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Aika:

24.10.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhalla
86
Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston varapuheenjohtaja Henni Hiltunen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.16.
87
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Arpiainen Kristiina
Correa de Mora
Elomäki Otto
Haapala Olli
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Hiltunen Henni
Jarkia Jonatan
Jokinen Risto
Junnila Asser
Jäntti Jenni
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Koiranen Sara
Kulha Katariina
Kuusisto Kalle
Lappalainen Iina
Laurila Johanna
Lautamatti Sonja
Lumme Jenni
Luukkonen Heli
Manninen Riku
Martin Linda
Metsi Roy-Wilhelm
Mäkitalo Nelli

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

varalla Camilla Saarinen

varalla Otso Norblad
varalla Sandra Saranpää

varalla Ilmari Immonen
varalla Anja Turpeinen

varalla Arttu Minkkinen
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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
Wilén Noora

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

varalla Jussi Väätäinen

varalla Roope Ruohonen

Läsnä oli 41/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi läsnä oli jäsenistöä,
hallitus, ja taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
88
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Arpiaisen ja Nelli Mäkitalon. Heidän kanssaan tarvittaessa ääntenlaskijana toimi Sanni Salmenoja.

89
Ilmoitusasiat
Syksyn alustava aikataulu:
Marraskuu
pe 9.11. Edustajiston juhlakokous
· Juhlapuhe
· Ansioituneiden palkitseminen
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
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·
·

Hallituksen koosta päättäminen
Hallituksen jäsenten valinta

Joulukuu
ma 3.12. iltakoulu
· Strategian toimenpiteiden edistyminen
ke 5.12. edustajiston kokous
· Turun ylioppilaslehden johtokunnan valita
· Avustustoimikunnan valinta
· Jäsenmaksun määrääminen
· Talousarvion hyväksyminen
· Tilintarkastajan valinta
Puheenjohtaja muistutti koulutuskyselystä, joka oli lähetetty edustajistolle.
Hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä ilmoitti, että vuosijuhlien silliksen järjestelyissä auttavan järjestön valinta oli käsitelty hallituksessa kiireellisenä.
Ryhmä Vihreä vasemmisto järjestäytyi uudelleen:
Vararyhmäpuheenjohtaja Arttu Minkkinen
Valintatoimikunnan varsinainen jäsen Arttu Minkkinen, varajäsen Siiri Tikkanen
Ryhmä Eduxi järjestäytyi uudelleen:
Ryhmäpuheenjohtaja Sanni Salmenoja, vararyhmäpuheenjohtaja Ilmari Immonen
Ryhmä Soihdunkantajat järjestäytyi uudelleen:
Valintatoimikunnan varsinainen jäsen Sanni Soilampi, varajäsen Lotta Lintunen
90
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
91
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Wilén, Ryhmä Lex, kysyi, miten Eurooppa-Foorum ry:n järjestäytymiskokouksessa
oli mennyt ja mitä jäsenmaksusta päätettiin. Hallituksen jäsen Paasivirta totesi, että
yhdistys perustettiin, mutta jäsenmaksusta päätetään vasta syyskokouksessa. Tarkoitus on kuitenkin esittää jäsenmaksun olevan suhteellisen pieni ja mielellään
opiskelijajärjestöjen kohdalla pienempi kuin suurempien organisaatioiden, kuten
Turun kaupungin kohdalla.
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92
Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
Liite 1
Liite 1 b

Hallituksen esitys vuosien 2019-2021 Toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
Edustajistoryhmien ryhmäpuheenvuorot toimintasuunnitelmasta
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2019-2021. Toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä,
sekä lisätä vaikuttamistyön pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoiteohjelman tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain ohjelman päivityksen yhteydessä.
Valtaosa projekteista on jatkoa tämän vuoden toimintasuunnitelmaprojekteille. Tämän
vuoden
toimintasuunnitelmaa
voi
tutustua
osoitteessa
https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/toimintaa-ohjaavat-dokumentit.
Edustajistolta on pyydetty ideoita toimintasuunnitelman projekteista 24.9. pidetyn
iltakoulun yhteydessä, Slackissä sekä nyt käytävässä lähetekeskustelussa. Hallitus
valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muutokset toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston
marraskuun kokouksessa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun vuosien 2019–
2021 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.

Keskustelu:

Puheenjohtaja totesi, että esittelyä oli tehty jo Slackissa sekä ryhmäpuheenjohtajien
palaverissa. Lisäksi dokumenteista oli mahdollisuus kysyä edeltävästi iltakoulussa.
Edustajistoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot ja kävivät laajaa keskustelua muun
muassa yhdenvertaisuustavoitteista, järjestötukien jakamiskriteereistä, opintolainan myöntämisestä maksuhäiriömerkintäisille opiskelijoille, tilojen esteettömyydestä, mielenterveyden huomioimisesta järjestöavustuksissa ja yliopiston digitalisoitumisesta.

Kokoustauko klo 19.51–20.01.
Edustajisto jatkoi ryhmäpuheenvuoroja ja keskustelua. Keskustelua herättivät
muun muassa Turun ylioppilaslehti ja Q-talon omavaraisuus.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuosien 2019–2021 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.

93
Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
Taloustoimikunta on valmistellut pohjaesitystä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021. (Liite 2)
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Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.

Keskustelu:

Kokouksen puheenjohtaja ja taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti esittelivät asiaa.
Salakka, Soihdunkantajat, nosti heti keskusteluun TYY Terveeksi -ryhmän Turun
ylioppilaslehden budjettiin alustavasti esittämän merkittävän leikkausesityksen.
Hän halusi käydä keskustelua kolmesta asiasta, jotka hänestä oli jätetty liian vähälle
huomiolle: Tylkkärin formaattiselvityksestä, Tylkkärin visiosta ja aikataulusta. Hän
arvioi, millaisia vaikutuksia leikkauksilla olisi lehdelle ja toi omia ideoitaan lehden
kehittämiseksi.
Wilén, Ryhmä Lex, kiitti Salakkaa puheenvuorosta. Hän kiitti myös TYY Terveeksi ryhmää rohkeasta avauksesta. Hän toisti ryhmän idean valmistella mahdollista yhteistä lehteä paikallisesti tai kansallisesti. Ryhmä Lexin kanta oli, että noin 10 prosenttia ylioppilaskunnan budjetista ylioppilaslehteen on liikaa ja sitä tulisi pienentää. Lisäksi ryhmä haluaisi sähköistää lehden.
Seittenranta, TYY Terveeksi, totesi, että nähtävissä olevat, muun muassa formaattiselvityksen mukaiset, kehitysehdotukset eivät ole sellaisia, joilla Tylkkäri voisi olla
parempi palvelu ryhmän äänestäjille, jotka lukevat lehteä verraten vähän. Hän painotti, ettei ryhmän tekemä leikkausesitys tarkoita sitä, että ryhmä haluaisi lopettaa
Tylkkäriä, vaan vähentää siihen ohjattua rahoitusta.
Kulha, Vihreä lista, kiitti edustajistolta siitä, että puhutaan ideologiasta eikä aina rahasta. Hän myös myönsi, ettei kehittämisideoita ole juurikaan tullut miltään ryhmältä aiemmin ja kiitti Soihdunkantajia ideoista. Kulha myös toivoi, että välillä mietittäisiin visioita eikä vain sitä, mihin rahat riittävät. Hän korosti sitä, että Tylkkärin
kuuluu olla vallan vahtikoira myös edustajiston toiminnan suhteen, eikä tätä roolia
voitaisi korvata esimerkiksi kansallisella yhteisellä lehdellä. Hän kyseenalaisti Seittenrannan näkemyksen siitä, että voitaisiin arvioida jonkin palvelun tai toiminnon
hyötyä yksittäisen äänestäjäryhmän näkökulmasta ja tehdä talouspäätöksiä sen perusteella.
Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja, totesi, ettei taloustoimikunta tässä
vaiheessa ota kantaa Tylkkäristä käytävään keskusteluun.
Koiranen, Vihreä vasemmisto, huomautti, että suurin osa medioista saa nykyisellään tukia toimintaansa ja ettei edustajistossa välttämättä tunneta kovin hyvin mediakenttää tai printtimediaa yleensä. Hän myös toivoi TYY Terveeksi -ryhmältä
konkreettisia huomioita siitä, miksi Tylkkäri ei tavoita lääketieteen opiskelijoita.
Raitio, TSE-lista, toivoi, että keskustelu siirtyisi jossain vaiheessa eteenpäin. Hän
myös totesi, että edustajistossa osa puhuu rahasta ja osa sisällöstä, eivätkä nämä
keskustelut välttämättä kohtaa. Raitio puhui siitä, että käytettyä euroa kohden pitäisi saada kullekin opiskelijaryhmälle mahdollisimman suuri arvo. Hän myös totesi, ettei asialla ole lopulta kovin suuri kiire, vaan se kannattaisi valmistella kunnolla.
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Puheenjohtaja kertasi, millä tavalla valmistelu Tylkkärin osalta etenee ja ohjasi keskustelun takaisin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan.
Moilanen ja Salmenoja poistuivat kello 21.14, salin äänimäärä 39/41.
Salmenoja oli toiminut ääntenlaskijana. Puheenjohtaja kutsui hänen tilalleen Janne Salakan.
Wilén, Ryhmä Lex, halusi käydä keskustelua Tylkkäristä, jotta ryhmät voisivat halutessaan valmistella esityksen marraskuun kokoukseen.
Norblad, Humanistilista, totesi olevansa aivan eri käsityksessä Oulun ylioppilaslehden formaattiselvityksen onnistumisesta kuin Wilén. Hän myös sanoi, että monissa
tiedekunnissa suurin osa opiskelijoista lukee Tylkkäriä.
Ruohonen, Oikeat, sanoi että on vain yksi tapa selvittää, onko Tylkkäri arvokas opiskelijoille, ja se olisi se, että jokainen halukas maksaisi sen lukemisesta.
Strander, TYY Terveeksi, halusi keskustella myös budjetista, koska se on toiminnan
selkäranka. Budjetin pitäisi heijastaa vallitsevaa ideologiaa. Hänen mielestään TYY
on ensisijaisesti edunvalvontajärjestö ja siihen sen pitäisi keskittyä. Strander myös
huomautti, että lukijakyselyssä tapahtuu väistämättä valikoitumisharhaa, eikä sitä
voida yleistää kaikkiin opiskelijoihin. Hänen mielestään formaattiselvitys ei juurikaan tuo lisäarvoa taloudelliseen keskusteluun.
Simola, TYY Terveeksi, totesi, että tulevina vuosina on jäsenmaksun korotuspainetta, jota pitäisi ehkäistä säästöillä ja että ryhmä mieluiten säästää Tylkkäristä, kun
vaihtoehdot ovat sen lisäksi henkilöstö ja järjestöavustukset.
Raitio, TSE-lista, totesi jäsenmaksun nousun johtuvan inflaatiosta ja jäsenmaksukehityksen olleen alle elinkustannusindeksin kehityksen.
Simola, TYY Terveeksi, piti äänestäjille relevantimpana euromääräistä jäsenmaksua
kuin inflaatioon sitomista.
Wilén, Ryhmä Lex, huomautti etteivät opiskelijan tuet ole nousseet indeksin mukaisesti. Hän myös kysyi, minkä verran on budjetoitu Q-talon kehittämiseen.
Säynäslahti ja pääsihteeri totesivat, ettei keskipitkän aikavälin suunnitelmassa ole
suunniteltu jotain tietyn hintaista kehittämisprojektia, vaan sen on tarkoitus antaa
raamit toiminnan kokonaisuudelle.
Salakka, Soihdunkantajat, sanoi että avoimuuden vuoksi edustajiston pitäisi käydä
Tylkkärin leikkausta koskeva keskustelu mahdollisimman pian, tai seuraavaan kokoukseen ei voitaisi tuoda mitään leikkausesitystä.
Haapala, TYY Terveeksi, oli samaa mieltä Salakan kanssa. Hän huomautti, että heidän ryhmänsä oli tuonut myös kehittämisideoita varsinkin mielenterveystyön kehittämiseksi.
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Wilén, Ryhmä Lex, toivoi että keskustelu käytäisiin kyllä tässä kokouksessa, mutta
vasta muissa asioissa.
Kuusisto, Ryhmä Lex, kysyi tarkennusta siihen, millä tavoin kulut TYYn saunan ja
Q-talon välillä jakautuvat. Säynäslahti ja pääsihteeri kertoivat, että Q-talon tappio
vuodelta 2018 olisi arviolta noin 13 000 euroa ja saunan tuotto 8 000–10 000, mutta
talousarvio näiden kahden osalta on tehty varovaisuuden periaatteella yhteenlaskettuna noin 10 000 euroa alijäämäiseksi.
Strander, TYY Terveeksi, kysyi että riittääkö 10 000 euroa nettisivu-uudistukseen ja
onko tehty jo valmisteluja. Pääsihteeri vastasi, että valmistelu tehdään vuonna 2019,
jolloin myös talousarvio tarkentuu.
Wilén, Ryhmä Lex, kysyi, miksi Q-talon talous on niin runsaasti alijäämäinen. Pääsihteeri totesi sen johtuvan käyttöasteesta ja siivouskulujen ylityksestä. Wilén myös
toivoi, että Q-talo voisi olla omana rivinään talousarviossa. Sovittiin, että taloustoimikunnan puheenjohtaja keskustelee taloussihteerin kanssa siitä, miten taloushallinnollisesti kannattaisi menetellä.
Jokinen, Hybridiaani, totesi että käyttöastetta olisi kyllä mahdollista nostaa ja nousua olisi odotettavissa, eikä ole huolestuttavaa, ettei käyttöastetta vielä olla saatu
vakiinnutettua.
Edustajisto kävi laajaa keskustelua Q-talosta ja sen taloudesta.
Säynäslahti kiitti edustajistoa keskustelusta.
Päätös:

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.

Kokoustauko 21.58–22.10.
Turpeinen ja Lappalainen poistuivat tauon aikana, salin äänimäärä 37/41.
94
Muutosten hyväksyminen vaalijärjestykseen
Liite 3

Vaalijärjestys
Ylioppilaskunnan edustajiston vaali käydään kahden vuoden välein ja seuraavat
vaalit ovat syksyllä 2019. Vaalin järjestämistä annetaan määräyksiä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksellä, jossa on säännökset myös vaalien järjestämisestä vastuussa
olevasta keskusvaalilautakunnasta.
Voimassa olevan vaalijärjestyksen 5 § :n mukaan keskusvaalilautakunta valitaan
seuraavasti:
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"Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta keskusvaalilautakunnan nimittämisen hetkellä istuvan edustajiston ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka kuuluvat tässä momentissa mainittuihin jäseniin. Kaikilla jäsenillä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on henkilökohtaiset varajäsenet."
Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat siis käytännössä olleet tiiviisti mukana edustajiston toiminnassa ja tyypillisesti olleet myös itse ehdolla. Tässä on nähty joitain
ongelmia keskusvaalilautakunnan ollessa myös elin, joka valvoo vaalien toimittamista ja eettisten pelisääntöjen noudattamista. Lisäksi vuoden 2017 vaaleissa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa suljettiin ehdokas vaalien ulkopuolelle. Ehdokas valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka ratkaisussaan huomautti ehdokkaan sulkemisen tapahtuneen virheellisessä järjestyksessä, koska päätöstä oli tekemässä
henkilöitä, jotka olivat itse ehdolla. Näistä syistä on tarpeen muuttaa TYYn keskusvaalilautakunnan muodostamista siten, ettei esteellisyyttä pääse syntymään.
Esityksen mukaan vaalijärjestyksen 5 § :ään ja 8 § :ään tehtäisiin muutokset, joilla
edustajiston vaalin ehdokkaat ja vaaliliittojen asiahenkilöt rajattaisiin keskusvaalilautakunnan ulkopuolelle. Samalla lautakunnan kokoa pienennettäisiin yhteensä
seitsemänhenkiseksi. Sen estämiseksi, että pieni enemmistö voisi käytännössä nimittää lautakunnan, sekä puheenjohtajan että jäsenten valitseminen edellyttäisi
2/3 enemmistöä annetuista äänistä. Muutoin valintatapa on samankaltainen kuin
hallituksen valinnassa.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § 1 momentin 14 kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan vaalijärjestys.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy vaalijärjestykseen seuraavat muutokset.
5 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:
"5 § Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään vaalivuoden maaliskuussa
vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, tulee valittavan saada kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Ellei kukaan saa ensimmäisessä äänestyksessä vaadittua enemmistöä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä toinen äänestys, johon sovelletaan samaa määräenemmistövaatimusta.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava keskusvaalilautakuntaan ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta
listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Valittavaksi tullak-
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seen listan on saatava kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli kahta
kolmasosaa annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain
kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi asettua ehdolle edustajiston vaalissa tai
toimia vaaliliiton asiahenkilönä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai pääsihteerin määräämä työntekijä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä."
8 §:n toisesta momentista poistettaisiin virke: "Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi
toimia vaaliliiton asiahenkilönä."
Keskustelu:

Kulha, Vihreä lista, esitti huolensa siitä, kuka valmistelee esityksen valittavista edustajistolle ja siitä, voivatko edustajistoryhmät olla läsnä keskusvaalilautakunnan kokouksessa.
Edustajisto kävi keskustelua Kulhan esiin nostamista asioista. Todettiin, ettei keskusvaalilautakunta ole luonteeltaan sellainen toimielin, johon tulee hakemuksia
halukkailta, joten esityksen tekeminen ei kuuluisi valintatoimikunnan tehtäviin.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä vaalijärjestykseen seuraavat muutokset.
5 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
"5 § Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään vaalivuoden maaliskuussa
vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, tulee valittavan saada kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä. Ellei kukaan saa ensimmäisessä äänestyksessä vaadittua
enemmistöä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä toinen äänestys,
johon sovelletaan samaa määräenemmistövaatimusta.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on
mainittava keskusvaalilautakuntaan ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Valittavaksi tullakseen listan on saatava kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Mikäli
listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä
saavuta yli kahta kolmasosaa an-netuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys,
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jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet eivät voi asettua ehdolle edustajiston vaalissa
tai toimia vaaliliiton asiahenkilönä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai pääsihteerin määräämä työntekijä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä."
8 §:n toisesta momentista poistetaan virke: "Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi
toimia vaaliliiton asiahenkilönä."
95
Lainan myöntäminen Universtas Oy:lle
Ylioppilaskunnalle on kertynyt ylijäämiä ja myydyistä sijoituksista saatuja varoja,
jotka ovat tällä hetkellä pankkitilillä. Varat jätettiin vuonna 2014 puskuriin samalla,
kun suurin osa ylioppilaskunnan sijoitusomaisuudesta käytettiin Universtas Oy:n
pääomittamiseen. Puskurissa oleva varallisuus on tarkoituksenmukaista sijoittaa
turvallisesti, mutta mahdollisuuksien mukaan pientä tuottoa tavoitellen. Nämä molemmat tavoitteet saavutettaisiin lainaamalla kertyneet varat Universtas Oy:n liiketoimintaan. Sopivana korkona velalle voitaisiin pitää 3 %-yksikköä. Tämä tuottaisi
ylioppilaskunnalle tasaista ja ennakoitavissa olevaa kassavirtaa ja mahdollistaisi samalla Universtaan liiketoiminnan kasvattamisen talousstrategian mukaisesti.
Talousstrategian mukaan:
”Sijoitusomaisuudella voidaan lainoittaa tai pä ä omittaa ylioppilaskunnan liiketoimintaa, mikä li se nä hdä ä n parhaaksi. Päätöksen liiketoiminnan pääomittamisesta
tai lainoittamisesta tekee edustajisto.”
Sijoitustoiminnan ohjeistuksen mukaan:
”Sijoitustoiminnan hoitaminen ulkoistetaan asiantuntevammalle taholle. Toistaiseksi sijoituksia hoitaa Universtas Oy.”
”TYY sijoittaa merkittävät järjestötalouden ylijäämät ja kertyneen varallisuuden
Universtaaseen, jonne sijoitusomaisuus keskitetään. Taloustoimikunta taloussihteerin ja pääsihteerin avustamana arvioi lähitulevaisuuden talousnäkymiä ja tekee
edustajistolle esityksen tarpeen mukaan uusista sijoituksista Universtaaseen.”
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se päättää lainoittaa Universtas Oy:n
liiketoimintaa korkeintaan 200 000 eurolla ja kolmen (3) prosenttiyksikön kiinteällä
korolla ja valtuuttaa edustajiston puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan
velkakirjan.
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Keskustelu:

Taloustoimikunnan puheenjohtaja esitteli asiaa.
Asia ei herättänyt keskustelua.

Päätös:

Edustajisto päätti lainoittaa Universtas Oy:tä korkeintaan 200 000 eurolla kolmen (3) prosenttiyksikön kiinteällä korolla ja valtuuttaa edustajiston puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan velkakirjan.

96
TYYn edustajien nimeäminen Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan
Liite 4

Valintatoimikunnan esitys valtuuskunnan jäseniksi ja varapuheenjohtajaksi
Turun Ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään säätiön 46-jäseniseen valtuuskuntaan sääntöjen mukaisesti kuusi jäsentä, joista yksi toimii myös
valtuuskunnan varapuheenjohtajana.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § mukaan edustajiston tehtävänä on mm. valita edustajat Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan kuusi jäsentä, joista yhden valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valintatoimikunnan esityksestä.
Valintatoimikunta oli tehnyt kokouksessaan 17.10.2018 esityksen valtuuskuntaan
valittavista jäsenistä kolmivuotiskaudelle 2019–2021:
Laura Aaltonen
Anna-Liisa Hautajärvi
Mikael Dahlström
Anni Mylläri
Iina Ryhtä
Olli-Pekka Paasivirta
Lisäksi valintatoimikunta esitti, että edustajisto nimittäisi Laura Aaltosen Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi.

Keskustelu:

Ei keskustelua

Päätös:

Edustajisto päätti nimittää TYYn edustajiksi Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan:
Laura Aaltonen
Anna-Liisa Hautajärvi
Mikael Dahlström
Anni Mylläri
Iina Ryhtä
Olli-Pekka Paasivirta
ja että valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi nimitetään Laura Aaltonen.
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97
Muutosten hyväksyminen elokuvatoiminnan ohjesääntöön
Liite 5

Elokuvatoiminnan ohjesääntö
Elokuvatoimikunta Kinokoplan toimintaa säädellään ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännössä. Toimikunta on toivonut, että ohjesääntö mahdollistaisi toimikunnan koon kasvattamisen elokuvatapahtumien järjestämisen sujuvoittamiseksi ja elokuvalehti Zoomin toiminnan käynnistämiseksi uudelleen. He ovat ehdottaneet, että toimikunnan koko olisi puheenjohtaja mukaan lukien 9–13 henkeä
nykyisen 7–9 hengen sijasta. Muodollista esitystä ei ole tehty. Tästä syystä edustajiston varapuheenjohtaja on tehnyt esityksen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 § 1 momentin 14 kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan ohjesäännöt.

Esitys:

Edustajiston varapuheenjohtaja esittää edustajistolle, että se hyväksyy elokuvatoiminnan ohjesäännön kohdan 2.1 ensimmäisen virkkeen muuttamisen muotoon:
Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan esityksestä.

Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä elokuvatoiminnan ohjesäännön kohdan 2.1 ensimmäisen virkkeen muuttamisen muotoon:
Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan elokuvatoimikunnan esityksestä.

98
Muut esille tulevat asiat
Wilén, Ryhmä Lex, nosti esiin ongelman, että hänen ryhmänsä tekemä esitys
OLL:sta eroamiseksi hylättiin edustajistossa muun muassa sillä perusteella, että vaikuttaa pitäisi liittokokouksessa eikä jättäytymällä liitosta kokonaan, mutta sitten ei
löydy kuitenkaan halukkaita lähtemään liittokokoukseen vaikuttamaan. Lopulta
liittokokousedustajat ovat ryhmistä, jotka olivat äänestäneet OLL:sta eroamisen
puolesta. Wilén oli erittäin pettynyt muiden ryhmien toimintaan asiassa.
Edustajisto jatkoi keskustelua Tylkkäristä.
Martin ja Saranpää poistuivat kello 22.50, salin äänimäärä 35/41
Edustajisto jatkoi keskustelua Tylkkäristä.
Ruohonen poistui kello 23.00, salin äänimäärä 34/41
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Edustajisto jatkoi keskustelua Tylkkäristä.
Elomäki poistui kello 23.08, salin äänimäärä 33/41
Edustajisto jatkoi keskustelua Tylkkäristä.
Norblad poistui kello 23.28, salin äänimäärä 32/41
Edustajisto jatkoi keskustelua Tylkkäristä.
99
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.51.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Henni Hiltunen
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Kristiina Arpiainen
pöytäkirjantarkastaja

Nelli Mäkitalo
pöytäkirjantarkastaja
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