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Aika:

28.11.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhalla
110
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri
suoritti nimenhuudon:
Arpiainen Kristiina
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Elomäki Otto
Haapala Olli
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Hiltunen Henni
Jokinen Risto
Junnila Asser
Jäntti Jenni
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Koiranen Sara
Komulainen Iiris
Kulha Katariina
Kuusisto Kalle
Lappalainen Iina
Laurila Johanna
Liminka Nestori
Lumme Jenni
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Metsi Roy-Wilhelm
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina

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

varalla Essi Lehto

varalla Matias Virta
varalla Teppo Lindberg
varalla Saana Kallio
varalla Venla Nurminen
varalla Lauri Lehtinen
varalla Riina Lumme

varalla Ilmari Immonen

varalla Iines Pusa
varalla Arttu Minkkinen
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Nuuttila Simo
Poikela Laura-Maria
Raitio Kristian
Ruohonen Roope
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Seittenranta Sauli
Silvendoin Ira
Simola Onni-Pekka
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Tiainen Miika
Wilén Noora
Zhang Henri

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

varalla Kiia Rouhelo

varalla Ville Forsström
poissa, saapui kohdassa 118
varalla Sandra Saranpää

Läsnä oli 40/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Lisäksi paikalla oli jäseniä, Turun ylioppilaslehden päätoimittaja sekä hallitus.
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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 Teppo Lindbergin ja Sanni Salmenojan. Heidän kanssaan ääntenlaskijana toimi tarvittaessa Kalle Kuusisto.
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Ilmoitusasiat
Joulukuu
ma 3.12. iltakoulu
· Strategian toimenpiteiden edistyminen
· Yliopiston strategia
ke 5.12. edustajiston kokous
· Turun ylioppilaslehden johtokunnan valinta
· Avustustoimikunnan valinta
· Jäsenmaksun määrääminen
· Talousarvion hyväksyminen
· Tilintarkastajan valinta
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Hallituksen jäsen Simonen muistutti, että edustajiston jäsenet ilmoittaisivat sukupuolensa puheenvuorojen jakaantumisen seurantaa varten.
Hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi toi terveiset kulttuurivastaava Ryhdältä, että
soihtukulkueeseen kaivattiin lipunkantajia.
Oikeat järjestäytyi uudelleen:
Ryhmäpuheenjohtaja Roope Ruohonen, vararyhmäpuheenjohtaja Ville Ruuskanen
Valintatoimikunnan jäsen Roope Ruohonen, varajäsen Ville Ruuskanen
TYY Terveeksi järjestäytyi uudelleen:
Ryhmäpuheenjohtaja Sauli Seittenranta
Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen:
Valintatoimikunnan jäsen Essi Lehto, varajäsenet: 1. Iida Knaappila ja 2. Kristiina Arpiainen
Soihdunkantajat järjestäytyi uudelleen:
Vararyhmäpuheenjohtaja Sanni Soilampi
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei kysymyksiä.
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Valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valitseminen
Valintatoimikunnan varapuheenjohtaja Heli Luukkonen (Ryhmä Lex) on ilmoittanut eroavansa valintatoimikunnasta valmistumisen vuoksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen 38.6 § :n mukaan valintatoimikunnalla on varapuheenjohtaja, mutta säännöissä ei määrätä varapuheenjohtajan valitsemisesta mitään. Esimerkiksi hallituksen, taloustoimikunnan ja Turun ylioppilaslehden johtokunnan varapuheenjohtajat valitsee kukin toimielin keskuudestaan ja nämä valintamenettelyt on määrätty
ylioppilaskunnan säännöissä ja Turun ylioppilaslehden johtosäännössä. Nykyisen
edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimettiin puheenjohtaja sääntöjen mukaisesti ja samalla tehtiin päätös myös varapuheenjohtajasta. Sääntöjen puutteellisuus
juontaa juurensa muutokseen, jossa valintatoimikunnan puheenjohtajuus irrotettiin säännöissä edustajiston puheenjohtajuudesta. Johdonmukaisuuden vuoksi
olisi tarkoituksenmukaista nimetä varapuheenjohtaja edustajiston kokouksessa ja
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tehdä varapuheenjohtajan valinnasta säännös seuraavassa sääntömuutoksessa.
Tuolloin voidaan päättää myös siitä, että valintatoimikunta valitsisi varapuheenjohtajan keskuudestaan.
Ylioppilaskunnan säännöt 38 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valintatoimikunnan jäsenten keskuudesta.

Keskustelu:

Ryhmä Lex esitti valintatoimikunnan varapuheenjohtajaksi Essi Lehtoa.

Päätös:

Edustajisto päätti valita valintatoimikunnan varapuheenjohtajaksi Essi Lehdon.
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Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2019–2021
Liite 1

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2019–2021
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2019–2021. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun
lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun
pohjalta muutoksia dokumenttiin. Ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1 §:n mukaan
edustajiston tehtävänä on muun muassa hyväksyä vuosittain toimintasuunnitelma.

Ylioppilaskunnan säännöt 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2019–2021.
Hallitus muutti pohjaesitystään kohdan 2.5 DigiTYY osalta siten, että nettisivu-uudistuksen kohdalle korvataan vuoden 2020 kohdalle kirjoitettu virke seuraavalla kirjauksella: ”Määritellään nettisivu-uudistuksen tarpeet ja tavoitteet. Toteutetaan uudistus tältä pohjalta.” Vuoden 2021 kirjaus poistetaan.

Keskustelu:

Edustajisto kävi yleiskeskustelun. Tämän jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn:

Esittäjä

Muutos/
poisto/ lisäys

Kohta

Esitys

Tulos

Vihreä
Vasemmisto

Muutos

1.5, 2019 toiminta

Hallitus
otti
pohjaan

Vihreä
Vasemmisto

Muutos

1.5, 2020 tavoitteet

Muutetaan alkuperäinen kirjaus muotoon
"Vaadimme, että kaupunki selvittää matalan
kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen osastohoidon tarvetta"
Muutetaan alkuperäinen kirjaus muotoon
"Kaupunki tekee selvityksen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen osastohoidon tarpeesta"

Hallitus
otti
pohjaan
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Ryhmä
Lex

Lisäys

1.7 Opiskelijat yliopiston hyvinvointityön ytimessä
Toiminta 2019, viimeinen kappale
1.8 Opiskelijat näkyväksi osaksi kaupunkia kaikilla
kampuksilla
1.9 Vaikuttavaa
vaalivaikuttamista

jokaisessa järjestössä on aktiivinen

Hallitus
otti
pohjaan

opiskelijaliiketaustaisia- ja -myönteisiä

Hallitus
otti
pohjaan

opiskelijaliiketaustaisia ja -myönteisiä

Hallitus
otti
pohjaan
Voitti
koeäänestyksen
Voitti
koeäänestyksen
Voitti
koeäänestyksen
Voitti
koeäänestyksen
Hävisi
koeäänestyksen
Esittäjä
veti esityksensä
pois

Ryhmä
Lex

Muutos

Ryhmä
Lex

Muutos

Vihreä
lista

Lisäys

1.10, 2019, toiseksi
viimeisen kappaleen loppuun

Lisätään kappaleen loppuun lause: ...ja että
perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotus
nostetaan riittävälle tasolle.

Vihreä
lista

Lisäys

1.10, 2020, toiseksi
viimeisen virkkeen
jälkeen

Lisätään virke: Perheellisten opiskelijoiden
toimeentulo paranee huoltajakorotuksen
noston ansiosta.

Ryhmä
Lex

Lisäys

2.1 Tilakysymykset

toiminta 2019: “Kehitämme Q-talon toimintaa kohti omavaraisuutta.”

Ryhmä
Lex

Lisäys

2.1 Tilakysymykset

tavoitteet 2020: “Q-talo toimii omavaraisesti.”

TYY Terveeksi

Lisäys

2.3 tapahtumat sopiviksi kaikille

2019: Lisäämme resursseja viestinnän käännöstyöhön.

TYY Terveeksi

lisäys

2.4 Palvelut viestintänä, viestintä
palveluna

2019: Selvitämme mahdollisuutta lähettää
kaikille opiskelijoille TYYn tiedotteen

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosiksi
2019–2021.
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
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Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Taloustoimikunta on valmistellut edustajistolle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Edustajisto on käynyt siitä lähetekeskustelun kokouksessaan 24.10.2018.
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Taloustoimikunta on käyttänyt valmistelutyössään apunaan asiantuntijaroolissa
ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja muita luottamustehtävissä toimivia. Lisäksi yhteistyötä on tehty Universtas Oy:n toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa heitä koskevissa asioissa.
Merkittävimpänä budjetointiperiaatteena suunnittelutyössä taloustoimikunta on
käyttänyt varovaisuuden periaatetta. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on
laadittu tukemaan tärkeimpiä toimintaan vaikuttavia asiakirjoja kuten talousstrategiaa sekä hallituksen toimintasuunnitelma- ja tavoiteohjelmaesitystä 2019-2021.
Lisäyksenä aiempiin vuosiin dokumenttiin on lisätty lyhyet seliteosuudet tukemaan
dokumentin käytettävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta. Lisäksi johtuen viime kokouksessa hyväksytyistä sijoitusomaisuuden uudelleenjärjestelyistä myös sijoitustoiminta on budjetoitu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan.
Taloustoimikunta on valmistelussaan ottanut huomioon edustajistoryhmien esiin
nostamat Turun ylioppilaslehden rahoitusosuutta koskevat skenaariot. Niiden sisällöstä on erikseen lausunut Turun ylioppilaslehden johtokunta.
Talousarvio vuodelle 2019 hyväksytään edustajiston joulukuun kokouksessa hallituksen esityksestä.
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman vuosille 2019–2021.

Keskustelu:

Edustajisto kävi yleiskeskustelun. Tämän jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn:

Miika Tiainen saapui kello 19.01, salin äänimäärä 41/41.

Esittäjä
Ryhmä Lex

Rivi

Esitys

Tulos

Huoneistomenot

2019: 78 650€
2020: 76 650€
2021: 73 650€

Hävisi koeäänestyksen

Kokoustauko kello 19.20–19.31.

Puheenjohtaja esitti, että Turun ylioppilaslehteä koskevien esitysten kohdalla toimittaisiin siten, että ensin äänestettäisiin Ryhmä Lexin ja TYY Terveeksi esitysten välillä, koska ne olivat
kauimpana pohjaesityksestä.
Ryhmä Lex esitti, että asia käsiteltäisiin siten, että ensin äänestettäisiin TYY Terveeksi ja Soihdunkantajien esitykset vastakkain, koska siten olisivat vastakkain eniten kasvattava ja eniten supistava esitys.
Koska äänestysjärjestyksestä oli erimielisyyttä, järjestys piti ratkaista äänestyksellä. Puheenjohtajan esitys oli JAA, Ryhmä Lexin esitys EI.

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 28.11.2018
Sivu 7/14

Edustajisto äänesti äänestysjärjestyksestä:
JAA
21
EI
16
TYHJÄ 4
Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä voitti.
Wilén, Ryhmä Lex, esitti, että asiasta äänestettäisiin suljetulla lippuäänestyksellä. Sääntöjen
mukaan suljettu lippuäänestys toimitetaan, jos enemmistö sitä kannattaa. Haapala kannatti esitystä. Edustajisto äänesti suljetun lippuäänestyksen käyttämisestä.
JAA, ei suljettua lippuäänestystä
EI, suljettu lippuäänestys
TYHJÄ

18
20
3

Edustajisto päätti äänestää Turun ylioppilaslehden rivistä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa suljetuin lipuin.
TYY
Terveeksi

Turun ylioppilaslehti

2019: 75 000 €
2020: 65 000 €
2021: 40 000 €

TYY Terveeksi veti esityksensä pois

Kokoustauko kello 20.36–20.46.
2019: 70 000€
2020: 70 000€
Ryhmä Lex
18
2021: 70 000€
Soihdunkantajat 21
Tyhjä
2
Turun ylioppilaslehti
2019: 80 000 €
Soihdun2020: 92 500 €
kantajat
2021: 85 000 €
Seuraavaksi äänestettiin Soihdunkantajien esitystä (EI) pohjaesitystä (JAA) vastaan:
JAA
25
EI
15
TYHJÄ 1
Sektorivarat
2021: 46 000 €
TYY Terveeksi veti esiTYY
tyksensä pois
Terveeksi
Perustutkinto-opiskelija:
Ryhmä Lex veti esiRyhmä Lex Jäsenmaksut opiskelijalle
2020–2021: 53,00€
tyksensä pois
2021–2022: 53,50€
Jatko-opiskelija:
2020–2021: 37,00€
2021–2022 37,50€
Perustutkinto-opiskelija:
Ryhmä Lex veti esiRyhmä Lex Jäsenmaksut opiskelijalle
2020–2021: 53€
tyksensä pois
2021–2022: 53€
Jatko-opiskelija:
2020–2021: 37€
2021–2022 37€
Jäsenmaksut opiskelijalle
Perustutkinto-opiskelija:
TYY Terveeksi veti esiTYY
2020–2021: 53€
tyksensä pois
Terveeksi
2021–2022: 53€

Ryhmä Lex

Turun ylioppilaslehti
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Jatko-opiskelija:
2020–2021: 37€
2021–2022: 37€

Taloustoimikunnan pohjaesitykseen ei tehty muutoksia.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille
2019–2021.
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Aloite Turun ylioppilaslehden strategian muuttamisesta
Liite 3

Turun ylioppilaslehden strategia 26.10.2016
Ryhmä Lex haluaa kehittää Turun ylioppilaslehteä (Tylkkäri) entistä sähköisempään, digitaalisempaan ja ekologisempaan suuntaan ajan hengen mukaisesti.
Ryhmä Lex esittää, että Tylkkärin johtokunta valmistelee alkukevääseen mennessä
Tylkkärin strategiaan muutoksen lisäämällä tavoitteeksi Tylkkärin sähköistämisen
kokonaisuudessaan. Siirtymäajan ei tule olla yhtä vuotta pidempi. Ryhmä Lex ehdottaa, että paperisten lehtien määrää vähennetään jo siirtymäaikana. Tällöin aikaa
jää entistä enemmän laadukkaan ja monipuolisen sähköisen sisällön kehittämiseen. Syksyllä rekrytoitavien henkilöiden kohdalla tulee kiinnittää huomiota siihen,
mitä osaamista heillä on erityisesti sähköisen lehden tuottamisesta ja valinta tulee
tehdä tällaista erityisosaamista silmällä pitäen. Ryhmä Lex ehdottaa, että siirtymän
parissa työskentelevän toimitusharjoittelijan rekrytoinnissa harkitaan myös vaihtoehtona käyttää tiedekuntien harjoittelutukea.

Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää Turun ylioppilaslehden johtokunnan valmistelevan alkukevääseen 2019 mennessä Turun ylioppilaslehden strategiaan muutoksen lehden muuttamiseksi kokonaan sähköiseksi.

Keskustelu:

Arpiainen, Ryhmä Lex esitteli asiaa. Ryhmä Lex muutti pohjaesitystään seuraavasti:

Esittely:

Ryhmä Lex haluaa kehittää Turun ylioppilaslehteä (Tylkkäri) entistä sähköisempään, digitaalisempaan ja ekologisempaan suuntaan ajan hengen mukaisesti.
Ryhmä Lex esittää, että Tylkkärin johtokunta valmistelee huhtikuun edustajiston
kokoukseen Tylkkärin strategiaan muutoksen lisäämällä tavoitteeksi Tylkkärin pääasiallisen sähköistämisen. Siirtymäaikaa on vuoden 2021 loppuun asti. Ryhmä Lex
ehdottaa, että paperisten lehtien määrää vähennetään jo siirtymäaikana. Tällöin aikaa jää entistä enemmän laadukkaan ja monipuolisen sähköisen sisällön kehittämiseen. Syksyllä rekrytoitavien henkilöiden kohdalla tulee kiinnittää huomiota siihen,
mitä osaamista heillä on erityisesti sähköisen lehden tuottamisesta ja valinta tulee
tehdä tällaista erityisosaamista silmällä pitäen. Ryhmä Lex ehdottaa, että siirtymän
parissa työskentelevän toimitusharjoittelijan rekrytoinnissa harkitaan myös vaihtoehtona käyttää tiedekuntien harjoittelutukea.
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Uusi esitys:

Edustajisto päättää, että Turun ylioppilaslehden johtokunta valmistelee huhtikuun 2019 edustajiston kokoukseen Turun ylioppilaslehden strategiaan muutoksen lehden muuttamiseksi pääosin sähköiseksi siten, että pääosin sähköiseen
lehteen siirrytään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ilmari Immonen poistui, salin äänimäärä 40/41.
Kokoustauko 21.02–21.07.
Edustajisto kävi keskustelua Turun ylioppilaslehden sähköistämisestä.
Soihdunkantajat esitti seuraavaa: Turun ylioppilaslehden johtokunta aloittaa
2019 alussa suunnittelutyön, jonka tarkoitus on selvittää millaisia henkilöstöllisiä ja taloudellisia resursseja mahdollinen Turun ylioppilaslehden digitaalisen
sisällön kehitys paperilehden rinnalla vaatisi. Johtokunta tuo kevätkauden 2019
aikana edustajistolle esimerkkejä erilaisista vaihtoehdoista verkkosisällön mahdollisista kehityksen suunnista.
Vihreä lista esitti, että koko esitys hylätään.
Edustajisto äänesti Ryhmä Lexin (JAA) ja Soihdunkantajien (EI) esitysten välillä.
JAA
EI
TYHJÄ

19
19
2

Puheenjohtaja äänesti asiassa tyhjää, joten hänen äänensä ei ratkaissut asiaa. Äänten mennessä tasan asia ratkaistiin arvalla. Pääsihteeri teki arpalipukkeet, joista toisessa luki ”JAA” ja toisessa ”EI”. Arvat pudotettiin äänestyskiuluun, josta arvan nosti
ääntenlaskijoista Lindberg. Arvalla äänestyksen voitti EI, eli Soihdunkantajien esitys.
Vihreä lista veti hylkäysesityksensä pois.
Ryhmä Lex esitti kokonaan hylkäävää esitystä. TYY Terveeksi kannatti esitystä.
Edustajisto äänesti Soihdunkantajien esityksen ja Ryhmä Lexin hylkäysesityksen
välillä.
Soihdunkantajien esitys voitti koeäänestyksen.
Päätös:

Edustajisto päätti, että Turun ylioppilaslehden johtokunta aloittaa 2019 alussa
suunnittelutyön, jonka tarkoitus on selvittää millaisia henkilöstöllisiä ja taloudellisia resursseja mahdollinen Turun ylioppilaslehden digitaalisen sisällön kehitys paperilehden rinnalla vaatisi. Johtokunta tuo kevätkauden 2019 aikana
edustajistolle esimerkkejä erilaisista vaihtoehdoista verkkosisällön mahdollisista kehityksen suunnista.
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Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2019
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja
edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen pyytäessä
muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät
eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen muun
hallituksen valintaa.
Sääntöjen 10.3–5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän
ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Perehdytys puheenjohtajan tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja
TYYn toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava perehdytysaikataulu on annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 10 §, 45 §, 46 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2019.
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Keskustelu:

Humanistilista esitti Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Sini Saarista. Esitystä kannattivat seuraavat edustajistoryhmät: TSE-lista, Ryhmä Lex, TYY Terveeksi, Hybridiaani, Vihreä Vasemmisto,
Eduxi ja Soihdunkantajat.

Päätös:

Edustajisto päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Sini Saarisen.

121
Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen vuodeksi 2019
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.”
Ylioppilaskunnan säännöt 45 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten
määrästä vuodeksi 2019.

Keskustelu:

Humanistilista esitti Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kooksi
kuutta (6) henkilöä vuodelle 2019. Esitystä kannattivat seuraavat edustajistoryhmät: TSE-lista, Ryhmä Lex, TYY Terveeksi, Hybridiaani, Vihreä Vasemmisto,
Eduxi ja Soihdunkantajat.

Päätös:

Edustajisto päätti, että hallituksen koko vuonna 2019 on puheenjohtajan lisäksi
kuusi jäsentä.

Roope Ruohonen poistui, salin äänimäärä 39/41.

122
Hallituksen jäsenten valinta
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja
edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7)
hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
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[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen pyytäessä
muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä ylioppilaskunnan työntekijät
eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Edustajisto päättää hallituksen jäsenten määrästä asiakohdassa 121.
Sääntöjen 46.2–3 §:ssä määrätään hallituksen valintamenettelystä seuraavasti:
"Hallituksen jäsenten [sic] valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä ja listan
esittäjän on huolehdittava säännöissä mainitun tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus.
Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä
mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan
toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien listojen kesken.
Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 45 §, 46 §
Perehdytys tehtäviin järjestetään istuvan hallituksen ja TYYn toimiston toimesta
pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava perehdytysaikataulu on annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi
2019.

Keskustelu:

Humanistilista esitti Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle
2019 seuraavaa kokoonpanoa:
Otto Elomäki
Sofia Engblom
Risto Jokinen
Ville Keränen
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
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Esitystä kannattivat seuraavat edustajistoryhmät: TSE-lista, Ryhmä Lex, TYY Terveeksi, Hybridiaani, Vihreä Vasemmisto, Eduxi ja Soihdunkantajat.
Päätös:

Edustajisto päätti valita hallituksen jäseniksi vuodeksi 2019 seuraavat henkilöt:
Otto Elomäki
Sofia Engblom
Risto Jokinen
Ville Keränen
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
Vastavalittu hallituksen puheenjohtaja Saarinen puhui edustajistolle valitun hallituksen puolesta.
Kulha, Vihreä lista, puhui neuvotteluprosessista ja totesi sen olleen reilu, vaikka osa
hakijoista joutuikin pettymään.

123
Taloustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan ”[t]aloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. […]
Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.
Taloustoimikunnan jäsen Kalle Kuusisto on ilmoittanut eroavansa. Edustajiston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen.
Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu asiakohdassa 120.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Kalle Kuusiston tilalle.

Keskustelu:

Ryhmä Lex esitti taloustoimikuntaan Aleksi Nikkasta.

Päätös:

Edustajisto päätti valita taloustoimikuntaan Aleksi Nikkasen.

Elomäki poistui kello 21.49, salin äänimäärä 38/41.
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124
Muut esille tulevat asiat
Salakka, Soihdunkantajat, kiitti edustajistoa hyvästä keskustelusta, vaikka kokous
olikin ollut pitkä. Myös Seittenranta, TYY Terveeksi, ja Koiranen, Vihreä vasemmisto, kiittivät edustajistoa.
Raitio, TSE-lista piti hyvänä, että vaikeistakin asioista voidaan keskustella ylioppilaskunnassa.
Poikela, Ryhmä Lex, piti jäähyväispuheenvuoron.
125
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.55.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Teppo Lindberg
pöytäkirjantarkastaja

Sanni Salmenoja
pöytäkirjantarkastaja
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