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EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Aika:

27.3.2019 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
158
Kokouksen avaaminen
Edustajiston varapuheenjohtaja Hiltunen avasi kokouksen kello 18.16. Dahlström
oli estynyt, joten Hiltunen toimi kokouksen puheenjohtajana.
159
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden selvittämiseksi
pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Arpiainen Kristiina
Dahlström Tuomas
Harjuniemi Inari
Heinonen Lauri
Hiltunen Henni
Jarkia Jonatan
Junnila Asser
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Koiranen Sara
Korhonen Leevi
Kulha Katariina
Nurmi Joel
Lappalainen Iina
Laurila Johanna
Lautamatti Sonja
Ruohonen Heidi
Lindberg Teppo
Lumme Jenni
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Martin Linda
Metsi Roy-Wilhelm
Mäkitalo Nelli
Nokelainen Tiina
Norblad Otso

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

varalla Veera Peltonen

poissa

varalla Noel Snygg
poissa
varalla Olli-Pekka Paasivirta
varalla Camilla Saarinen
poissa
varalla Ilmari Immonen

poissa
poissa

varalla Saana Kallio
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Nuuttila Simo
Palanterä Paavo
Pusa Iines
Ruohonen Roope
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Seittenranta Sauli
Silvendoin Ira
Simola Onni-Pekka
Simonen Emmi
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Wilén Noora
Yli-Pietilä Eemil
Zhang Henri

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

varalla Olli Lintu
poissa

poissa

varalla Matias Nikkari
poissa
poissa

Paikalla oli 32/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus
ja taloustoimikunnan puheenjohtaja. Edustajisto päätti puheenjohtajan esityksestä
myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Teemu Perhiölle ja Ilkka Hemmilälle, jotka olivat hakeneet Turun ylioppilaslehden päätoimittajaksi.
160
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Asser Junnilan ja Riku Mannisen.
Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Veera Peltonen.

161
Ilmoitusasiat
Kevään alustava aikataulu:
Huhtikuu
Ma 8.4. klo 18.15 rpj-tapaaminen
Ma 15.4. klo 18.15 iltakoulu
Ke 17.4. klo 18.15 edustajiston kokous
Toukokuu
Ke 15.5. klo 18.15 edustajiston kokous
Puheenjohtaja kertoi Raumalla pidettävän huhtikuun kokouksen aikatauluista. Tarkoituksena oli, että edustajisto ehtisi tutustua Rauman kampukseen vierailun aikana.
Hallituksen jäsen Engblom ilmoitti, että TYY oli päättänyt lähteä mukaan ilmastolakkoon. Hän toivoi, että edustajistoryhmät osallistuisivat tapahtumaan.
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
163
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Simonen, Ryhmä Lex, kysyi kehitysyhteistyön suunnitelmista, kun SYL:n yhteishankkeeseen ei oltu saatu rahoitusta. Engblom kertoi, että tausta rahoituksen vähenemisessä olivat leikkaukset kehitysyhteistyön valtionrahoituksessa. SYL:n kehitysyhteistyötapaamisessa ei oltu päästy lopputulokseen siitä, millä tavoin yhteistyötä
jatkossa tehtäisiin, mutta halua yhteisiin hankkeisiin oli useammissa ylioppilaskunnissa.
Etukäteen oli toimitettu kysymys siitä, miten TYYn vaalivaikuttamisprojekti etenee.
Elomäki kertoi, että vaalipaneeli oli onnistunut ja sosiaalisessa mediassa TYYn vaalipäivitykset olivat olleet hyvin näkyviä. Hän kertoi myös tulevista vaaleihin liittyvistä tapahtumista.
Mäkitalo, Vihreä lista, kysyi, voisiko kuntamerkkien määrää kasvattaa nykyisestä
kuudestatoista kappaleesta, varsinkin kun se tarvitsee sääntömuutoksen ja hallitus
oli tekemässä sääntömuutosesitystä edustajistolle. Edustajisto kävi keskustelua
huomionosoitusten sopivista määristä. Harjuniemi, Soihdunkantajat, toivoi että
asiaa koskevat mahdolliset muutosesitykset tulisivat edustajistosta.
164
Toimintakertomus vuodelta 2018
Liite 1

Toimintakertomus vuodelta 2018
Vuoden 2018 toiminnasta on laadittu toimintakertomus. Toimintasuunnitelman
projekteille ja jatkuvalle toiminnalle on omat osionsa. Myös talouden, hallinnon ja
muun muassa hallituksen ja toimihenkilöiden tapaamisille on omat osuutensa. Toimintakertomuksen tarkoituksena on keskittyä merkittävimpiin tai poikkeuksellisiin
asioihin toiminnassa, joten kaikkea vuoden aikana tapahtunutta ei ole kuvattu.
TYYn sääntöjen 48.1 §:n 15 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "antaa
edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana sekä
vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta". Edustajiston tehtävä puolestaan on 8.1 §:n 12 kohdan mukaan: "käsittelee hallituksen antaman kertomuksen
ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden aiheuttamista toimenpiteistä"

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2018.
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Keskustelu:

Hallituksen puheenjohtaja vuodelta 2018 Inari Harjuniemi esitteli vuoden 2018 toimintaa.

Maria Kilgast saapui paikalle klo 18.43. Salin äänimäärä 33/41
Strander, TYY Terveeksi, nosti esiin Turun ylioppilaslehden osion, jossa oli arvioitu
edustajiston toimintaa liittyen vuoden 2018 formaattikeskusteluun. TYY Terveeksi
esitti, että sivun 45 kohta 19. Turun ylioppilaslehti, toiseksi viimeisen kappaleen tilalle tulisi seuraava teksti:
”Turun ylioppilaslehden ympärillä käytiin laajasti keskustelua lehden tulevaisuudesta. Edustajisto pohti mm. lehden budjetin supistamista ja formaatin digitalisoimista. Päätöksenteon tueksi Turun ylioppilaslehden johtokunta työsti eri skenaariomalleja Turun ylioppilaslehden tulevaisuudesta, mikä vei runsaasti toimituksen
työresursseja. Lisäksi toimitus osallistui aktiivisesti itse keskusteluun asiantuntijaroolissa. Edustajisto kuitenkin päätyi pidättäytymään Turun ylioppilaslehden merkittävistä budjetin leikkauksista.”
Edustajisto kävi keskustelua muotoilusta.
Hallitus otti ryhmän TYY Terveeksi muutosesityksen nimiinsä.
Puheenjohtaja nosti esiin muutaman teknisen huomautuksen, ja toivoi että yritysyhteistyöosiossa korjattaisiin aikamuodot oikeiksi.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen.

165
Tilinpäätös vuodelta 2018
Liite 2
Liite 3

Tilinpäätös vuodelta 2018
Esittely vuoden 2018 toteumista
Vuodelta 2018 on laadittu tilinpäätös, joka osoittaa noin 418 euron suuruista ylijäämää. Ero talousarvioon on noin +30 000 euroa. Liitteenä on tilinpäätöksen lisäksi
lyhyt esittely toteumista ja niiden poikkeamista talousarviosta. TYYn sääntöjen 48.1
§:n 5 kohdan mukaan hallituksen tehtävä on mm. "hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen linjapaperi, talousarvio ja tilinpäätös".
Edustajiston tehtävänä puolestaan on 8.1 §:n 11 kohdan mukaan "päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille".

Ylioppilaskunnan säännöt, 8 ja 48 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2018.

EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 27.3.2019
Sivu 5/8

Keskustelu:

Simola, TYY Terveeksi, kysyi oliko tilikaudella tapahtunut taloudellisesti jotain yllättävää. Pääsihteeri ja taloustoimikunnan puheenjohtaja vastasivat, ettei yllätyksiä
ollut tullut.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2018.

166
Vastuuvapaudesta vuoden 2018 toimijoille päättäminen
Liite 2

Tilinpäätös vuodelta 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 9.3 §:n mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään
huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan edustajistolle tilintarkastajan lausunto.

Ylioppilaskunnan säännöt, 8.1 § 11 kohta ja 9.3 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2018 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
Läsnä olleet vuoden 2018 hallituksen jäsenet Harjuniemi, Paasivirta, Saarinen,
Simonen ja Snygg sekä pääsihteeri poistuivat tilasta. Salin äänimäärä 28/41.

Puheenjohtaja toimi kohdan 166 sihteerinä pääsihteerin ollessa poissa.
Keskustelu:

Taloustoimikunta puolsi vastuuvapauden myöntämistä.

Päätös:

Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle
sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
Harjuniemi, Paasivirta, Saarinen, Simonen ja Snygg sekä pääsihteeri palasivat
saliin. Salin äänimäärä 33/41.

Kokoustauko kello 19.50–20.00.
167
Keskusvaalilautakunnan nimittäminen
Edustajisto kaudelle 2020–2021 valitaan marraskuussa 2019 pidettävissä vaaleissa.
TYYn sääntöjen 5 §:n mukaan 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. Valintamenettelystä säädetään samassa pykälässä. Sekä puheenjohtajan että jäsenten valinta edellyttää kahden kolmasosan kannatusta.
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Edustajiston puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoavat ehdotuksen keskusvaalilautakunnan kokoonpanoksi, jossa on pyritty huomioimaan tieteenalojen edustavuus,
kokemus TYYstä ja TYYn edustajistovaaleista sekä sukupuolten tasainen edustavuus.
Vaalijärjestys, 5 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä. Edustajiston puheenjohtaja esittää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Sanni Soilampea ja jäseniksi:
Ahlgren, Tero
Elenius, Rauli
Harjuniemi, Inari
Liljenbäck, Lauri
Nokelainen, Tiina
Ryhtä, Iina
Edustajiston puheenjohtaja oli muuttanut pohjaesitystään niin, että Lauri Liljenbäckin tilalle valittaisiin Miika Tiainen, koska Liljenbäck ei ollutkaan käytettävissä
tehtävään.

Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asiaa.
Edustajisto hyväksyi keskusvaalilautakunnan esitetyn kokoonpanon yksimielisesti.

Päätös:

Edustajisto päätti nimittää keskusvaalilautakunnan vuoden 2019 edustajistovaaleja varten:
Sanni Soilampi, puheenjohtaja
Ahlgren, Tero
Elenius, Rauli
Harjuniemi, Inari
Nokelainen, Tiina
Ryhtä, Iina
Tiainen, Miika

168
Turun ylioppilaslehden päätoimittajan valitseminen
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Nella Keski-Oja on irtisanoutunut 23.3.2019
alkaen. Lehden johtokunta avasi haun päätoimittajaksi ajalle 26.2.–15.3.2019. Hakuaikana hakemuksia tuli yhdeksän, ja yksi hakemus tuli myöhässä. Johtokunta kutsui haastatteluun neljä hakijaa. Haastattelut pidetään 21.–22.3. ja johtokunta tekee
esityksen valittavasta päätoimittajasta kokouksessaan 25.3.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
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Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee Turun ylioppilaslehden päätoimittajan johtokunnan esityksestä.
Turun ylioppilaslehden johtokunta esitti edustajistolle, että se valitsee Turun ylioppilaslehden päätoimittajaksi Teemu Perhiön. Perusteina johtokunta esitti seuraavaa:
”Perhiö täyttää kaikki hakukuulutuksessa mainitut valintakriteerit. Perhiö on motivoitunut ja intohimoinen journalisti, joka erottuu hakijoiden joukosta vahvalla visuaalisella osaamisellaan ja helposti lähestyttävällä persoonallaan. Perhiö tunnistaa
ylioppilaslehden kohderyhmän monimuotoisuudenasettamat haasteet. Lisäksi hänellä on monia ideoita verkkolehden kehittämiseksi ja sosiaalisen median kanavien
nykyistä tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.”

Keskustelu:

Paikalla olivat hakijat Perhiö ja Ilkka Hemmilä. Hakijat esittäytyivät lyhyesti, minkä
jälkeen edustajiston jäsenet saivat esittää kysymyksiä hakijoille. Kysymykset koskivat projektinhallintataitoja, yliopistoyhteisön moninaisuuden huomioimista lehden teossa ja visiota Tylkkäristä.

Päätös:

Edustajisto päätti valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajaksi Teemu Perhiön.

169
Savuttomuuden ja yliopiston päihdeohjelman tavoitteiden edistäminen
TYYn poliittisessa linjapaperissa mainitaan seuraavaa: ”Yliopistoyhteisön tulee
kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja päihteettömyyteen. Yliopistolla tulee olla
päihdeohjelma, jonka painopiste on ennaltaehkäisyssä ja opiskelijan tukemisessa.”
Turun yliopisto on toteuttanut Savuton Kampus -toimenpideohjelmaa jo yli vuosikymmenen ajan. Ylioppilaskuntamme on pysytellyt tällä saralla melko taka-alalla.
TYY terveeksi näkee, että TYY kykenee vielä lukuisiin toimenpiteisiin savuttomuuden edistämiseksi.
Savuttomuuden edistämisen lisäksi ei muistakaan opiskelijahyvinvoinnin päihdeasioista TYYn toimintasuunnitelmissa ole vuoden 2010 jälkeen mainittu suoraan sanallakaan. Tilalle on tullut vain toteamus kaikenkattavasti yliopiston hyvinvointityöhön osallistumisesta. TYY Terveeksi on huolissaan siitä, että TYY ei ole osaltaan
riittävän aktiivisesti pyrkinyt itse vaikuttamaan suoraan opiskelijahyvinvoinnin
päihdeaspektiin. TYY Terveeksi näkee, että toimintasuunnitelmassa tulisi olla tarkempia toimenpidelinjauksia sekä savuttomuuden edistämiseksi että alkoholin ja
muiden päihteiden haittojen vähentämiseksi.
Esitys:

TYY Terveeksi esittää, että edustajisto päättää velvoittaa hallituksen ryhtymään laajempiin toimenpiteisiin savuttomuuden edistämiseksi kampuksilla ja paikallisessa
opiskelijakulttuurissa. TYY tiedottaa savuttomuuden edistämisestä kannustavaan
sävyyn jäsenistölle tiedotuskanavillaan ja muilla mahdollisilla keinoilla. Lisäksi hallitus valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan linjauksen, jolla TYY
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pyrkii edistämään savuttomuutta sekä vähentämään alkoholin ja muiden päihteiden haittoja kampuksilla ja paikallisessa opiskelijakulttuurissa yliopiston päihdeohjelman mukaisesti.
Seittenranta, TYY Terveeksi, esitteli asiaa.
Keskustelu:

Edustajisto kävi keskustelua asiasta.

Päätös:

Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen ryhtymään laajempiin toimenpiteisiin
savuttomuuden edistämiseksi kampuksilla ja paikallisessa opiskelijakulttuurissa. TYY tiedottaa savuttomuuden edistämisestä kannustavaan sävyyn jäsenistölle tiedotuskanavillaan ja muilla mahdollisilla keinoilla. Lisäksi hallitus valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan linjauksen, jolla TYY pyrkii
edistämään savuttomuutta sekä vähentämään alkoholin ja muiden päihteiden
haittoja kampuksilla ja paikallisessa opiskelijakulttuurissa yliopiston päihdeohjelman mukaisesti.

170
Muut esille tulevat asiat
Pääsihteeri muistutti pääsihteerihausta, joka olisi auki vielä vajaan parin viikon
ajan.
171
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.29.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Henni Hiltunen
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Asser Junnila
pöytäkirjantarkastaja

Riku Manninen
pöytäkirjantarkastaja
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