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EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS
Aika:

30.10.2019 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
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Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Anttila Oskari
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Haapala Helmer
Haapala Olli
Harjuniemi Inari
Huttunen Oula
Immonen Ilmari
Jarkia Jonatan
Jortikka Maija
Jäntti Jenni
Kivilähde Tira
Koiranen Sara
Kruuti Henna
Lautamatti Sonja
Lumme Jenni
Manninen Riku
Martin Linda
Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nousiainen Elias
Nurminen Venla
Paasivirta Olli-Pekka
Palanterä Paavo

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

varalla Laitinen Viivi

poissa
varalla Nygrén Eveliina

poissa

varalla Komulainen Iiris

varalla Malin Johanna
varalla Salonen Iida
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Pusa Iines
Ruohonen Heidi
Ruohonen Roope
Seittenranta Sauli
Sirjonen Roni
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Syrjänen Inari
Säynäslahti Eemil
Tikkanen Siiri
Toivola Sini
Turto Jaakko
Wilén Noora
Väätäinen Jussi
Yli-Pietilä Eemil

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

varalla Minkkinen Arttu

varalla Lehto Essi
poissa
varalla Mykkänen Minja

Paikalla oli 38/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus.
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Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Heidän lisäkseen kutsutaan yksi henkilö ääntenlaskijaksi.
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Ilmari Immosen ja Roope Ruohosen.
Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Heidi Ruohonen.
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Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertasi syksyn alustavan aikataulun:
Marraskuu
Edustajistovaalit 1.-6.11.
la 9.11. Porthaninpäivä, edustajiston juhlakokous ja TYYn 97. vuosijuhla
· Juhlapuhe
· Ansioituneiden palkitseminen
ma 11.11. ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 15. –16.11.
ma 18.11. iltakoulu
ke 20.11. edustajiston kokous
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·
·
·
·
·

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
· Tilintarkastajan valinta
· Satavuotishistoriatoimikunnan toimikauden jatkaminen
· Säännöllisestä kokousajasta päättäminen
Puheenjohtaja Dahlström kertoi avoinna olevasta avustustoimikunnan hausta, joka
päättyy perjantaina 15.11. Puheenjohtaja kehotti kaikki ylioppilaskunnan jäseniä
hakemaan avustustoimikuntaan.
Edustajisto kokoontuu juhlakokoukseen lauantaina 9.11. Koska vuosijuhlat järjestetään samana päivänä, juhlakokoukseen voi pukeutua joko tummaan pukuun tai
juhlapukuun.
Hallituksen varapuheenjohtaja Nyyssönen kertoi, että Porthanin päivän kulkueeseen ja vuosijuhlaan kaivataan lipunkantajia ja airueita. Nyyssönen toivoi, että vapaaehtoiset ilmoittautuisivat hänelle.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Soilampi kertoi, että edustajistovaalien äänestys alkaa perjantaina klo 10.00. Soilampi kertoi myös, että edellisenä päivänä Porissa järjestettiin vaalipaneeli ja –tori, tänään Raumalla ja huomenna Turussa. Soilampi toivoi, että kaikki olisivat aktiivisia vaalien suhteen.
Ryhmä Humanistilista järjestäytyi uudelleen:
Valintatoimikunnan varsinainen jäsen Otso Norblad, 1. varajäsen Crista Sinisalo,
2. varajäsen Saana Kallio.
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Pigg (TSE-lista) saapui Oula Huttusen varajäseneksi klo 18.27.
Paikalla 39 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) kysyi iltakoulussa esiin nousseesta YTHS:n TurkuRauma –terveyspalveluyksikössä mielenterveyspalveluiden käyttäjämääristä. Hallituksen jäsen Elomäki vastasi, että tieto asiasta on saatu YTHS:n johtokunnasta.
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Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
Liite 1

Hallituksen esitys vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2020–2022. 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. Tämän
vuoden toimintasuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa https://www.tyy.fi/sites/tyy.fi/files/tyyn_toimintasuunnitelma_vuosille_2019-2021.pdf.
Edustajistolta on pyydetty ideoita toimintasuunnitelman projekteista 23.9. pidetyn
iltakoulun yhteydessä, Slackissä sekä nyt käytävässä lähetekeskustelussa. Hallitus
valmistelee lähetekeskustelun pohjalta muutokset toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma hyväksytään edustajiston
marraskuun kokouksessa.

Hallitus esittää:
Edustajisto käy lähetekeskustelun vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
Keskustelu:
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen totesi, että asiaa on esitelty iltakoulussa. Halli
tuksen vara puheenjohtaja Nyyssönen toivoi, että edustajisto keskittyisi lähetekes
kustelussa sisältöön, eikä mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaamiseen. Edustajis
ton puheenjohtaja Dahlström muistutti, että ryhmäpuheenvuorot toimitetaan edus
tajiston Slack-kanavalle, jotta kaikki edustajiston jäsenet saavat kaikkien puheenvuo
rot käsiinsä.
Ruohonen (Kokoomus) kehui toimintasuunnitelmaluonnosta hyväksi. Mielenter
veys-kohdassa ei puhuttu terapiatakuusta ja Ruohonen esittikin toiveen, että TYY vi
rallisesti kannattaisi sitä. Ruohonen toivoi myös tiukempaa kirjausta koskien hiili
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neutraaliutta ja että edustajisto pidetään hyvin informoituna asiasta. Ruohonen piti
hyvänä sitä, että Universtaalle ollaan luomassa nettisivuja.
Seittenranta (TYY Terveeksi) piti toimintasuunnitelmaa hienona ja linkitystä strate
giaan hyvänä. Seittenranta teki kolme lisäysesitystä koskien opetuksen digitalisaa
tiota, savutonta kampusta ja opiskelijatapahtumien alkoholittomia vaihtoehtoja,
joista on puhuttu edustajistossa jo keväällä.
Jäntti (Humanistilista) piti uutta dokumenttipohjaa mainiona, mutta teki lisäysesi
tyksiä, muun muassa kurssipalautteen keräämisen yhtenäistämiseen, vuosittaisiin
HOPS-keskusteluihin, YTHS:n toimintaan Porissa, saavutettavuusviestintään ja
TYYn näkyvyyteen.
Mäkitalo (Vihreä lista) kiitti koko Vihreän listan puolesta uudesta selkeästä mallista,
nykytilan näkymisestä dokumentissa sekä strategialinkityksestä. Mäkitalo kysyi
myös, mitä poissaolokäytäntöjen yhtenäistämisellä tarkoitetaan ja nostettaisiinko
myös kieli- ja viestintäopintojen keskus tähän tarkasteluun. Vihreä lista haluaa edel
leen edistää sähköisten tenttitilojen käytettävyyttä. Lisäksi Mäkitalo totesi, että har
joittelupaikoista on hyvä kirjaus, Tyyni mieli –kampanja toivotaan vakiinnuttavan
esim. yhdenvertaisuussiiven toimesta, kv-opiskelijoiden asemaa YTHS-laajennuk
sessa toivotaan pohdittavan ja selvitettävän, voisiko kaupunki ostaa kv-opis
kelijoille YTHS-palvelut. Vihreä lista kannattaa terapiatakuuta, toteaa ettei opiskeli
javaihto ole ainut reitti kansainvälistymiselle, TYYn yhteiskunnallista roolia pitäisi
korostaa ja tapahtumien saavutettavuutta etäkampuksilla opiskeleville parantaa.
Myös näkörajoitteiset pitäisi huomioida. Mäkitalo kysyi, mikä on Universtaan omien
nettisivujen funktio? Toivottiin myös siipien näkyvyyden lisäämistä TYYn tiedotuk
sessa, sekä vaihto-opiskelijoihin ja järjestöihin liittyviin toimenpiteisiin vahvempia
kirjauksia, erityisesti etäkampusten osalta.
Sirjonen (Ryhmä Lex) kiitti hyvin valmistellusta ja muotoillusta dokumentista. Sirjo
nen totesi, että muutamissa toimenpiteissä ollaan lillukanvarsi-tasolla, esim. kvopiskelijoiden kirjauksessa. Toivoi jonkinlaista seurantasuunnitelmaa, jotta toimin
tasuunnitelma tullaan varmasti toteuttamaan ensi vuoden aikana. Muuten ”tapu
tapu”.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) liittyi kiittelijöiden runsaaseen joukkoon. Erityisesti
hyvinvointi hyvin esillä, sillä alueelliset erot mielenterveyspalveluiden käytössä huo
lestuttavat. Etäkampusten liikuntapalveluihin toivotaan tiukempaa kirjausta. Lisäksi
toivotaan, että TYY100-juhlavuotta suunnitellaan niin, että mahdollistetaan aidosti
kaikkien osallistuminen tapahtumiin ja tapahtumia on erilaisia pitkin vuotta.
Turto (TSE-lista) kiitti erityisesti vahvemmasta strategiasidonnaisuudesta ja siitä,
että Kokoomus nosti esiin terapiatakuun.
Komulainen (Soihdunkantajat) kiitti ja totesi, että toimintasuunnitelma ohjaa toi
miston arkea, eikä sen ole tarkoitus toimia viestintävälineenä. Joissain kohdissa syytä
pohtia resursseja. Opiskelijoiden hyvinvointi pitäisi ottaa vetovoimatekijäksi. Hiili
neutraaliuteen toivotaan tiukempia kirjauksia, mutta suhtaudutaan kriittisesti kom
pensointijärjestelmiin. Omistajanohjausta tehtävä tässä suhteessa. Kampuskehitys
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työryhmään toivotaan vakituista opiskelijaedustusta. Juhlavuoteen osallistettava
koko jäsenistö. Sosiaalisen median painoarvoa kasvatettava. Ehdotettiin TYYn oman
sovelluksen palauttamista toimintasuunnitelmaan, yhdeksi vaihtoehdoksi esitetään
Tuudo-järjestelmää. Yhteistyön parantamista Porin järjestöjen kanssa toivotaan.
Edustajistossa puhutaan paljon etäkampuksista, mutta tietopohja on aika heikko.
Hyvinvointi ja jaksaminen puhututtaa kaikkia, joten päihteettömyyden korostami
nen plussaa. Voisiko TYY kerätä järjestöjä yhteen ideoimaan päihteettömän opiske
lijakulttuurin edistämistä?
Immonen (Eduxi) kiitti hallitusta hyvästä valmistelusta ja edustajistoa hyvistä paran
nusehdotuksista. Toivottiin etäosallistumismahdollisuuksien kehittämistä koulu
tuksiin, auttaisi erityisesti etäkampusten jäseniä.
Jortikka (Hybridiaani) kiitti erityisesti selkeydestä ja toivoi vapaaehtoistoimintaan
jatkuvuutta ja TYYn järjestöjen vahvempaa hyödyntämistä koulutuksissa. Someviestintään toivottiin lisää toimenpiteitä ja resursseja, muissa ylioppilaskunnissa hal
lituksissa nimetty viestintävastaava. Verkkosivu-uudistusprojekti suppea ja kaiva
taan tarkempaa suunnitelmaa ja mainintaa mobiiliversiosta.
Kokoustauko klo 19.03.
Rebecca Suomi poistui klo 19.05.
Paikalla 38 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Kokoustauko päättyi klo 19.18.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kiitti perusteellisista kommenteista ja pohjaver
sion tekemiseen osallistumisesta erinäisissä yhteyksissä. Saarinen totesi, että kaik
kiin ryhmäpuheenvuoroihin ei vastata nyt perusteellisesti, mutta joihinkin asioihin
hallitus haluaa kommentoida jo tässä vaiheessa.
Hallituksen jäsen Pohjonen vastasi pohdintaan Tuudo-järjestelmästä. Yliopistolla
tehdään tällä hetkellä Peppi-uudistusta ja siinä yhteydessä on jo pohdittu Tuudon
käyttöönottoa.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi, että TYY on esittänyt yliopistolle kam
puskehitys työryhmää. SYK on ollut tällä viikolla SYL:n johdon seminaarissa paikalla
kertomassa kampuskehitysstrategioista ja he nostivat erityisesti kehitystyön yhdessä
yhteisöjen kanssa.
Hallituksen varapuheenjohtaja Nyyssönen vastasi kysymyksiin etäkampuksista. Etä
kampusten järjestöt ovat TYYn järjestöjä siinä missä muutkin ja TYY toivoo, että aloit
teita tulisi enemmän etäkampusten suunnalta.
Hallituksen jäsen Engblom kiitteli saatua palautetta hiilineutraaliudesta ja toivoi,
että edustajisto avaisi enemmän näkemyksiään aiheesta.
Ruohonen (Kokoomus) kysyi uudestaan terapiatakuusta.
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Hallituksen puheenjohtaja Saarinen totesi, että hallitus huomioi kaikki näkemykset
jatkokäsittelyssä, mutta vastasi nyt vain muutamiin esille nostettuihin asioihin.
Hallituksen jäsen Elomäki totesi, että terapiatakuuseen suhtaudutaan erittäin posi
tiivisesti.
Koiranen (Vihreä Vasemmisto) toivoi yhteiskunnallisen roolin ja hiilineutraaliusta
voitteiden linkittämistä toisiinsa. Yhteiskunnallinen toimija pystyy vaikuttamaan hii
lineutraaliuteen ja faktoihin perustuvaa keskustelua aiheesta kaivataan enemmän.
Harjuniemi (Soihdunkantajat) kannattaa hiilineutraaliustavoitteita.
Ruohonen (Kokoomus) toivoi että hiilineutraaliuden eteen tehtyä työtä avattaisiin
enemmän.
Hallituksen jäsen Engblom kertoi, että toimistolla on selvitetty, miten hiilijalanjälkeä
voisi laskea ja millä aikataululla asiaa voisi edistää. Tarkoituksena on, että ensin ale
taan laskea TYYn toimiston, tapahtumien ja edustajiston hiilijalanjälkeä. Syksyn ajan
testikäytetään järjestelmää ja raportointia, ensi vuonna järjestelmää voisi parantaa,
jotta saataisiin parempi arvio hiilijalanjäljen koosta.
Komulainen (Soihdunkantajat) kysyi, miksei päätöstä hiilineutraaliudesta voida
tehdä jo vuoden päästä vaan vasta vuoden 2021 lopussa?
Hallituksen jäsen Engblom totesi, että hallitus pohtii tavoitteen tiukentamista.
Pigg, (TSE-lista) kysyi, miltä laskenta on nyt näyttänyt kahden kuukauden seurannan
jälkeen.
Hallituksen jäsen Elomäki kertoi, että esimerkiksi sähkönkulutuksesta tai lämmityk
sestä kertyviä päästöjä ei olla vielä tarkasteltu, vaan se tehdään vuoden lopussa.
Minkkinen (Vihreä Vasemmisto) kysyi keinovalikoimasta.
Hallituksen jäsen Engblom kertoi, että asia on nyt ensimmäistä kertaa edustajistossa
ja tarkentuu ensi vuonna, mikäli edustajisto kannattaa tavoitetta. Asia vaatii edusta
jiston keskustelua ja esimerkiksi kompensoinnista esitettiin jo erilaisia näkemyksiä.
Kompensointi ei ole ainut asia keinovalikoimassa.
Pigg, (TSE-lista) totesi, että kompensointi voi olla esimerkiksi rahaa suoalueiden en
tisöintiin.
Ruohonen (Kokoomus) totesi, että kampukseltakin varmasti löytää paikkoja, joihin
voisi rakentaa vihreitä alueita.
Komulainen (Soihdunkantajat) kysyi, miten asiasta aiotaan viestiä.
Hallituksen jäsen Engblom kertoi, ettei viestintää ole vielä ehditty pohtia.
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Koiranen (Vihreä Vasemmisto) nosti esiin, että suurin uhka yhteiskunnassa on se,
ettei ilmastonmuutosta oteta tosissaan. Toivoi, että ylioppilaskunnat toimisivat ak
tiivisesti ilmastototuuksien puolesta.
Harjuniemi (Soihdunkantajat) nosti esiin huolen hallituksen jaksamisesta. Lähete
keskusteluissa toivotaan yleensä vain lisää asioita toimintasuunnitelmaan, joten mi
käli valmistelijat kokevat, että materiaalia on liian paljon, haastakaa edustajistoa
poistamaan jotain.
Minkkinen, (Vihreä Vasemmisto) nosti esiin, että tuntuu epärehelliseltä sanoa vies
tinnässä että ollaan hiilineutraaleita, mikäli Universtasta ei lasketa mukaan tavoit
teeseen.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti nosti esiin, että koko konsernia ei las
keta mukaan hiilineutraaliustavoitteeseen, koska on asioita, joihin voidaan vaikuttaa
vain välillisesti ja esim. Unica on vain puoliksi ylioppilaskunnan omistuksessa.
Minkkinen (Vihreä Vasemmisto) toivoi, että eläinperäisistä kokoustarjoiluista luovu
taan.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kiitti jaksamisen esiin nostamisesta ja muistutti,
että asioita voi nostaa esiin ja kysyä myös edustajiston kokousten välillä.
Hallituksen varapuheenjohtaja Nyyssönen kiitti hyvistä keskusteluista ja kertoi, että
seuraavaksi hallitus muokkaa esitystään ja se esitetään edustajistolle marraskuun
varsinaisessa kokouksessa.
Päätös:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Liite 2

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston lähetekeskustelua varten hallitukselle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Taloustoimikunta on käyttänyt valmistelutyössään apunaan asiantuntijaroolissa ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita luottamustehtävissä toimivia.
Talousarvio vuodelle 2020 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen esityksestä. Tämän toimintatavan mahdollistaa edustajiston syksyllä 2019 hyväksymä sääntömuutos.
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Hallitus esittää:
Edustajisto käy lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
vuosille 2020–2022.
Keskustelu:
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti esitteli asian ja kertoi, miten asia tulee etenemään edustajiston kokouksen jälkeen.
Sirjonen (Ryhmä Lex) halusi päästä ensimmäisenä kiittämään vastuullisesta taloudenpidosta. Ryhmä Lexissä nähdään suotavana, että panostetaan TYY100-juhlavuoteen, koska se on mahdollisuus panostaa näkyvyyteen. Q-talon tappio on reipas
ja toivotaan, että tappion supistamisesta saadaan esitys päätöskäsittelyyn. OLL:n jäsenmaksu nousemassa ja tähän halutaan kiinnittää huomiota. Vaikka rahamäärä on
pieni, niin pieni on myös hyöty.
Nurminen (Vihreä lista) on tyytyväinen taloustoimikunnan valmistelutyöhön. KTS
hyvin tasapainossa. Verkkosivu-uudistus ja TYY100 vaativat suurempaa panostusta.
Mikäli juhlavuotta on tarkoitus tuoda isosti esiin, 10 000 euron panostus tuntuu pieneltä.
Ruohonen (Kokoomus) totesi, ettei OLL tuo juurikaan hyötyä ja toivoi, että edustajistossa tuodaan esiin, jos OLL tuo kenellekään yhtään mitään konkreettista hyötyä.
Jäsenmaksun korottamiselle on vaihtoehtoja ja se on tietoinen valinta, joka pitää
tiedostaa. KTS oli ihan hyvä.
Nokelainen (Hybridiaani) halusi kuulla Q-talon tappiollisuudelle selitystä. Talolla
on kahdenlaisia vuokratiloja, joista molemmista tulee varmaankin tappiota. Toivottiin erittelyä siitä, mikä osa tappiosta tulee kertavuokrattavista tiloista.
Malin (TSE-lista) oli samoilla linjoilla Q-talon kanssa ja totesi, että tarvitaan positiivista kehitystä. Julkaisutuloihin tullut iso muutos, pitäisikö sitä pohtia tarkemmin?
Minkkinen (Vihreä Vasemmisto) kiitti hyvästä valmistelusta ja esittelystä.
Komulainen (Soihdunkantajat) kiitti tarkkuudesta ja huolellisuudesta, erityiskiitos
taloustoimikunnalle. Kiitti myös edustajistokauden aikana käydystä OLL-keskustelusta, joka inspiroi lähtemään liittokokoukseen vaikuttamaan asioihin. Juhlavuoden 20 000 euroa kuulostaa pieneltä, 95-juhlavuoden juhlintaan käytettiin 12 000
euroa. Mikä osuus menee vuosijuhliin ja mikä koko vuoteen?
Jäntti (Humanistilista) kiitti selkeästä KTS:stä, ei mitään uusia kommentteja.
Immonen (Eduxi) totesi, että ei kommentoitavaa, mutta halutaan kiittää.
Seittenranta, (TYY Terveeksi) halusi kiittää, ei lisäysesityksiä. Toki OLL:n jäsenmaksun nousu ja Q-talon tappio pisti silmään.
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Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti kommentoi, että OLL ei ole vielä
päättänyt nostavansa jäsenmaksua, vaan se on OLL:n hallituksen esitys OLL:n liittokokoukselle. OLL:n jäsenmaksukorotuksia ei automaattisesti laiteta TYYn jäsenmaksun päälle eli se ei automaattisesti nosta jäsenmaksua, mutta toki yleinen kustannusten nousu lisää nostopaineita. Säynäslahti kiitti hyvistä puheenvuoroista
koskien vuosijuhlia. Tarkempia esityksiä ei olla vielä tehty, eikä juhlavuotta ole vielä
varsinaisesti suunniteltu, siksi vaikea kertoa tarkemmin. Taloustoimikunta tuottaa
jonkinlaisen erittelyn Q-talon menoista ja tulee esittämään jonkinlaisia tarkennuksia tavoitteellisempaan taloudenpitoon. Edustajisto on tehnyt päätöksen koko Qtalosta, joten siksi kaikkia Q-talon tiloja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kalenterin tuotot ovat laskeneet mainostulojen laskemisen takia, mutta kalenteri ei
edelleenkään ole tappiollinen ja aika näyttää, mikä tulee olemaan kalenterin rooli
tulevaisuudessa. Kokonaisuutta ei ole syytä tarkastella nyt, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Huoneistomenot-rivillä on hyvin monenlaisia tilakustannuksia,
myös mm. toimiston kulut ja siksi tilakeskustelu on hyvin monisyinen ja Q-talo on
vain osa TYYn tilakokonaisuutta.
Päätös:
Edustajisto päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022.

217
Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja Dahlström totesi, että ilmoitusasioissa unohtui nostaa esiin eronneiksi katsottavat edustajiston jäsenet. Edustajiston jäsenet Metsi, Korhonen, Mustakallio ja Gratschev katsotaan eronneiksi, sillä he ovat olleet poissa vähintään kolmessa peräkkäisessä kokouksessa ilman poissaoloilmoitusta.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen nosti esiin, että TYYn hallitus on lausunut
OLL:n liittokokousmateriaaleista viime kokouksessaan. Lisäksi SYL:n liittokokoukseen lähtevien delegaatio on järjestäytynyt niin, että delegaatiota vetää Saarinen ja
hallituksen jäsen Jokinen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri
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Ilmari Immonen
pöytäkirjantarkastaja

Roope Ruohonen
pöytäkirjantarkastaja
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Hallituksen esitys vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022

