essi Grén
Meeri Hannula
Kira Heikelä
Inka Helaniemi
Kalle Henriksson
Santtu Hietamäki
Joni Hjelt
Jerkko Holmi
Maiju-Emilia Huppunen
Suvi Hurttila
Kerttu Ilola
Janne Iltanen
Juha Jaaksi
Nora Kahanpää
Santeri Kangas
Elise Kauppila
Tiina Kemppainen
Salla Kettunen
Ella Koivuniemi
Minna Korhonen
Karoliina Korhonen
Janne Koskenoja
Antti Kosonen
Elli Kostiainen
Henna Kruuti
Jenny Kuusikorpi
Tuulia Kuusinen
Kalle Kuusisto
Valma Kuuslampi
Vilma Kuvaja
Riina Laakso
Laura Lagerblom
Miika Laihonen
Ilkka Laustola
Aleksi Leino

Petriina Lemettinen
Susanna Lemström
Nestori Liminka
Teppo Lindberg
Jenni Lumme
Niklas Luomala
Camilla Lähteenmäki
Tiina Malinen
Juho Malka
Tuike Mannermo
Eveliina Mauno
Ivan Maurin
Senja Meronen
Varpu Mikkonen
Sari Mustonen
Nelli Mäkelä
Noora Mäkelä
Laura Mäntylä
Mike Nelson
Jyri Niemi
Sami Nieminen
Siiri Niittynen
Tiina Nokelainen
Anna Nukarinen
Jeremi Nyyssönen
Onni Oikari
Krista Olander
Pyry Pajunpää
Jaakko Palmén
Antti Pekkanen
Nina Pekkarinen
Mia Peltoniemi
Jenni Peuhkurinen
Lassi Raivonen
Roope Rantanen
Niina Ratilainen
Annina Ruokonen
Aleksi Saarela
Samuli Salo
Mikko Sjöblom
Matias Suksi
Eveliina Suuniitty
Karri Suvila
Liisa Sydänmetsä
Nea Särkikoski,
Eva-Maria Talvitie
Katariina Tasala
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Maria Tyynelä
Erika Uusitupa
Linda Vahtera
Eemil Vainio
Edvina Walstén
Pyry Vanamo
Sannimari Veini

Henri Viitanen
Iida Virtanen
Ville-Veikko Virtanen
Danila Vochev
Minna Vuorio-Lehti,
Valerie Wårvik

Pöytästandaari
Ylioppilaskunnan pöytästandaari voidaan antaa ylioppilaskunnan kannalta merkittävälle viiteryhmälle tai ylioppilaskunnan päämäärien hyväksi tehdyssä työssä
erityisesti ansioituneelle henkilölle. Pöytästandaarin jakamisesta päättää ansiolautakunta tai hallitus.
Ansiolautakunta päätti tänä vuonna myöntää pöytästandaarin viidelle viiteryhmälle tai henkilölle, jotka ovat:
CampusSport
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeusaputoimikunta
Outi Hakkarainen
Three Beers
CampusSport on Turun alueen korkeakoulujen yhteinen liikuntapalveluiden tarjoaja. Eri liikuntatoimijoiden yhdistymisestä se on menestystarina: kaikkien käyttäjäryhmien liikuntapalveluiden käyttö on lisääntynyt yhdistymisen myötä. Haluammekin kiittää ja kunnioittaa CampusSportia paitsi opiskelijoiden liikuntapalveluiden oivallisesta järjestämisestä myös rohkaisevasta esimerkistä, jonka mukaan
muutos ja fuusio voi tarkoittaa hyvin nopeallakin aikataululla kasvua ja menestystä.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus ja erityisesti Mike Nelson on ottanut kielikeskuksen uudistuessa kieli- ja viestintäopintojen keskukseksi ottanut hyvin huomioon opiskelijanäkökulman kieli- ja viestintäopintojen kehittämiseen Turun yliopistossa. Muutos on ollut vaikea ja toivomme, että standaarin rauhoittava ja arvokas läsnäolo muistuttaa kieli- ja viestintäopintojen keskuksen väkeä siitä, että
opiskelijat arvostavat siellä tehtyä työtä.
Vuodesta 2010 toiminnassa ollut oikeusaputoimikunta tarjoaa opiskelijoiden käyttöön lainopillista neuvoa ilmaiseksi ja oma-aloitteisesti. Ystävällinen palveluasenteenne rakentaa TYYstä erinomaista mielikuvaa jäsenillemme. Ylioppilaskunta haluaa osoittaa kiitollisuutensa ja kunnioituksensa tällaiselle ammattimaiselle talkootyölle ylioppilaskunnan kaikkien jäsenten hyväksi.
Outi Hakkarainen on ollut käynnistämässä TYYn Meksiko-hanketta ja työskennellyt TYYn apuna Wixarika-alkuperäiskansan kanssa jo vuodesta 1997 asti. Hanke
saatetaan tänä vuonna päätökseensä ja Outi on toiminut päättyvän hankkeen
koordinaattorina marraskuusta 2015 hankkeen loppuun asti. Ylioppilaskunta haluaa kiittää ja kunnioittaa Outin pitkäjänteistä työtä hankkeen parissa: jos jostain
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ansaitsee pöytästandaarin kaltaisen tunnustuksen, se on kymmenenvuotinen
hanke, jonka on sekä käynnistänyt että paketoinut.
Three Beers on opiskelijoiden rakas ja yhteinen olohuone yo-kylässä. Ravintola on
tukenut ylioppilaskuntamme järjestöjä niiden tapahtumissa sekä muussa toiminnassa. Toivomme, että Trebarin toiminta jatkuu tavalla tai toisella myös yo-kylässä
tapahtuvien muutosten jälkeen.
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Muut mahdolliset asiat
Kondelin, Vihreä vasemmisto, piti puheenvuoron ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä. Hän keskittyi erityisesti siihen, miten ylioppilaskunnan jäsenyys voisi
olla mahdollisimman houkuttelevaa mahdollisimman monelle. Kondelinin mielestä pitää pystyä samaistumaan niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole aktiiveja, käy
bileissä tai äänestä edustajistovaaleissa. Hän toivoi, että palveluita ja kulttuuritoimintaa pitäisi mieluummin lisätä kuin vähentää. Moninaisuuden pitäisi olla ylioppilaskunnan toiminnan keskeinen tavoite. Kaikkien kaikkia tarpeita ei voida
täyttää, eikä kaikki toiminta voi olla houkuttelevaa kaikille.
Anttonen, TuKY-lista, piti jäähyväispuheenvuoron ja kiitti niitä, joiden kanssa on
voinut edustajistoaikanaan tehdä yhteistyötä.
Puheenjohtaja totesi, että tämä oli hänen viimeinen kokonaan vetämänsä kokous.
Hän totesi, että vaikka kauden aikana oli käsitelty monia mielipiteitä jakavia teemoja, olivat asiat riidelleet, eikä henkilöön menevää argumentointia ollut tullut
esiin. Hän kiitti edustajiston jäseniä, hallitusta ja työntekijöitä. Puheenjohtaja kertasi muutamia muistoja edustajistokaudeltaan: SYL:n liittokokousta ja sen jatkojen
jatkoja, Q-talon käyttöön saamista sekä Turku-salissa tapahtunutta. Hän muistutti
kaikkia, että omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää jokaiselle.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Eetu Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Rantala
pöytäkirjantarkastaja

