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EDUSTAJISTON JUHLAKOKOUS
Aika:

9.11.2018 klo 18.15

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 ääninauhoilla
100
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18.

101
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Arpiainen Kristiina
Dahlström Tuomas
Elomäki Otto
Haapala Helmer
Haapala Olli
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Hiltunen Henni
Jarkia Jonatan
Jokinen Risto
Junnila Asser
Jäntti Jenni
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Koiranen Sara

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

varalla Juha Törhönen

varalla Matias Virta
varalla Sofia Utriainen

varalla Eemil Säynäslahti
varalla Siiri Tikkanen
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Kuusisto Kalle
Lappalainen Iina
Laurila Johanna
Lautamatti Sonja
Liminka Nestori
Laakso Ville
Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm
Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nousiainen Elias
Nuuttila Simo
Poikela Laura-Maria
Raitio Kristian
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Takatalo Janika
Tiainen Miika
Wessman Kukka-Maaria
Wilén Noora

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

varalla Jussi Väätäinen
poissa
poissa
varalla Mari van den Berg

varalla Arttu Minkkinen

varalla Teppo Lindberg
poissa

varalla Riina Lumme
poissa

varalla Lotta Lintunen

varalla Venla Nurminen

Paikalla oli 37/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus, huomionosoitusten saajia ja näiden seuralaisia.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta myönnettiin läsnäolo-oikeus paikalla olleille muille
kuin ylioppilaskunnan jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeus niille, huomionosoitusten saajille.

102
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Riina Lumpeen ja Janika Takatalon. Heidän kanssaan ääniä laski tarvittaessa Ville Laakso.
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103
Ilmoitusasiat
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 16.–17.11.
ma 19.11. ryhmäpuheenjohtajien palaveri
ma 26.11. iltakoulu
ke 28.11. edustajiston kokous
· Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2019–2021
· Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
· Hallituksen puheenjohtajan valinta
· Hallituksen koosta päättäminen
· Hallituksen jäsenten valinta
Joulukuu
ma 3.12. iltakoulu
· Strategian toimenpiteiden edistyminen
ke 5.12. edustajiston kokous
· Turun ylioppilaslehden johtokunnan valinta
· Avustustoimikunnan valinta
· Jäsenmaksun määrääminen
· Talousarvion hyväksyminen
· Tilintarkastajan valinta
Puheenjohtaja totesi, että kaksi ylioppilaskunnan entistä toimijaa oli menehtynyt:
ylioppilaskunnan pääsihteeri emeritus Kari Rahiala sekä hallituksen puheenjohtajana toiminut Armas Lahoniitty.
Edustajisto piti hiljaisen hetken Rahialan ja Lahoniityn muistolle.

104
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

105
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei kysymyksiä.
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106
Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen tervehdys
Rehtori Väänänen tervehti ylioppilaskuntaa onnittelemalla 96-vuotiasta ylioppilaskuntaa. Hän kiitti ylioppilaskunnan hallitusta ja aiempia hallituksia hyvästä yhteistyöstä. Väänänen kertoi työskennelleensä useassa yliopistossa ja iloitsi siitä, että oli
saanut toimia nuorten ihmisten kanssa niissä kaikissa
Väänäsen mukaan viime vuosikymmeninä oli pystytty voittamaan tai pienentämään monia vakavia ongelmia maailmanlaajuisesti esimerkiksi terveyden ja koulutuksen alueella. Maailma on parempi paikka elää kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
Suomen tarina 50 vuoden aikana on ollut hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen
aikaa ja varsinkin koulutuksen merkitys tässä kehityksessä oli aivan keskeinen. Väänäsen mukaan muissa maa
Rehtori totesi, että kaikki kehitys on tehty ottamalla velkaa luonnolta, ja nyt luonto
on alkanut vaatia velkaa takaisin. Hän arvioi, että olemme aiheuttaneet ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin tuhoutumisen tietämättömyyttämme ja ahneuttamme. Realiteetti oli hänen mukaansa asia, joka ei katoa, vaikka lakkaisi siihen uskomasta. Väänänen kertoi, että hän aikoo esittää yliopiston hallitukselle, että Turun
yliopistosta tulisi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
Väänäsen mukaan uuden sukupolven tehtävä on vielä suurempi. Hän uskoi, että se
pystyisi vielä ihmeeseen
Rehtorin tervehdys liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan, kun se myöhemmin
saadaan yliopistolta.

107
Huomionosoitusten jako
Ylioppilaskunta jakaa vuosipäivänään merkkejä ja huomionosoituksia sääntöjen IX
luvun mukaisin perustein. Ansiolautakunta jakaa huomionosoitukset.
Ansiolautakunnan puheenjohtaja Lotta Aarikka esitteli, millaisia huomionosoituksia ylioppilaskunta jakaa. Hän kuitenkin muistutti, että ne ovat vain yksi tapa osoittaa kiitollisuutta.
Aarikka kertoi tilastotietoa siitä, mistä ja millaisia ehdotuksia oli ansiolautakunnalle
tullut ja kertoi, miten ansiolautakunta oli toiminut huomionosoituksia jakaessaan.
Ansiolautakunnan puheenjohtaja Aarikka, lautakunnan jäsen Karvonen, edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri jakoivat huomionosoitukset. Niiden saajat esiteltiin kokouksessa seuraavasti:
Vuonna 2018 ansiolautakunta sai määräaikaan mennessä yhteensä 281 huomionosoitusehdotusta. Kiitos kaikille ehdotuksia antaneille!
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168 ehdotuksista tuli yhdistyksiltä, 83 yksittäisiltä henkilöiltä ja 30 ylioppilaskunnan
hallitukselta. Eniten ehdotettuja huomionosoituksien saajia on luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnasta (61) ja vähiten kasvatustieteiden tiedekunnasta (5). Oletetulta sukupuoleltaan miehiä ja naisia ehdotettiin hämmästyttävän yhtä paljon: miehiä 136 ja naisia 139.
Harkinnassaan ansiolautakunta pyrki noudattamaan seuraavia periaatteita:
Ansiomyöntöjen monipuolisuus ja diversiteetti sekä sukupuolen, toimen että yliopistoyksikköjen osalta.
Näyttöjen laatu: ansiolautakunta ei myönnä huomionosoituksia perustuen CVmerkintöihin vaan oivallisesti tehtyyn työhön ja suosituksiin perustuen.
Näiden lisäksi lautakunta keskusteli kokouksen aluksi myös siitä, mihin nk. opiskelijavaikuttajauran kohtaan huomionosoitukset tulisi ajoittaa ja voiko yhtenä
vuonna myöntää henkilölle useita merkkejä.
Luettelen huomionosoitusten saajat kerralla jokaisessa huomionosoituskategoriassa. Pyydän ansioituneita siirtymään tänne eteen, kun kaikkien nimet on lueteltu.
Siirtymän aikana annetaan heille yhteiset suosionosoitukset. Kun huomionosoituksen saajat ovat täällä edessä, luen lyhyet perustelut heidän palkitsemiselleen, jonka
jälkeen annetaan kaikille vielä kerran yhteiset suosionosoitukset. Sitten jaetaan prenikat ja siirrytään seuraavaan huomionosoituskategoriaan.
Kunnianauha
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.

Ansiolautakunta sai tänä vuonna yhden ehdotuksen kunnianauhan saajaksi, ja
päätti myöntää tänä vuonna yhden kunnianauhan seuraavalle henkilölle:
Kalervo Väänänen
Kalervo Väänänen on toiminut Turun yliopiston rehtorina vuodesta 2012. Yhteistyö
ylioppilaskunnan kanssa on erityisesti rehtorin loppukautta kohden ollut sujuvaa ja
miellyttävää. Kalervo on rehtorikautensa aikana muun muassa kutsunut ylioppilaskunnan puheenjohtajan yliopiston laajennettuun johtoryhmään, mikä on valtakunnallisesti poikkeuksellinen järjestely ja kertoo yliopiston ja ylioppilaskunnan hyvästä yhteistyöstä. Kalervo on työssään kantanut erityistä huolta opiskelijoiden mielenterveystilanteesta ja pyrkinyt toimillaan määrätietoisesti edistämään sitä, että
opiskelijat voisivat paremmin. Kalervon rehtorikauteen ajoittuivat myös historialliset koulutusleikkaukset, joihin hän yliopiston johtajana reagoi rauhallisesti ja harkiten niin, että Turun yliopisto on tähän hetkeen selvinnyt ilman yt-neuvotteluita ja
mittavia irtisanomisia. Se on monella tapaa myös opiskelijoiden etu.
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Ansionauhat
Seuraavana vuorossa ovat ansionauhat, joita voidaan siis myöntää enintään neljä
kappaletta vuosittain. Tänä vuonna ansiolautakunta sai kahdeksan ehdotusta ansionauhan saajiksi ja nosti itse keskusteluun kaksi ehdokasta. Keskustelun tuloksena ansiolautakunta päätti myöntää ansionauhan seuraaville henkilöille:
Lauri Liljenbäck
Kukka-Maaria Wessman
Lauri Liljenbäckin ura ylioppilaskunnassa on ollut jo pitkä mutta jatkuu vaan,
vaikka gradukin on jo tullut valmiiksi. Muun muassa Turun KY:n hallitus- ja toimijaryhmätehtävien sekä TYYn hallituksen järjestövastaavan pestin 2015 jälkeen aktiivinen järjestöura jatkuu edelleen S-Osakunnat ry:n hallituksen jäsenenä sekä TYRMYssä puheenjohtajan pallilla. Lauria voi kuvailla ihmiseksi, joka tekee kun tarvitaan, sydämellään ja pyyteettömästi. Lauri on se kuuluisa joku, kun mietitään, ottaisiko joku tehtävän hoitaakseen.
Kukka-Maaria Wessman eli Kukkis on toiminut paitsi ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2014 myös edaattorina ja esimerkiksi yliopistokollegiossa. Aktiiviuransa alussa hän on myös vienyt eteenpäin humanistisen tiedekunnan kopoasioita liekehtivällä intohimolla. Valmistumisen jälkeen energiaa on vielä riittänyt esimerkiksi Humanistispeksissä toimimiseen. Vielä jatko-opiskelijanakin hän haluaa
tutustua uusiin opiskelijasukupolviin ja näyttää esimerkkiä järjestötoiminnan kauneudesta. Kukkis on ollut vastuunsa mittainen, erinomainen yhteistyökumppani ja
rohkea vaikuttaja TYYssä.
Ansiomerkki
Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa
tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen ansiomerkin. Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain enintään kahdeksan kappaletta.
Tänä vuonna ansiolautakunta sai seitsemäntoista ehdotusta ansiomerkin saajaksi
ja nosti itse keskusteluun kuusi ehdokasta. Keskustelun tuloksena ansiolautakunta
päätti myöntää ansiomerkin seuraaville kahdeksalle henkilöille:
Inari Harjuniemi
Saana Kallio
Ville Laakso
Jyri Lähdemaa
Paula Peltomaa
Pekka Rantala
Sanni Salmenoja
Miika Tiainen
Inari toimii tällä hetkellä TYYn hallituksen puheenjohtajana. Hän on johtanut tänä
vuonna hallitusta poikkeuksellisen taitavasti. Inarilla on osaavan henkilöstöjohtajan työkalupakki käytössään ja hän on myös osallistunut rakentavalla asenteella
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TYYn organisaation kehittämiseen. Ennen TYY-uraansa Inari on toiminut ainejärjestössään Fobiassa koulutuspoliittisena vastaavana ja puheenjohtajana sekä vaikuttanut myös tiedekuntajärjestö Indexin hallituksessa.
Saana Kalliolla on jatkuva halu kehittää järjestöjen toimintaa parempaan suuntaan.
Saana on toiminut paitsi ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenenä myös osakunnissa, ainejärjestössään Kanta ry:ssä ja tiedekuntajärjestö Humanitasissa. Saanan
kanssa on helppo tehdä yhteistyötä ja hän ottaa huomioon muut ihmisen ja erilaiset
näkemykset, joita ylioppilaskunnassa riittää.
Ville Laakso on toiminut edustajistossa kolmena kautena. Ville tunnetaan avoimena
ja tiedekuntien rajat rikkovana, helposti lähestyttävänä ja mukavana tyyppinä, joka
on toiminut aktiivisesti sekä TYYssä että LEX ry:ssä heti opintojensa alusta alkaen.
Jyri Lähdemaa on toiminut paitsi TYYn ja Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa, myös erittäin aktiivisesti yliopiston hallinnossa kuten yliopistokollegiossa
sekä tämän vuoden alusta yliopiston hallituksessa. Jyri on aikaansaava ja perehtyy
tarkasti käsillä oleviin asioihin. Hän puolustaa terävästi ja suoraan opiskelijoiden
parasta.
Paula Peltomaa tunnetaan TuKYn omana kopotykkinä, joka perehtyy asioihin tarmolla ja tarkkuudella. Paula on vaikuttanut muun muassa TuKYn koulutuspoliittisena vastaavana vuonna 2015, TuKYn hallituksen puheenjohtajana vuonna 2016,
TSE-listan edaattorina useamman kauden ajan, Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijaedustajana 2016-2017 ja Turun yliopiston hallituksessa. Paula on
ihanan pirteä, mikä kopopiireissä ja yliopiston hallinnossa on aina lämpimästi tervetullutta.
Pekka Rantala on tehnyt vahvan järjestöuran Asteriski ry:ssä ja osakunnissa. Pekka
on ollut monta kautta TYYn edustajistossa ja toimi loppuvuoden 2017 edustajiston
varapuheenjohtajana siltoja rakentavana ja erityisen perehtyvänä keskustelijana.
Pekka on ollut tärkeä kannustaja ja ystävä niin uudelle kuin vanhemmallekin opiskelijalle ylioppilaskuntayhteisössä.
Sanni Salmenoja on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksen opiskelijatoiminnan aktiivina ja tehnyt tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa. Tänä
vuonna hän on Suomen opettajaksi opiskelevien liiton puheenjohtaja. Sanni on
myös toiminut edustajistossa aloitteellisena ja näkyvänä edaattorina.
Miika Tiainen on toiminut paitsi ylioppilaskuntamme hallituksen puheenjohtajana
myös Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Toimijana Miika on kuuntelevainen, lempeä ja jämäkkä. Miika on huolehtinut erityisen kiitettävällä tavalla
SYL:n ja TYYn yhteydestä.

EDUSTAJISTON JUHLAKOKOUS
Pöytäkirja 9.11.2018
Sivu 8/12

Kuntamerkki
Ylioppilaskunnan tai sen järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuneelle voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen kuntamerkin. Ansiolautakunta voi kuulla järjestöjä kuntamerkkejä
myönnettäessä. Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään kuusitoista kappaletta.
Tänä vuonna ansiolautakunta sai 66 ehdotusta kuntamerkin saajiksi ja nosti itse
keskusteluun neljä. Harkintaa toteuttaessaan ansiolautakunta totesi, että ehdotetuista huomattavasti suurempi osa kuin 16 täytti kuntamerkin luovuttamisen kriteeristön. Ansiolautakunta toivookin, että ylioppilaskunnan hallitus ja edustajisto
harkitsisivat vakavasti kuntamerkin myöntömäärän nostamista nykyisestä kuudestatoista.
Keskustelun jälkeen ansiolautakunta päätti myöntää kuntamerkin seuraaville henkilöille (mainitsen henkilön nimen ja tahon, joka heitä on ehdottanut):
Kristian Dorra
S-Osakunnat ry
Lauri Heinonen
TYYn hallitus 2018
Inka Helaniemi
Turun KY
Asser Junnila
Digit ry, Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry ja Teppo
Vättö
Jenni Jäntti
TYYn hallitus 2018
Miretta Kujamäki
Turun ylioppilasteatteri ry
Katariina Kulha
TYYn hallitus 2018
Tanja Laimi
Kritiikki ry
Jesper Lempiäinen
Opekas ry, TYYn hallitus 2018 Roy-Wilhelm Metsi, Lokilta
ry sekä Sanni Salmenoja
Nelli Mäkitalo
Kanta ry ja ansiolautakunta
Otso Norblad
Kanta ry
Otto Rouhiainen
Johanna Malin
Heidi Saarinen
Rume Siemuri ja ansiolautakunta
Tapani Strander
TYY Terveeksi ja Olli Haapala, Forum Medicum ja Minna
Kaunisto sekä Laura Perämäki
Noora Wilen
TYYn hallitus 2018 ja Tuomas Dahlström
Jukka Väisänen
TYYn hallitus 2018 ja Pekka Rantala
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:
Henni Hiltunen (edustajiston varapuheenjohtaja)
Nella Keski-Oja (Turun ylioppilaslehden päätoimittaja)
Olli-Pekka Paasivirta
Paavo Palanterä
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Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg
Hallituksen merkki voidaan myös antaa hallituksen päätöksellä myös erityisen ansioituneelle ylioppilaskunnan työntekijälle. Hallitus on päättänyt kokouksessaan
1.11. myöntää hallituksen merkin Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Nella
Keski-Ojalle, joka on kehittänyt Tylkkäriä harppauksin. Hän on myös tuonut toimistolle työyhteisöön terävän älynsä ja iloisen luonteensa.
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.
Tänä vuonna ansiolautakunta päätti myöntää kuntanauhan seuraaville yliopiston
henkilöstöön kuuluville henkilöille:
Jenni Laine
Terhikki Saari
Erkki Sutinen
Jenni Laine on työssään yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa edistänyt
sujuvaa Suomipassiyhteistyötä TYYn ja Turun yliopiston välillä. Lisäksi Laine on
edistänyt suomen kielen opiskelua innostavalla ja innovatiivisella tavalla.
Terhikki on toiminut Turun kauppakorkeakoulun johdon sihteerinä usean vuoden
ajan ja nykyään hänen tehtävänimikkeensä on yhteistyökordinaattori. Terhikki on
työllään ja persoonallaan ollut vahvasti luomassa Turun KY:n ja Turun kauppakorkeakoulun välejä sujuviksi ja yhteistyötä toimivaksi.Terhikki on omistautunut työlleen ja luo päivittäin yliopistolle yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ilman Terhikki
Saarta opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välinen yhteistyö olisi paljon pienempimuotoista kuin mitä se nyt on.
Erkki Sutinen on yli vuoden verran toiminut IT-laitoksen (nykyisin TT-laitoksen)
johtajana. Tämän aikana hän on ollut äärimmäisen avoin uusille ideoille ja kehitysehdotuksille sekä on aktiivisesti ollut mukana tiivistämässä laitoksen ja opiskelijoiden välejä yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa. Tähän mennessä jo kahdesti on Erkin kotona pidetty kehitysiltamat, joihin laitoksen ainejärjestöjen edustajia on kokoontunut puhumaan opetuksesta ja siihen liittyvästä toiminnasta. Välit opiskelijoiden ja laitoksen välillä eivät ole tätä ennen olleet näin läheiset ja se on vallan
hieno asia!
Näiden lisäksi ansiolautakunta päätti myöntää kuntanauhan seuraaville ylioppilaskunnan jäsenille tunnustukseksi hyvin tehdystä työstä ylioppilaskunnan eteen:
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Olli Aarnio
Leo Alho
Oskari Anttila
Mari van den Berg
Julia Fesiuk
Kati Haapala
Moona Haapala
Tuuli Halonen
Milla Hautaoja
Krista Heikkilä
Antti Heinonen
Eino Herhi
Ville Hiltunen
Atte Huhtala
Henry Huovari
Sanni Hyvönen
Suvi Hyvönen
Emmi Hämäläinen
Ida Ijäs
Pinja Immonen
Heidi Isohanni
Oona Jalonen
Anniina Jokela
Sisu Juhanoja
Lauri Jussinmäki
Joona Juusti
Maija Kaapo
Auriina Kaarento
Miia Kaartinen
Noora Kainulainen
Lauri Kakko
Kiira Kalke
Matias Kari
Veli-Matti Karjalainen
Arttu-Ville Karppinen
Valtteri Karttunen
Anniina Kauppinen
Ilmari Kautiala
Enni Keskisaari
Aaro Ketokulta
Jouko Kiesiläinen
Mikko Kiippa
Maria Kjellman
Venla Kokkomäki
Aleksi Korpua
Emilia Kortelainen
Jenni Koskinen
Sanni Koskinen
Olli Kurtti

Vilppu Kuusipalo
Santeri Kärjä
Idamaria Laine
Jenni Laine
Laura Lattu
Elina Lehmikangas
Vilhelmiina Lehti
Lauri Lehtinen
Aulis Lehto
Mirva Leinonen
Jenna Lind
Sanna Lindgren
Mari Linna
Nina Liski
Janita Louhelainen
Viola Luokkala
Juho Lähde
Johanna Lähteelä
Johanna Malin
Aleksei Myller
Joonatan Mäkelä
Atte Mäkinen
Oona Mäkinen
Saana Naskali
Matti Nikama
Markus Nokkala
Niklas Nurminen
Axel Ojala
Veera Paananen
Jani Paasivirta
Eero Pietilä
Jarno Piltonen
Veera-Kristiina Pirilä
Johanna Pohjonen
Tuisku Polvinen
Vili Pouta
Kalle Päivärinne
Aino Rantanen
Teppo Reinikainen
Laura Rinnevuori
Kiia Rouhelo
Venla Rousku
Oona Rouvinen
Eea Saarela
Karoliina Saastamoinen
Anniina Salminen
Sanni Salomaa
Sandra Saranpää
Victor Sarker
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Anna Savo
Peetu Seilonen
Veera Semi
Sara Seppälä
Rume Siemuri
Roni Sirjonen
Tuukka Sivonen
Carl Sjövall
Martha Snäll
Sara Soikkeli
Silja-Maija Spets
Juha Sunikka
Timo Suomi
Maria Syväniemi
Maija Talja
Vilho Talvela
Emma Talvitie
Matti Tapani
Hanni Tihilä

Sheri Toivomäki
Roosa Toivonen
Ira Tulla
Marjaana Tuominen
Anja Turpeinen
Minna Tuukkanen
Juho Törhönen
Sofia Utriainen
Joona Uusitalo
Jasmin Vahtera
Jussi Wallin
Sanna Varjonen
Hannele Vilén
Karoliina Virkkunen
Jussi Väätäinen
Hanna Yli-Paunu
Tero Yrjölä
Henri Zhang

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 sai 11 ehdotusta pöytästandaarin saajaksi ja nosti itse keskusteluun yhden. Harkinnan tuloksena ansiolautakunta päätti tänä vuonna myöntää
pöytästandaarin kolmelle viiteryhmälle tai henkilölle, jotka ovat:
Hely Lahtinen
Night Club Marilyn
OP-pankki
Opiskelijat ovat ajaneet sähköistä tenttimistä jo ainakin 15 vuotta ja tänä vuonnakin
edustajisto on korostanut asian tärkeyttä. Paljon on asiassa saavutettu vuosien mittaan. Tästä on kiittäminen monia, mutta ei ketään yhtä lailla kuin Hely Lahtista. Joitakin vuosia sitten sähköinen tenttiminen oli vielä edunvalvonnallinen haave ja katsoimme silmät kiiluen Tampereen yliopistoa asian edelläkävijänä. Nyt olemme
Suomen kärkiyliopisto sähköisessä tenttimisessä, olemme ottaneet onnistuneesti
käyttöön uuden Exam-järjestelmän. Hely on ollut se henkilö, joka on tehnyt sähköisestä tenttimisestä todellisuutta Turun yliopistolla. Haluamme kiittää Helyä avusta
tämän suuren edunvalvonnallisen tavoitteen saavuttamisesta.
Night Club Marilyn – kavereiden kesken Lyni – on ollut Turun yöelämän pitkäaikaisin ja luotettavin kumppani opiskelijajärjestöjen ja myös ylioppilaskunnan bileiden
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järjestämisessä. Haluamme standaarilla osoittaa kunnioituksemme ja kiitollisuutemme arvokasta yhteistyötä kohtaan ja toivomme, että bileet jatkuvat vielä pitkään!
Turun seudun Osuuspankki on toiminnallaan helpottanut suunnattomasti ylioppilaskunnan kansainvälisten opiskelijoiden elämää mahdollistamalla pankkitilin silloinkin, kun se ei ole ollut itse pankille kannattavaa. Tällainen vastuullinen yritystoiminta ansaitsee ylioppilaskunnalta lämpimät kiitokset.
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Muut esille tulevat asiat
Takatalo, Oikeat, kertoi olevansa valmistumassa ja piti jäähyväispuheenvuoron.
Hän toivoi puheessaan opiskelijoiden olevan aktiivisia yhteiskunnallisessa elämässä ja politiikassa.
Laakso, Ryhmä Lex, muisteli sitä, miten hän oli aloittanut edustajistossa ja kiitti sellaisia henkilöitä, joilta oli oppinut paljon, vaikka oli ollut näiden kanssa eri mieltä:
Konsta Weber, Julia Litokorpi, Pekka Rantala, Riina Lumme, Janne Salakka, Pyry
Kantanen ja Kukka-Maaria Wessman.
Lumme, Soihdunkantajat, kertoi ettei ole valmistumassa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Riina Lumme
pöytäkirjantarkastaja

Janika Takatalo
pöytäkirjantarkastaja
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Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen tervehdyspuheenvuoro

