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EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Aika:

29.3.2017 klo 17.15

Paikka:

LK 334 ja 336, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori

Pöytäkirja
keskustelu ääninauhoilla
Ennen kokousta Porin yliopistokeskuksen varajohtaja Anna Sivula esitteli yliopistokeskuksen toimintaa.
171
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.19.
172
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Dahlström Tuomas

Ryhmä Lex

Eerikäinen Annika
Hiltunen Henni
Jokinen Risto
Kainulainen Henna

Vihreä lista
TYY Terveeksi
Hybridiaani
TuKY-lista
Demariopiskelijat - TOSY
Hybridiaani
Vihreä vasemmisto
TuKY-lista
Eduxi
TuKY-lista

varalla Olli-Pekka Paasivirta

Ryhmä Lex
TYY Terveeksi
TuKY-lista
Eduxi

varalla Juulianna Huusko

Ryhmä Lex
Vihreä lista
Soihdunkantajat
TYY Terveeksi
TuKY-lista
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
TYY Terveeksi

varalla Kalle Kuusisto

Karjalainen Katarina
Knuutila Aapo
Kondelin Sade
Korhonen Miro
Korventausta Miikka
Kurvinen Anneli
Laakso Ville
Laine Lassi
Leimu Ann-Sofie
Lempiäinen Jesper
Leppä-Aro Laura
Litokorpi Julia
Lumme Riina
Lähdemaa Jyri
Maijala Salla
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Matikka Mirva

varalla Emmi Vilkanen
poissa
varalla Emilia Hyvätti
poissa
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Musakka Tuula
Mänty Tiina
Nauholz Niko
Niemi Eetu
Paavola Tomi
Palanterä Paavo
Rantala Pekka
Salmenoja Sanni
Salomäki Iiro
Selenius Otto
Suomalainen Iiro
Talvinko Max
Vesa Antti-Jussi
Wessman Kukka-Maaria
Wilén Noora
Vuorinen Saara
Vähä-Heikkilä Matti
Yli-Pietilä Eemil

Vihreä lista
TuKY-lista
TuKY-lista
Soihdunkantajat
Ryhmä Lex

poissa

varalla Kristiina Arpiainen

Hybridiaani
Vihreä vasemmisto
Eduxi
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
Vihreä vasemmisto

varalla Henna Henriksson

Soihdunkantajat
Oikeat
Vihreä lista
Ryhmä Lex
Humanistilista '15
Hybridiaani
TYY Terveeksi

varalla Sanni Soilampi

poissa
varalla Konsta Sinisalo
varalla Otso Norblad

poissa

Paikalla oli 36/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus.
173
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Mirva Matikka ja Tuula Musakka
Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Riku Manninen.
174
Ilmoitusasiat
Kevään alustava kokousaikataulu:
27.3.
29.3.
17.4.
24.4.
26.4.

maaliskuun iltakoulu
maaliskuun kokous (Huom! Porissa)
huhtikuun rpj-palaveri
huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous

Tiainen, hallituksen puheenjohtaja ilmoitti yhdestä hallituksen kiireellisenä käsittelemästä asiasta. Lisäksi huhtikuun kokouksen iltakoulussa on tarkoitus esitellä
toimintasuunnitelmaprojektin etenemistä laajemmin. Tiainen kertoi lyhyesti projektien tilanteesta.
TuKY-lista järjestäytyi uudelleen: ryhmäpuheenjohtaja Juuso Makkonen, vararyhmäpuheenjohtaja Ann-Sofie Leimu
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Vähä-Heikkilä, Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmän puheenjohtaja, kertoi projektin
etenemisestä. TYS on ostanut Kuuvuoren tilan, joka on tarkoitus vuokrata TYYn
käyttöön ja Vähä-Heikkilä on käynyt tilassa TYS:n edustajan kanssa keskustelemassa tarvittavista korjauksista.
175
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
176
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei puheenvuoroja.
177
Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin (toinen käsittely)
Liite 1

Edustajiston 22.2. hyväksymät säännöt
Edustajisto käsitteli säännöt ensimmäistä kertaa helmikuun kokouksessaan. Teknisten muutosten lisäksi tehtiin muutamia suurempia muutoksia hallituksen esityksestä:
1. Edustajiston järjestäytymiskokouksen aikahaarukan pidentäminen
2. Henkilöstöohjesäännön tulevan kumoamisen yhteydessä osan sen määräyksistä
siirtäminen sääntöihin
3. Muutoksenhakua koskevan pykälän päivittäminen yliopistolakiin tehdyn muutoksen mukaiseksi
Voimassa olevissa säännöissä edustajiston järjestäytymiskokouksen ajankohta on
säädetty pidettäväksi joulukuun 1. ja 10. päivän välillä. Hallitus on siis vaalivuosina
valittu TYYssä poikkeuksellisen myöhään muihin ylioppilaskuntiin verrattuna, ja
sama käytäntö on ollut myös vaalien välisinä vuosina. Järjestäytymiskokouksen
ajankohtaa voisi tarpeen tullen aikaistaa, jotta valittava hallitus ehtisi valmistautua
hallitusvuoteensa paremmin.
TYYn henkilöstöohjesäännössä on ennen vuotta 2013 säädelty ylioppilaskunnan
henkilöstön rakennetta, rekrytointia ja työehtoja. Vuonna 2013 voimaan tuli työehtosopimus, jonka myötä suuri osa henkilöstöohjesäännön sisällöstä kumottiin.
Henkilöstösuunnittelun helpottamiseksi ja työntekijöiden erilaisten osaamisten
hyödyntämiseksi henkilöstöohjesääntö kannattaisi kumota. Kumoaminen tapahtuisi maaliskuun kokouksessa sen yhteydessä kun muutokset sääntöihin tehdään
toisen kerran.
Jatkossa hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa vastaisi henkilöstösuunnittelusta,
jossa voidaan reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja erilaisiin osaamistarpeisiin nykyistä joustavammin. Ensimmäinen henkilöstösuunnitelma on tarkoitus
laatia kesään 2017 mennessä. Rekrytoinnin yksityiskohdat kirjataan rekrytoinnin
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prosessikuvaukseen, jolloin yhdenmukaistetaan kirjavia käytäntöjä suunnitelmallisemmiksi.
Vuoden 2016 alussa yliopistolakiin tuli muutos, joka mahdollistaa oikaisuvaatimuksen tekemisen ylioppilaskunnan päätökseen. Sääntöjen muiden muutosten
yhteydessä tämä tulee kirjata myös sääntöihin.
Sääntöjen mukaan "[m]uutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa."
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se hyväksyy toisen kerran
muutokset TYYn sääntöihin.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä toisen kerran muutokset TYYn sääntöihin.

178
Henkilöstöohjesäännön kumoaminen
Liite 2

Henkilöstöohjesääntö
Ylioppilaskunnan sääntöjen muutoksiin liittyen tarkoituksena on ollut siirtää osa
henkilöstöohjesäännön määräyksistä sääntöihin ja kumota henkilöstöohjesääntö.
Henkilöstösuunnittelu olisi jatkossa hallituksen ja pääsihteerin vastuulla.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se kumoaa ylioppilaskunnan henkilöstöohjesäännön.
Tiainen esitteli asiaa. Henkilöstösuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on jo kokoontunut ensimmäisen kerran.

Keskustelu:

Pääsihteeri kertoi, että henkilöstö ei kokenut tarpeelliseksi lausua uudelleen muutoksista, koska he olivat antaneet lausuntonsa jo helmikuun kokoukseen, jolloin
käsiteltiin ensimmäisen kerran muutosesitykset TYYn sääntöihin.

Päätös:

Edustajisto päätti kumota TYYn henkilöstöohjesäännön.

179
Toimintakertomus vuodelta 2016
Liite 3

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
Vuoden 2016 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka jakaantuu hallituksen toimintasektorien ja itsenäisten toimintayksiköiden osuuksiin. Lisäksi taloudelliselle toiminnalle ja TYYn hallinnolle sekä edustajille eri elimissä on varattu
omat osuutensa.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2016.
Tiainen esitteli asiaa. Vuoden 2016 hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme kutsuttiin pitämään tarkempaa esitystä aiheesta. Paikalla olleet hallituksen 2016 jäsenet Lähdemaa, Dahlström ja Tiainen osallistuivat esittelyyn.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2016.

180
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2016
Liite 3

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2016 on toimintakertomuksen liitteenä.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2016.
Tiainen esitteli asiaa.

Keskustelu:

Wessman huomautti, että tilinpäätös oli jälleen ylijäämäinen, mikä pitäisi muistaa
kun edustajisto esimerkiksi päätti leikata huomattavasti Ylioppilasteatterin toiminta-avustusta.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2016.

181
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Liite 4

Tilintarkastuskertomus
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville
henkilöille.

Vuoden 2016 hallituksen jäsenet ja pääsihteeri poistuivat salista.
Keskustelu:

Rantala esitti ja Vähä-Heikkilä kannatti, että edustajisto myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2016 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta
vastaaville henkilöille.
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Ei muita puheenvuoroja.
Kokoustauko klo 18.20–18.35.
Päätös:

Edustajisto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2016 hallitukselle
sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.

182
Historiankirjoittajan valinta
Edustajisto asetti maaliskuun kokouksessaan 2016 historiatoimikunnan tukemaan
ylioppilaskunnan 100-vuotishistorian kirjoittamista. Toimikunta on keskustellut
teoksen sisällöllisistä painotuksista ja hakenut kirjoittajaa. Syksyllä 2016 auki olevaan hakuun osallistui lopulta kuusi tarjoajaa. Näistä toimikunta haastatteli kolme.
Esitys:

Historiatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan historiankirjoittajaksi Topi Artukan, Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu Savolaisen työryhmän ja että se valtuuttaa hallituksen solmimaan tarvittavat sopimukset projektin talousarvion rajoissa.
Pääsihteeri esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti valita ylioppilaskunnan historiankirjoittajaksi Topi Artukan,
Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu Savolaisen työryhmän ja valtuuttaa hallituksen
solmimaan tarvittavat sopimukset projektin talousarvion rajoissa.

183
100-vuotishistorian talousarvio
Liite 5

100-vuotishistorian talousarvio
Historiateoksen kulut ja tulot jakaantuvat usealle vuodelle, mutta talousarviosta on
järkevää päättää kokonaisuutena.

Esitys:

Historiatoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy 100-vuotishistorian talousarvion ja varaa mahdolliset kustannukset traditiovaroista.
Puheenjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä 100-vuotishistorian talousarvion ja varata mahdolliset kustannukset traditiovaroista.

184
Keskusvaalilautakunnan valitseminen

EDUSTAJISTON MAALISKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 29.3.2017
Page 7/12

Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon neljäkymmentäyksi (41) jäsentä vaalijärjestyksen määräämällä tavalla. Ylioppilaskunnan edustajiston vaali toimitetaan
joka toinen vuosi marraskuussa vähintään neljänä keskusvaalilautakunnan määräämänä vaalipäivänä. (1§)
Vaalijärjestyksen 5 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee viimeistään
vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten ylioppilaskunnan äänivaltaisten jäsenten joukosta keskusvaalilautakunnan.
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.
Lisäksi edustajistovaalien ehdokasasettelun päätyttyä keskusvaalilautakuntaan
tulee kutsua tarkkailijoiksi läsnäolo- ja puheoikeudella edustaja jokaisesta vaaliliitosta, jolla ei ole keskusvaalilautakunnassa varsinaista jäsentä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai pääsihteerin määräämä työntekijä."
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia edustajistovaalien toimittamisesta kuluvan vuoden marraskuussa.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan yhden jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Keskustelu:

Vihreä lista esitti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Annika Eerikäistä.
Ryhmä Lex esitti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tuomas Dahlströmiä.
Puheenjohtaja julisti vaalirauhan. Edustajisto kävi vaalin Eerikäisen ja Dahlströmin välillä.

Kokoustauko 18.54–19.01.
Vaalin tulos:
Eerikäinen
Dahlström

13
23

Edustajisto päätti valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tuomas
Dahlströmin.
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Edustajiston puheenjohtaja esitti, että keskusvaalilautakuntaan valittaisiin edustajistoryhmien nimitysten mukaisesti:
Edustajistoryhmä
varsinainen jäsen
Soihdunkantajat
Sara Seppälä
Vihreä vasemmisto
Emmi Hiivola
Ryhmä Lex
Tuomas Dahlström (pj)
TYY Terveeksi
Onni-Pekka Simola
Vihreä lista
Annika Eerikäinen (vpj)
Oikeat
Laura Sukula
Humanistilista
Saara Vuorinen
TuKY-lista
Juuso Makkonen
Hybridiaani
Risto Jokinen
Demariopiskelijat - TOSY Artturi Jyrkkänen
Eduxi
Sanni Salmenoja
Päätös:

varajäsen
Juuso Marttila
Arttu Minkkinen
Kristiina Arpiainen
Eemil Yli-Pietilä
Tuula Musakka
Ilona Syrjälä
Noora Hännikkälä
Ann-Sofie Leimu
Liina-Lotta Erkko
Pyry Kantanen
Johanna Puntanen

Edustajisto päätti nimetä keskusvaalilautakunnan:
Edustajistoryhmä
varsinainen jäsen
Soihdunkantajat
Sara Seppälä
Vihreä vasemmisto
Emmi Hiivola
Ryhmä Lex
Tuomas Dahlström (pj)
TYY Terveeksi
Onni-Pekka Simola
Vihreä lista
Annika Eerikäinen (vpj)
Oikeat
Laura Sukula
Humanistilista
Saara Vuorinen
TuKY-lista
Juuso Makkonen
Hybridiaani
Risto Jokinen
Demariopiskelijat - TOSY Artturi Jyrkkänen
Eduxi
Sanni Salmenoja

varajäsen
Juuso Marttila
Arttu Minkkinen
Kristiina Arpiainen
Eemil Yli-Pietilä
Tuula Musakka
Ilona Syrjälä
Noora Hännikkälä
Ann-Sofie Leimu
Liina-Lotta Erkko
Pyry Kantanen
Johanna Puntanen

185
Turun ylioppilaslehden sähköistämistä koskeva selvitys
Turun ylioppilaslehti on Turun yliopiston ylioppilaskunnan keskeinen jäsenpalvelu ja se tukeutuu vahvasti printtilehteen. Turun ylioppilaslehden ilmestymistiheyttä on supistettu viime aikoina järjestelmällisesti, sillä lehti ilmestyi alun perin kahdesti kuussa, vielä vuonna 2013 kuusitoista kertaa vuodessa, vuonna 2014 kymmenen kertaa vuodessa, vuosina 2015 ja 2016 yhdeksän kertaa vuodessa ja tänä
vuonna lehti tulee ilmestymään kahdeksan kertaa. Painetut lehdet ovat kiistämättä konkreettisia ja näkyviä, mutta onko aika ajamassa ohi printtimedian? Ryhmämme mielestä viimeaikaisen kehityksen valossa olisi nyt otollinen aika selvittää
sitä.
Mainitulla tavalla Tylkkäri panostaa tällä hetkellä sekä printti- että sähköiseen mediaan. Ryhmämme katsoo, että Tylkkäriin käytetyn 80 000 euroa voisi investoida
paremmin, ympäristöystävällisemmin ja innovatiivisemmin esimerkiksi sähköisen
formaatin kautta ja siihen panostamalla. Tämä edellyttäisi sitä, että printtimedian
sijaan siirtäisimme pääpainon vahvasti sähköiseen mediaan.
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Vuonna 2016 printtilehdestä saadut julkaisutulot eivät kattaneet printtilehden
painokuluja, jakelukustannuksia, kuljetusmaksuja ja ilmoitushankkijan provisiota,
vaan printtilehden julkaisumenot ylittivät printtilehdestä saadut julkaisutulot. Vielä lehden ja ylioppilaskunnan ollessa vakavaraisia, olisi optimaalinen aika tehdä
selvitys siitä, mitä Tylkkärin täysimääräinen sähköistäminen merkitsisi ja millaisia
mahdollisuuksia se avaisi.
Vertailevan selvityksen tulisi kattaa sekä printtilehden että sähköisen formaatin
SWOT-analyysin. Selvityksen tulee kattaa entisten, nykyisten ja potentiaalisten tulevien lukijoiden mieltymykset ja median kulutustottumukset. Selvityksessä on
myös otettava huomioon formaattien taloudelliset näkymät ja kustannukset, formaattien saavutettavuus ja formaattien mahdollistamat sisällöt. Lisäksi on selvitettävä lehden rooli ja merkitys alueellisessa ja aihepiiriä koskevassa mediakentässä,
paikallisen mediaympäristön markkinaraot, mahdolliset palveluntarjoajat ja niihin
liittyvät tekniset ratkaisut. Lisäksi selvityksessä analysoidaan nykyisen verkkolehden artikkelien tavoittavuutta, niihin käytettyä lukuaikaa ja sitouttamista. Selvitystyön tarkoituksena on kerätä tietoa, jotta voisimme luoda kysytymmän, paremman, hyödyllisemmän ja innovatiivisemman jäsenpalvelun. Selvitystyön tulee olla
valmis syyskuun alkuun mennessä.
Näkemyksemme mukaan se, että Tylkkäri julkaistaan näköispainoksena, ei tee siitä sähköistä. Kuitenkin Tylkkärin internetsivuilla on lisätty sähköistä sisältöä koko
ajan ilmestymistiheyden vähentyessä. Ylioppilaskunnan on haastavaa tuottaa samanaikaisesti sekä sähköistä- että printtimediaa laadukkaasti ja ennen pitkään
meidän on tehtävä valinta näiden välillä. Jo nyt on nähtävillä varovainen siirtymä
kohti sähköistä painotusta, mutta välitason ratkaisulla emme saa kummastakaan
formaatista kaikkea potentiaalia irti.
Tylkkäriä jaetaan Ylioppilaskylään, missä kaikki asukkaat eivät ole ylioppilaskunnan jäseniä eivätkä kaikki asukkaista puhu suomea eivätkä täten kykene lehteä
täysimääräisesti lukemaan. Sähköisestä lehdestä voisivat kansainväliset opiskelijat
entistä helpommin löytää ja hyödyntää Tylkkärin englanninkielisen sisällön. Lisäksi sähköinen media tavoittaa paremmin muissa kuin TYS:n kohteissa asuvat
opiskelijat, filiaalien opiskelijat ja vaihdossa olevat opiskelijat.
Mikäli selvityksen perusteella on kannattavaa siirtyä sähköiseen lehteen, on Ryhmä Lex valmis lisäämään TYYn rahoitusta läpi siirtymävaiheen Turun ylioppilaslehdelle, jos mainosmyynnin pudotus on alussa suurempi kuin sähköiseen mediaan siirtymisestä säästetty osuus. Näemme Tylkkärin tulevaisuuden kannalta keskeisenä siirtymisen kohti sähköistä alustaa. Panostamalla sähköiseen muotoon
voimme luoda jotain, mitä opiskelijat aidosti kaipaavat. Turun yliopiston ylioppilaskunta on jo monessa asiassa edelläkävijä. Eikä myöskään Turun ylioppilaslehden tulisi olla poikkeus, vaan lehden tulee olla yksi edelläkävijöistä ja ottaa askel
kohti sähköistämistä. Näin ollen Ryhmä Lex rohkaisee edustajistoa olemaan avoimia uusille mahdollisuuksille ja TYYn yhä paremmalle tulevaisuudelle.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se hyväksyy Turun ylioppilaslehdelle 3000
euron lisätalousarvion, jonka turvin rekrytoidaan ulkopuolinen selvittäjä toteut-
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tamaan vertaileva selvitys, joka kattaa sekä paperilehden että sähköisen formaatin
SWOT-analyysin. Selvityksen tulee kattaa entisten, nykyisten ja potentiaalisten tulevien lukijoiden mieltymykset ja median kulutustottumukset. Selvityksessä on
myös otettava huomioon formaattien taloudelliset näkymät ja kustannukset, formaattien saavutettavuus ja formaattien mahdollistamat sisällöt. Lisäksi on selvitettävä lehden rooli ja merkitys alueellisessa ja aihepiiriä koskevassa mediakentässä,
paikallisen mediaympäristön markkinaraot, mahdolliset palveluntarjoajat ja niihin
liittyvät tekniset ratkaisut. Lisäksi selvityksessä analysoidaan nykyisen verkkolehden artikkelien tavoittavuutta, niihin käytettyä lukuaikaa ja sitouttamista. Selvitystyön tarkoituksena on kerätä tietoa, jotta voisimme luoda kysytymmän, paremman, hyödyllisemmän ja innovatiivisemman jäsenpalvelun. Selvitystyön tulee olla
valmis syyskuun alkuun mennessä.
Dahlström, Ryhmä Lex, esitteli asiaa.
Keskustelu:

Vihreä vasemmisto esitti vastaesityksenä, että hallitus ja Tylkkärin johtokunta
valmistelevat seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan projektin Tylkkärin
julkaisuformaattiin liittyvästä selvitystyöstä ottaen huomioon tässä kohdassa
esitetyn sekä syksyllä toteutettavasta Tylkkärin lukijakyselystä saatavat vastaukset. Toimintasuunnitelman projekti on suunniteltava yhdessä Tylkkärin
työntekijöiden kanssa. Selvitystyössä on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa,
jotta varmistetaan selvitystyön riippumattomuus. Kyseisen ulkopuolisen asiantuntijan palkkioon on varattava riittävästi varoja vuoden 2018 talousarviossa.
Selvitystyön on oltava kokonaisuudessaan tehtynä ja Tylkkärin valmiina selvityksestä ilmenevien tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseen elokuussa
2018.
Ryhmä Lex otti Vihreän vasemmiston esityksen nimiinsä.
Lumme, Soihdunkantajat, ihmetteli Ryhmä Lexin alkuperäinen esityksen sisältöä
ja sen valmisteluprosessia. Sitä varten oli kuultu melko laajasti työntekijöitä ja hallitusta, mikä ei näkynyt esityksessä. Dahlström kertoi, miten valmisteluprosessi
hoidettiin.
Kondelin, Vihreä vasemmisto ja lehden johtokunnan puheenjohtaja, ihmetteli
miksei johtokunnalta oltu kysytty näkemystä esityksestä, vaikka siinä alun perin oli
vastuutettu asioita myös sille. Dahlström oli olettanut tiedon kulkeneen myös johtokunnalle ryhmäpuheenjohtajien kautta.
Edustajisto kävi keskustelua erityisesti esitysten valmistelusta ja edustajiston roolista suhteessa hallitukseen ja työntekijöihin.
Pääsihteeri kysyi, mitä esityksen viimeinen virke tarkoittaa: millä tavoin lehden
tulisi olla valmiina toimenpiteisiin elokuussa 2018? Edustajisto totesi, että tuolloin
vasta aloitettaisiin mahdollinen formaattiuudistus.
Tiainen toivoi, ettei hallituksen ja edustajiston välillä olisi kynnystä, joka estää yhteydenpitoa.
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Niemi, Soihdunkantajat, esitti että esityksen kohta ”ja Turun ylioppilaslehden
valmiina selvityksestä ilmenevien tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseen”
poistettaisiin. Asiasta käytiin keskustelua, jonka perusteella Vihreä vasemmisto ja
Ryhmä Lex muuttivat esitystään ja viimeinen virke muuttui muotoon ”Selvitystyön on oltava kokonaisuudessaan tehtynä elokuussa 2018 ja sen tulokset esitellään edustajistolle syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa.”
Dahlström, Ryhmä Lex, totesi että otsikosta poiketen ollaan ehdottamassa selvitystä enemmänkin lehden formaatista laajemmin eikä pelkästään sen sähköistämisestä.
Edustajisto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Päätös:

Edustajisto päätti, että hallitus ja Turun ylioppilaslehden johtokunta valmistelevat seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan projektin Turun ylioppilaslehden julkaisuformaattiin liittyvästä selvitystyöstä ottaen huomioon tässä kohdassa esitetyn sekä syksyllä toteutettavasta Turun ylioppilaslehden lukijakyselystä saatavat vastaukset. Toimintasuunnitelman projekti on suunniteltava
yhdessä Turun ylioppilaslehden työntekijöiden kanssa. Selvitystyössä on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, jotta varmistetaan selvitystyön riippumattomuus. Kyseisen ulkopuolisen asiantuntijan palkkioon on varattava riittävästi
varoja vuoden 2018 talousarviossa. Selvitystyön on oltava kokonaisuudessaan
tehtynä elokuussa 2018 ja sen tulokset esitellään edustajistolle syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa.

186
Muut mahdolliset asiat
Dahlström, Ryhmä Lex, kiitti edustajiston jäsen Vesaa kutsusta Poriin.
187
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.39.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Mirva Matikka
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Musakka
pöytäkirjantarkastaja
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