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EDUSTAJISTON JUHLAKOKOUS
Aika:

9.11.2019 klo 14.00

Paikka:

Vanha Raatihuone, Vanha Suurtori 5, Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla

219
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.04
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Haapala Helmer
Haapala Olli
Harjuniemi Inari
Hiltunen Henni
Huttunen Oula
Immonen Ilmari
Jarkia Jonatan
Jortikka Maija
Jäntti Jenni
Kivilähde Tira
Koiranen Sara
Lautamatti Sonja
Lumme Jenni
Manninen Riku
Martin Linda
Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nousiainen Elias
Nurminen Venla
Nuuttila Simo
Paasivirta Olli-Pekka
Pulli Lauri

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

poissa
poissa

poissa
poissa

poissa
poissa
varalla Jäntti Veera
poissa

poissa
varalla Liminka Nestori
poissa
varalla Johansson Axel
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Pusa Iines
Ruohonen Heidi
Ruohonen Roope
Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Sirjonen Roni
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Syrjänen Inari
Säynäslahti Eemil
Tikkanen Siiri
Toivola Sini
Turto Jaakko
Wilén Noora
Väätäinen Jussi

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

poissa
poissa
poissa

poissa
poissa
poissa
poissa

Edustajiston jäsen Nestori Liminka oli ilmoittanut kokoukseen esteen. Edustajisto
totesi yksimielisesti, että Liminka voi osallistua kokoukseen.
Paikalla oli 25/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus.
Puheenjohtajan ehdotuksesta myönnettiin läsnäolo-oikeus paikalla olleille muille
kuin ylioppilaskunnan jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeus huomionosoitusten
saajille.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Soilammen ja Noora Wilénin
Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Nelli Mäkitalo.

222
Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertasi loppusyksyn aikataulun.
ma 11.11. ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 15. –16.11.
ma 18.11. iltakoulu
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ke 20.11. edustajiston kokous
· Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2020–2022
· Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
· Jäsenmaksun määrääminen
· Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen
· Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valitseminen
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous 20.-21.11.
ke 27.11. uuden edustajiston järjestäytymiskokous
· Edustajiston puheenjohtajan valinta
· Edustajiston varapuheenjohtajan valinta
· Hallituksen puheenjohtajan valinta
· Hallituksen koosta päättäminen
· Hallituksen jäsenten valinta
· Taloustoimikunnan valinta
· Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valinta
· Valintatoimikunnan valitseminen
· Avustustoimikunnan valinta
· Tilintarkastajan valinta
· Satavuotishistoriatoimikunnan toimikauden jatkaminen
· Säännöllisestä kokousajasta päättäminen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Soilampi kiitti jokaista vaaleja tehneille ja
vaaleissa äänestäneille. TYYn äänestysprosentti 39,7 oli jälleen maan korkein ja myös
koko maan ääniharava tuli TYYstä.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi, että hallitus pitää avoimia tilaisuuksia,
joissa heiltä saa tulla kysymään hallituksessa toimimisesta.
Puheenjohtaja Dahlström totesi, että kaikki uuden edustajiston toimintaan ja hallitushakuun liittyvät materiaalit löytyvät TYYn nettisivuilta ja lähetetään myös uudelle
edustajistolle.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti toivotti hyvää Porthanin päivää.

223
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

224
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei kysymyksiä.
225
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Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveystyön johtavan ylilääkäri Tommi Väyrysen
tervehdys
Väyrynen kertoi nuorten mielenterveyden nykytilasta. 2/3 korkeakouluopiskelijoista voi oman arvionsa mukaan hyvin tai erittäin hyvin ja 9/10 vähintään kohtalaisesti. Mielenterveyspalveluiden kysyntä kuitenkin kasvaa ja yleisesti ottaen mielenterveyteen ja opiskelukykyyn liittyviin ongelmiin toivotaan apua.
Pitkän ajan trendinä ilmenee lievää yleistymistä omien voimien ja kykyjen kokemisessa riittämättömiksi, ongelmissa tulevaisuuden odotuksesta sekä esiintymisestä.
Heijastelevatko nämä kokemukset koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisten olosuhteiden muutoksia?
Mielenterveyspalveluiden käytön lisääntymisen taustalla on muun muassa madaltunut kynnys hakea apua ja yksilökeskeinen ajattelutapa, joka tuo enemmän yksilöitä hoitoon. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden ongelmien taustasyitä
ovat muun muassa tulevaisuuden näkymien epävarmuus, terveyskäyttäytymiseen
liittyvät syyt, opintojen sujumattomuus, yksinäisyys ja puutteellinen sosiaalinen
tuki sekä kokemus niukasta toimeentulosta. Tavallista on myös se, että nämä riskit
kasautuvat samoille henkilöille.
226
Huomionosoitusten jako
Ylioppilaskunta jakaa vuosipäivänään merkkejä ja huomionosoituksia sääntöjen
IX luvun mukaisin perustein. Ansiolautakunta jakaa huomionosoitukset.
Ansiolautakunnan puheenjohtaja Aarikka kertoi, että lautakunnan puheenjohtajana hän on viimeisten kolmen vuoden aikana pyrkinyt kehittämään huomionosoitusten jakoa ja niistä tilastointia. Kautensa päättyessä hän halusi sanoa, että
työ on ollut vaikeaa, mutta hirveän palkitsevaa. On hyvä muistuttaa, että moni joka
ei nyt saa palkintoa, ansaitsee kiitoksen myös. Ansiolautakunnan työstä on muodostunut tilastotietoa, jota voidaan jatkossa käyttää esim. järjestökoulutuksissa ja
oman palkitsemiskulttuurin arvioinnissa.
Aarikka kertoi tilastotietoja siitä, mistä ja millaisia ehdotuksia oli ansiolautakunnalle tullut ja kertoi, miten ansiolautakunta oli toiminut huomionosoituksia jakaessaan.
Vuonna 2019 ansiolautakunta sai määräaikaan mennessä yhteensä 381 ehdotusta
huomionosoitukseksi. 241 ehdotuksista tuli yhdistyksiltä, 124 yksittäisiltä
henkilöiltä, kuusi ylioppilaskunnan hallitukselta ja kymmenen ansiolautakunnalta
itseltään. Eniten ehdotettuja huomionosoituksien saajia on luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnasta (116) sekä humanistisesta tiedekunnasta (99) ja vähiten
kasvatustieteiden tiedekunnasta (15). Oletetulta sukupuoleltaan miehiä ehdotettiin
158 tapauksessa ja naisia 212 ehdotuksessa.
Vuonna 2019 ansiolautakunta päätti myöntää yhteensä 161 huomionosoitusta.
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Eniten huomionosoituksia myönnettiin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan
(46) sekä humanistiseen tiedekuntaan (44) ja vähiten kasvatustieteiden
tiedekuntaan (8). Oletetulta sukupuoleltaan miehiä kunnioitettiin 61
huomionosoituksella ja naisia 96 huomionosoituksella.
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, myönnetäänkö
huomionosoituksia luonnollisille henkilöille vai tahoille ja järjestöille, ja onko
toiminta ylioppilaskunnan jäsenjärjestöissä ylioppilaskunnan toimintaa - tästä
puhuttiin erityisesti ansiomerkkikategoriassa. Kaksi viimeksi mainittua ovat osittain
sääntöteknisiä asioita, osittain toimintakulttuuriasioita, joista myös edustajiston
olisi hyvä keskustella.
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 nosti tänä vuonna itse keskusteluun kaksi ehdotusta
kunnianauhan saajaksi, ja päätti myöntää tänä vuonna yhden kunnianauhan
seuraavalle henkilölle:
Jaakko Ossa
Tutkintolautakunta on yksi opiskelijan kannalta tärkeimmistä lakisääteisistä
toimielimistä yliopistolla. Se ei nauti samanlaista glooriaa kuin yliopiston hallitus
tai ole yhtä mystisen kiinnostava kuin yliopistokollegio. Se kuitenkin vartioi
valppaana opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista ja toimii opintosuorituksia
koskevien oikaisupyyntöjen viimesijaisena käsittelijänä.
Opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen tutkintolautakunnassa ei ole
itsestäänselvyys, mutta meidän yliopistomme tutkintolautakunta toimii
tehtävässään ja pystyy varmistamaan oikeusturvan toteutumisen, eikä
opiskelijaedunvalvojilla ole ollut sen osalta huolta. Tästä on kiittäminen erityisesti
pitkäaikaista puheenjohtajaa Jaakko Ossaa.
Ansiokkaan tutkintolautakunnan puheenjohtajuutensa lisäksi Ossa on myös
saattanut oman alan erikoisosaamisensa ylioppilaskunnan käyttöön toimimalla
TYY-konsernin Universtas oy:n hallituksessa.
Ansionauhat
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Seuraavana vuorossa ovat ansionauhat, joita voidaan siis myöntää enintään neljä
kappaletta vuosittain. Tänä vuonna ansiolautakunta sai seitsemän ehdotusta
ansionauhan saajiksi ja nosti itse keskusteluun lisäksi yhden ehdokkaan.
Keskustelun tuloksena ansiolautakunta päätti myöntää ansionauhan seuraaville
henkilöille:
Antti Ainola
Tuomas Dahlström
Inari Harjuniemi
Riina Lumme
Antti Ainola on pitkän opiskelija-aktiiviuransa aikana ehtinyt toimia useassa
järjestössä, kuten Kanta ry:ssä, Humanitas ry:ssä, Humanistispeksissä,
Turun auskultanteissa ja Osma ry:ssä. Kaiken tämän järjestötoiminnan lisäksi Antti
on antanut suuren panoksen Turun ylioppilasteatterin toimintaan. Ilman aktiivisia
kulttuuritoimijoita ei ole vireää ja sivistynyttä ylioppilaskuntaa. Antti on
esimerkillinen, positiivinen ja kannustava ihminen, joka on omalla käytöksellään
kannustanut muita opiskelijoita osallistumaan toimintaan.
Tuomas Dahlström on toiminut edustajiston puheenjohtajana kaksi vuotta ja
kautensa aikana edistänyt omalla toiminnallaan ja avoimuudellaan merkittävästi
edustajiston työskentelyä. Tuomas myös valmisteli edustajiston puheenjohtajan
äänivallattomuuden, sekä pestin muuttamisen yhteen vuoteen, eli käytännössä
kavensi valtaansa, mikä on ihastuttavaa. Tuomas on auttanut ylioppilaskunnan
pääsektoria kautensa aikana sekä tukena, että ammattinsa puolesta neuvoen. Hän
on luonut edustajistoon keskustelevaa kulttuuria, jossa kaikkia kuunnellaan,
jolloin päätöksenteko on sujuvampaa, kunnioittavampaa ja avoimempaa. Tuomas
on myös äärimmäisen vastuullinen ja tekee ylioppilaskunnan eteen töitä erittäin
vilpittömästi, avoimesti ja oman paikkansa tunnistaen. Hänen kanssaan on ollut
turvallista, rentoa ja hauskaa tehdä töitä.
Inari Harjuniemi on tehnyt merkittävää työtä niin ainejärjestötasolla,
tiedekuntajärjestössä, yliopiston hallinnossa kuin TYYssäkin. Hänen tekemänsä työ
TYYn edustajistossa, hallituksessa, valintatoimikunnassa ja avustustoimikunnassa
on ollut korvaamatonta. Esimerkillisellä toiminnallaan, avoimuudellaan ja
positiivisuudellaan hän on kannustanut monta nuorta opiskelijaa mukaan
järjestötoimintaan.
Riina Lumme on toiminut Turun ylioppilaskunnassa ja ylioppilasliikkeessä
monessa roolissa: kuorolaisena, ainejärjestöaktiivina, ylioppilaskunnan
hallituksessa, sen puheenjohtajana ja Suomen ylioppilasliiton kauan tavoiteltuna
tyyläisenä puheenjohtajana. Riina menestyy asiantuntemuksensa ja
esiintymistaitonsa avulla hyvin julkisissa pesteissä, ja lisäksi on lämmin ja välittävä
johtaja. Hän on toiminut ja toimii esikuvana monille nuoremmille toimijoille.
Kiintymys korkeakoulupolitiikkaan näkyy myös Riinan poliittisella uralla, ja Riina
tulee varmasti edistämään turkulaisten yliopisto-opiskelijoiden asiaa myös jatkossa
politiikan eri areenoilla.
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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 yhdeksän ehdotusta pöytästandaarin saajaksi. Harkinnan
tuloksena ansiolautakunta päätti tänä vuonna myöntää pöytästandaarin neljälle
viiteryhmälle tai henkilölle, jotka ovat:
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
Åbo Akademis Studentkår ÅAS
Opekas ry
University Pedagogical Support (UNIPS)
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa on tehty yhteistyötä
luonnollisesti kaupunkimme opiskelijoiden yhteisen edun valvomiseksi, mutta
yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Ryhmä 40 000 toiminnan kautta
opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat ovat murrosvaiheessa 5 vuotta kestäneen
opiskelijakaupunki Turku -hankkeen tarkastelussa ja kehittämisessä.
Ylioppilaskunta saa opiskelijakunnalta tukea, mutta myös perspektiiviä
vaikuttamistyöhön kaupungissa. Yhdessä tekemällä olemme onnistuneet
varmistamaan niin kampusalueen kehittämistä, kuin opiskelijakulttuurin
tarkoituksenmukaista näkymistä kaupungissa.
Haluamme kiittää tänä vuonna 100-vuotta täyttävää ja siten pitkäaikaista
kumppaniamme Åbo Akademis Studenkåria yhteistyöstä. Erityisesti yhteistä
opiskelijan edunvalvontaa on tehty eduskuntavaaleihin valmistautuessa. ÅAS on
TYYn läheinen kumppani ja sisarus, nyt ja toivottavasti myös seuraavat sata vuotta.
Ylioppilaskunta on toiminut enemmän viime vuosien aikana etäkampuksilla ja
Opekas Rauman opiskelijoiden kattojärjestönä on tuonut TYYtä lähemmäs jäseniä.
Opekas on myös kannustanut raumalaisia opiskelijoita toimimaan edustajistossa ja
keskustellut aktiivisesti TYYn kanssa ajankohtaisista Raumalla puhuttavista
aiheista, kuten korkeakoulukiusaamisesta, jota on tänä vuonna myös pyritty
ratkomaan.
Koulutuspolitiikassa tulee välillä vastaan tiiliseiniä, joihin hakata päätään. Yksi
lienee pedagogisen osaamisen ekspansion aikaansaaminen suomalaisissa
yliopistoissa. UNIPSin idea on yksinkertaisuudessaan nerokas: tarjotaan pieniä
yliopistopedagogisia moduuleja verkkoalustan kautta. UNIPS sai rahoitusta OKM:n
kärkihankkeista. UNIPS-materiaalit ja -opetus hyödyttävät nyt siis koko suomalaista
yliopistokenttää, eivätkä pelkästään Turun yliopistoa. Turun yliopiston yliopistopedagogisiin on ollut pitkään tunkua, mikä on tarkoittanut, että jatko-opiskelijoilla on
ollut laihat mahdollisuudet päästä niitä suorittamaan opettajien viedessä paikat.
UNIPS on muuttanut pelikenttään ja mahdollistanut jo kymmenille ja kymmenille
Turun yliopiston jatko-opiskelijoille yliopistopedagogisten opintojen aloittamisen.
Tämä yksistään ansaitsee jo ylioppilaskunnan kiitokset. Kun ottaa huomioon, että
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samalla on syntynyt laajaa yhteistyötä ja moduulien sisältöjä hyödynnetään suorittamisen lisäksi tukemaan yliopistopedagogiikan opetusta ympäri Suomea, voi todella antaa arvoa ja arvostusta tälle pitkäjänteiselle kehittämistyölle.
Ansiomerkki
Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa
tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen ansiomerkin. Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain enintään kahdeksan kappaletta.
Tänä vuonna ansiolautakunta sai kaksitoista ehdotusta ansiomerkin saajaksi. Keskustelun tuloksena ansiolautakunta päätti myöntää ansiomerkin seuraaville kahdeksalle henkilöille:
Henni Hiltunen
Tomi Metsälä
Nelli Mäkitalo
Paavo Palanterä
Sini Saarinen
Janne Salakka
Noora Wilen
Matias Virta
Henni Hiltusella on laaja ja pitkä kokemus edunvalvonnan saralla sekä lääketieteellisessä tiedekunnassa, Suomen Medisiinariliitossa sekä TYYssä. Hänen TYY-uransa
on huipentunut edustajiston varapuheenjohtajuuteen, jota hän on hoitanut aktiivisella otteella yhdessä epj:n kanssa.
Tomi Metsälä on aloittanut opiskelija-aktiivina vuonna 2004 Digit ry:n
opiskelijatuutorina, ja ehtinyt sen jälkeen olla monessa mukana. Kuriositeettina
mainittakoon, että Metsälän työn tulokset näkyvät edelleen Osakuntasalin seinällä,
jolla roikkuu 26 Metsälän Itä-Suomen kunnista hankkimaa vaakunaa.
Nelli Mäkitalo on fuksivuodestaan asti ollut aktiivisesti mukana Kanta ry:n sekä
muiden järjestöjen toiminnassa, ja ollut aktiivinen myös edustajistossa toimien Vihreän listan ryhmäpuheenjohtajana. Nelli Mäkitalo on yksi esimerkillisimmistä opiskelijoista, ja hän kannustaa muita opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti toimintaan. Nelli on positiivinen ja iloinen persoona, joka jaksaa aina tsempata muita. Jokainen järjestö ansaitsisi oman Nellin.
Paavo Palanterä on toiminut esimerkiksi Delta ry:ssä ja tiedekuntajärjestö Hybridissä. Vuonna 2018 Paavo toimi TYYn hallituksen varapuheenjohtajana, jolloin hän
ansioitui erityisesti muun muassa etäkampusten asioiden parissa. Paavon tunnusmerkki on vahva ja syvällinen paneutuminen kaikkeen, mitä hän tekee. Hänet tunnetaan erityisesti kyvystään keskustella kaikkien kanssa, kunnioituksestaan keskustelukumppania kohtaan ja pyrkimyksestään aina ymmärtää toisen ajatuksia.
Sini Saarinen on toiminut aktiivisena paitsi ainejärjestössään, myös ylioppilaskunnassa ja edustajistossa. Sinin meriittilista on vertaansa vailla, mutta se ei ole ainoa
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syy, miksi Sini ansaitsee tunnustuksen. Sini on ollut suurena apuna järjestöalumnin
ominaisuudessa: hänelle on aina saanut laittaa viestiä mieltä askarruttavista asioista ja hän on aina tarjonnut apuaan ja jakanut valtavaa tietotaitoaan. Sini on kannustava ja loistava esikuva vaikuttavasta ja taitavasta humanistista.
Janne Salakka on ollut arvostettu toimija niin TYYn hallituksessa kuin edustajistossakin. Hänen perinpohjainen perehtymisensä kulloinkin käsiteltävää asiaa kohtaan
osoittaa sen intohimon, mikä Jannella on yhteisten asioiden eteenpäin viemistä
kohtaan. Asijantuntijuudellaan, tiukalla argumentoinnillaan ja vilpittömällä ystävällisyydellään hän on lunastanut paikkansa edustajiston hall of famesta.
Noora Wilen on ollut erittäin aktiivinen opiskeluaikanaan muun muassa edustajiston varapuheenjohtajana ja Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtajana. Hänen puheenjohtajavuonnaan ELSA Turku nousi kuin Feeniks-lintu ja paikoin ohitti Lexin tapahtumien suuruudessa ja suosiossa sekä hallitukseen hakeutumisessa. Edustajistovaaleissa Noora on ollut kahdesti eniten ääniä saanut nainen oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Edelleen kolmansien vaalien kynnyksellä Noora on jatkanut aktiivista toimintaansa ja ollut nuorempien toimijoiden tukena ahkerasti. Noora on ihmisenä
ystävällinen ja kaikki huomioon ottava.
Matias Virta on toiminut lukuisissa pesteissä omassa ainejärjestössään, sekä harrastejärjetöissä. Hän on pyyteetön tekijä, joka auttaa vilpittömästi ketä tahansa häneltä
apua pyytävää. Matias on auttanut konkreettisesti vasara kädessä Q-talon kunnostamisessa niin hallitusvuotenaan 2017, kuin sen jälkeenkin. Tuoreen pääsihteerivalinnan yhteydessä valintatoimikunnan puheenjohtajana Matias onnistui luomaan
turvallisen ilmapiirin ja toimivan prosessin.
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 kaksikymmentäneljä
kappaletta.
Keskustelun jälkeen ansiolautakunta päätti myöntää kuntamerkin seuraaville henkilöille (mainitsen henkilön nimen ja tahon, joka heitä on ehdottanut):
Laura Ekberg. Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta
Laura Forsman; Hybridi Turku ry, TYYn hallitus
Ville Haikonen, Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta
Sisu Juhanoja, Affekti ry
Joni Järvinen; Nelli Mäkitalo, TYYn hallitus
Maarit Koivisto, TYRMY
Henna Kruuti, Turun yliopiston kuoro ry
Nestori Liminka; Kritiikki ry, Humanitas ry
Kamilla Lindqvist, TYYn hallitus
Viola Luokkala; Satu Nurmi, TYYn hallitus
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Miika Länsi-Seppänen; Valtteri Karttunen, Tiina Nokelainen, Sami Spets, Asteriski
ry
Riku Manninen, Opekas ry
Juuso Marttila, Soihdunkantajat ry
Tiina Nokelainen, ANSIOLAUTAKUNTA
Simo Nuuttila, Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry
Petri Nyström, Joni Kajander
Laura-Maria Poikela, Joni Kajander
Kristian Raitio; TYYn hallitus, Sandra Saranpää
Julius Rajala; Digit ry
Oona Rouvinen; Humanitas ry, TYYn hallitus
Eemil Säynäslahti, TYYn hallitus
Teppo Vättö, TYYn hallitus
Jussi Väätäinen; Ryhmä Lex, TYYn hallitus
Saana Ylikruuvi; Turun Auskuntaltit ry
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:
Otto Elomäki
Sofia Engblom
Risto Jokinen
Ville Keränen
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
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 tai ylioppilaskunnan läheisyydessä toimiville henkilöille:
Tiina Hallikainen
Elisa Huovinen
Tapio Salakoski
Tiina on yksi korkeakoulupapeista ja hän on osa koko yliopisto ja korkeakouluyhteisön hyvinvointityötä. Korkeakoulupapit ovat tavoitettavissa kuunteluavuksi kampuksella ja ovat siten korvaamaton lisä opiskelijoille mielenterveyspalveluissa. Tiina
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on myös ohjannut tänä vuonna ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaa ja
pääsihteeriä kuukausittaisissa työnohjaustapaamisissa ja täten auttanut suoraan
pääsektorin toimintaa. Opiskelijoista huolta pitäminen on myös laajennettu yhteistyöhön, jossa jaetaan Kampuskappelin tiloista hävikkiruokaa viikoittain. Tiinan
lämmin suhtautuminen, aitous ja avoimuus itsessään ovat suuri tuki opiskelijayhteisölle.
Elisa Huovinen on toiminut Turun yliopiston kuoron taiteellisena johtajana syksystä 2016 alkaen. Turusta alun perin kotoisin oleva Huovinen on useissa kilpailussa
palkittu kuoronjohtaja, joka matkustaa viikoittain Helsingistä Turkuun pitämään
Turun yliopiston kuoron kuoroharjoituksia. Huovinen on johtajakautensa aikana
kehittänyt kuoron yhteissointia ja laulun puhtautta sekä valinnut kuorolle monipuolista ohjelmistoa. Turun yliopiston kuoro onkin Huovisen aikana menestynyt
kilpailuissa ja kuorokatselmuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuoron kilpailumenestys sekä aktiivinen konsertointi ovat lisänneet myös TYYn näkyvyyttä niin Turussa kuin Turun ulkopuolellakin.
Tapio Salakoski on ollut mukana edistämässä tekniikan koulutuksen asemaa luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. Hänen dekaanikaudellaan tiedekunnan
nimi on muuttunut nykyiseen muotoon, joka vakiinnuttaa tekniikan alojen asemaa
yliopistossa. Tapion dekaanikaudella on myös pyritty aktiivisesti lisäämään tekniikan koulutusta Turun Yliopistossa, mikä ensiksi johti FITech yliopistoverkoston
syntyyn ja lopulta yliopiston tekniikan koulutusalojen laajenemiseen.
Näiden lisäksi ansiolautakunta päätti myöntää kuntanauhan seuraaville ylioppilaskunnan jäsenille tunnustukseksi hyvin tehdystä työstä ylioppilaskunnan eteen:
Anni Ahola
Krista Alanen
Henri Anttila
Ela Arasola
Elisa Arvola
Jaakko Brummer
Anton Elovaara
Saana Eränummi
Anni Halkola
Ilona Helenius
Hanne Helminen
Iris Henttonen
Paulina Heponiemi
Roosa Hietalahti
Henrik Hurme
Sini Huuskonen
Annika Hämäläinen
Eero-Pekka Ilén
Joel Juusola
Jussi Juva
Suvi Kaakkomäki
Juhani Kalske

Valtter Karppinen
Arttu Kauppinen
Enni Keski-Saari
Essi Ketola
Teemu Kirjonen
Taavi Kivistö
Solja Kontu
Maiju Korkealaakso
Heli Korvuo
Miina Koskela
Kaisa Koskenniemi
Kristaps Kova onoks
Henna Kurki
Juho Kärkkäinen
Tiia Kääriäinen
Katariina Kökkö
Lauri Laakkonen
Fredrika Lahdenranta
Mikko Lammi
Pauliina Lasander
Sanna Launiainen
Aku Lehojärvi
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Lassi Lehtinen
Matti Leinonen
Ida Leppänen
Laura Liikamaa
Sanni Lilja
Sanna Lindgren
Kamilla Lindqvist
Olga Lipasti
Pinja Luoma
Matleena Luukkonen
Santeri Maatsola
Iida Mansikka
Saara Marttila
Tuomo Marttila
Liisa Merivuori
Aliisa Mäkinen
Juho Mäkinen
Emma Mäkinen
Iiris Mäntymaa
Tiia-Maria Niskanen
Iris Nurmi
Joel Nurmi
Iiris Olkkonen
Mira Orko
Vilma Paavola
Saara Patjas
Oskari Pekonen
Saara Pellinen
Miika Peltotalo
Katariina Perkonoja
Kaisa Peteri
Jarkko Pietilä
Pauli Pihajoki
Elisa Pirinen
Eeva Pitkänen

227
Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
228
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.23

Suvi Puttonen
Samuli Pyytövaara
Marleena Pälijärvi
Paula Pättikangas
Tiia Rantanen
Anniina Raunio
Heidi Ruohonen
Minnamari Räsänen
Olli Saarinen
Mikko Saira
Tuomas Salonen
Dan Santamäki
Merimari Seppänen
Reetta Siekkinen
Frans Sjöblom
Elina Soininen
Sami Spets
Fanni Suomi
Kati Surakka
Lotta Talvensaari
Tommi Tervo
Sini Toivola
Maks Turtiainen
Johanna Tähti
Samuli Tähtinen
Sofia Valvee
Anni Varis
Ilona Varjus
Noora Vesterinen
Miika Vesti
Ann-Victoria Vuorinen
Justiina Väisänen
Anniina Yli-Kahila
Tiia Ylä-Peräinen
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Sanni Soilampi
pöytäkirjantarkastaja

Noora Wilén
pöytäkirjantarkastaja

