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EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Aika:

20.11.2019 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
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Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Haapala Helmer
Haapala Olli
Harjuniemi Inari
Hiltunen Henni
Huttunen Oula
Immonen Ilmari
Jarkia Jonatan
Jortikka Maija
Jäntti Jenni
Jäntti Veera
Kivilähde Tira
Koiranen Sara
Lautamatti Sonja
Lumme Jenni
Manninen Riku
Martin Linda
Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nousiainen Elias
Nuuttila Simo
Paasivirta Olli-Pekka
Palanterä Paavo
Pusa Iines
Ruohonen Heidi
Ruohonen Roope

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

varalla Pigg

varalla Saranpää
varalla Rouhelo

varalla van den Berg
varalla Minkkinen

varalla Kruuti
varalla Nurminen
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Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Sirjonen Roni
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Syrjänen Inari
Säynäslahti Eemil
Tikkanen Siiri
Toivola Sini
Turto Jaakko
Wilén Noora Ryhmä Lex
Väätäinen Jussi

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

varalla Kilgast
varalla Komulainen

varalla Snygg

Paikalla oli 36/41 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.

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Harjuniemen ja Hiltusen. Heidän
kanssaan tarvittaessa ääniä laski Jortikka.
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Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertasi loppuvuoden aikataulun ja kertoi tarkemmin uuden hallituksen valintaprosessista.
Loppuvuoden aikataulu (muutokset mahdollisia):
20.-21.11.
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous
ke 20.11.
uuden edustajiston perehdytys klo 16-17.30
ke 27.11.
uuden edustajiston perehdytys klo 16-17.30
uuden edustajiston järjestäytymiskokous klo 18.15
· Edustajiston puheenjohtajan valinta
· Edustajiston varapuheenjohtajan valinta
· Hallituksen puheenjohtajan valinta
· Hallituksen koosta päättäminen
· Hallituksen jäsenten valinta
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·
·
·
·
·
·
·

Taloustoimikunnan valinta
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valinta
Valintatoimikunnan valitseminen
Avustustoimikunnan valitseminen
Tilintarkastajan valinta
Satavuotishistoriatoimikunnan toimikauden jatkaminen
Säännöllisestä kokousajasta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi terveisiä SYL:n liittokokouksesta. Liittarinalle oli läsnä kokouksessa ja käytettävissä halattavaksi.
Hallituksen jäsen Pohjonen kertoi, että hänet valittiin SYL:n hallitukseen vuodelle
2020. Pohjonen kiitti kaikesta tuesta, jota sai hakuprosessin aikana.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi, että TYY on lausumassa yliopiston strategian luonnoksesta ja toivoi, että edustajiston jäsenet kertoisivat näkemyksiään
strategialuonnoksesta sähköpostilla koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Joni Kajanderille.
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ruohonen (Kokoomus) kysyi, miksi Kauppakorkeakoulun edustalla on runsaasti
sähköpotkulautoja.
Hallituksen jäsen Nyyssönen kertoi, että ilmat ovat olleet lämpimät, joten ihmiset
ovat alkaneet taas käyttää sähköpotkulautoja. Lisäksi Kauppakorkeakoulun edessä
on erään sähköpotkulautafirman palautusasema ja kun siihen palauttaa, saa alennusta sähköpotkulaudan käytöstä.
Edustajiston puheenjohtaja Dahlström kysyi, ovat sähköpotkulaudat siinä ikuisesti
ja mitä hallitus aikoo tehdä asialle.
Hallituksen jäsen Nyyssönen kertoi, että hallitus odottaa, että talvi tulee ja korjaa
tilanteen.
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Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
Liite 1

Valintatoimikunnan esitys yliopiston hallitukseen valittavista opiskelijaedustajista
ja näiden valintatavasta

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 20.11.2019
Sivu 4/12

Oheismateriaali 1
kaista,

Yliopiston hallitukseen hakeneiden hakemukset ja ansioluettelot (ei julnähtävillä kokouksessa)

Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä
on mm. päättää yliopiston keskeisistä tavoitteista ja strategiasta, valita rehtori, päättää yliopiston talousarviosta ja laatia tilinpäätös, hyväksyä yliopiston johtosäännöt,
päättää yliopiston toimintarakenteesta, tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. (Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö
12§)
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä: kaksi edustajaa jokaisesta sisäisestä ryhmästä, mukaan lukien opiskelijat, ja neljä kollegion valitsemaa ulkopuolista jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta (2018-2021). Opiskelijajäsenten
osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon, ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2020 ja 2021.
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio vahvistaa edustajiston valinnan vahvistaessaan koko hallituksen kokonaisuuden.
TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 17.9.–16.10.2019.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Valintatoimikunta
haastatteli neljä hakijaa.
Valintatoimikunta teki hakemusten ja haastatteluiden perusteella edustajistolle esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä. Valintatoimikunta esittää, että opiskelijaedustajat valitaan kahdessa vaiheessa. Näin varmistetaan edustajiston mahdollisuus ottaa kantaa sekä yksittäisiin hakijoihin että hakijoiden kokonaisuuteen. Esityksen perustelut on toimitettu liitteessä. Kaikkien viiden hakijan hakemukset ovat
nähtävillä kokouksessa.
Hallituksen opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus korkeakouluhallinnosta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, oma-aloitteisuus ja esiintymiskyky sekä Turun yliopiston talouden tuntemus.
Esityksessä huomioitiin opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Kaikilta hakijoilta edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso). Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia
ylioppilaskunnalle.
Valintatoimikunta esittää:
Edustajisto suorittaa opiskelijaedustajien valinnan kahdessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa sukupuolten tasaisen edustuksen takaamiseksi opiskelijaedustajiksi päätetään valita hakijoista yksi nainen ja yksi mies.
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Toisessa vaiheessa yliopiston hallitukseen naisopiskelijaedustajaksi valitaan Riina
Lumme ja miesopiskelijaedustajaksi valitaan Rauli Elenius.
Keskustelu:
Valintatoimikunnan puheenjohtaja Harjuniemi esitteli asiaa. Hakuaikana saatiin
viisi hakemusta. Valintatoimikunta päätti haastatella neljä hakijaa. Yliopiston hallituksessa on noudatettava sukupuolipariteettia ja laki tunnistaa vain kaksi sukupuolta, joten sen vuoksi valintatoimikunta esittää valittavaksi yhden naishakijan ja
yhden mieshakijan. Valintatoimikunta tiedosti, että haastateltavien joukossa oli
vain yksi mies. Kaikki haastatellut suoriutuivat hyvin.
Kaksi haastateltua erottuivat positiivisesti edukseen. Rauli Elenius vakuutti vahvalla
talousosaamisellaan. Riina Lumme vakuutti ymmärryksellään yliopiston tämän
hetken toiminnasta ja ajatuksillaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Puheenjohtaja Dahlström kertasi lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja
siitä, että julkista valtaa käyttävissä toimielimissä täytyy olla edustettuina sukupuolia tietyin voimasuhtein. Yliopiston hallituksen osalta kyse on kokonaisuudesta eli
edustajisto voi valita kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä, kunhan yliopiston
hallitus kokonaisuudessaan täyttää sukupuolitasa-arvon kriteerin.
Päätös:
Edustajisto valitsi yliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2020-31.12.2021 opiskelijajäseniksi Riina Lumpeen ja Rauli Eleniuksen.
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Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
Liite 2
Valintatoimikunnan esitys yliopistokollegioon
Oheismateriaali 2
Yliopistokollegioon hakeneiden hakemukset (ei julkaista, nähtävillä kokouk
sessa)
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava
elin. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä ja hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta, valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen, vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Tämän lisäksi, keväällä 2015 lisätyn tehtävän
mukaisesti, Turun yliopiston kollegio kokoontuu myös keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kymmenen edustaa opiskelijoita. Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi
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on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen. TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 17.9.–16.10.2019. Hakemuksia saapui määräaikaan
mennessä 21 kappaletta.
Yliopistokollegion opiskelijajäseniä haussa ja valintaesityksessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä
ja korkeakouluhallinnossa, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Kaikilta hakijoilta edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).
Yliopistokollegion opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien tasapuolinen edustus
sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Kaikilta hakijoilta edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai Btaso).
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.
Esitys perusteluineen on toimitettu liitteenä.
Valintatoimikunta esittää:
Edustajisto valitsee yliopistokollegion
31.12.2021 seuraavasti:

opiskelijajäsenet

kaudelle

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Miika Tiainen
Moona Haapala
Simo Nuuttila
Siiri Kaarisalo
Diana Põldma
Joni Järvinen
Tiia Ylä-Peräinen
Veera Semi
Roosa Toivonen
Onni-Pekka Simola

Otto Elomäki
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
Roni Sirjonen
Marko Mäkinen
Otso Norblad
Eveliina Kunttu
Paula Pättikangas
Sofia Engblom
Axel Ojala

1.1.2020–

Keskustelu:
Valintatoimikunnan puheenjohtaja Harjuniemi kertoi, että hakuaikana hakemuksia
tuli 21. Kollegioon valitaan kymmenen varsinaista ja kymmenen varajäsentä. Harjuniemi avasi kollegion toimintaa. Valintatoimikunta on muodostanut esityksensä
niin, että jokaisesta tiedekunnasta on vähintään yksi varsinainen ja yksi varajäsenen, paitsi kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, josta hakijoita oli vain yksi. Harjuniemi kertoi, että hakijat olivat erittäin kovatasoisia. Valintatoimikunta on painottanut esityksessään sellaisia henkilöitä, jotka olivat tuoneet hakemuksessaan esille
motivaatiotaan toimia kollegiossa. Valintatoimikunta äänesti siitä, ketä hakeneista
ei esitetä kollegion jäseneksi tai varajäseneksi.

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 20.11.2019
Sivu 7/12

Päätös:
Edustajisto päätti valita yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2020–
31.12.2021 seuraavasti:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Miika Tiainen
Moona Haapala
Simo Nuuttila
Siiri Kaarisalo
Diana Põldma
Joni Järvinen
Tiia Ylä-Peräinen
Veera Semi
Roosa Toivonen
Onni-Pekka Simola

Otto Elomäki
Jeremi Nyyssönen
Johanna Pohjonen
Roni Sirjonen
Marko Mäkinen
Otso Norblad
Eveliina Kunttu
Paula Pättikangas
Sofia Engblom
Axel Ojala
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Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2020–2022
Liite 3

Hallituksen esitys vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelman
ja tavoiteohjelman vuosille 2020–2022. Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun
lokakuun kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun
pohjalta muutoksia dokumenttiin. Dokumentti on tarkoitus hyväksyä edustajiston
marraskuun kokouksessa.

Hallitus esittää:
Edustajisto päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 20202022.
Keskustelu:
Hallituksen jäsen Nyyssönen esitteli asian. Edustajisto kävi asiasta keskustelun,
jonka aikana puhuttiin muun muassa ilmastotavoitteista, esteettömyydestä sekä
etäkampuksista.
Kokoustauko alkoi klo 19.21.
Kokoustauko päättyi klo 19.28.
Siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn:
Esittäjä

Muutos/poisto/lisäys

Kohta

Esitys

Tulos
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Hybridiaani

Poisto

324

ViVa

Lisäys

esim.
Yhdenvertaisuusohjelma
324

Viva

Muutos

Soihdunkantajat

Muutos

324325

Soihdunkantajat

Muutos

338340

Soihdunkantajat

Muutos

370371

Soihdunkantajat

Muutos

338340

Soihdunkantajat
TYY Terveeksi

Muutos

439

Muutos

439

TYY Terveeksi

Muutos

439

TYY ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutokseen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä ilmastonmuutosta ehkäisevässä toiminnassa.

Esittäjä veti esityksensä pois

Esittäjä veti esityksensä pois

TYY lisää esteettömyystiedot kaikkiin vuokraamiensa tilojen tietoihin
TYY tukee ympäristökriisiä ehkäisevää toimintaa ja tiedonvälitystä kampuksilla.
Esitetään, että muutetaan sanamuoto ilmastonmuutos muotoon ympäristö- ja ilmastokriisi
Muutetaan rivien 338-340 sanamuoto "vaihtoehtoisesti" muotoon "ja". --> "Edustajiston
niin päättäessä TYY kompensoi minimoidut
päästönsä ja on hiilineutraali ylioppilaskunta
2022 ja TYY toimii suunnannäyttäjänä muille
ylioppilaskunnille ja järjestöille hiilijäljen laskemisessa ja päästöjen pienentämisessä".
Muutetaan linjaus muotoon "Vaikuttamistyömme seurauksena Turun, Porin ja Rauman
alueen nuorten ja opiskelijoiden äänestysprosentti on korkeampi kuin aiemmissa vaaleissa"
Edustajiston niin päättäessä TYY kompensoi
minimoidut päästönsä ja on hiilineutraali ylioppilaskunta 2022. TYY toimii suunnannäyttäjänä muille ylioppilaskunnille ja järjestöille
hiilijäljen laskemisessa ja päästöjen pienentämisessä.
Kannustetaan järjestöjä pohtimaan alkoholin
roolia opiskelijatapahtumissa.
Kannustetaan järjestöjä lisäämään alkoholittomien tapahtumien ja tarjoiluvaihtoehtojen
määrää.
Kannustetaan järjestöjä pohtimaan alkoholin
roolia opiskelijatapahtumissa, sekä lisäämään
alkoholittomien tapahtumien ja tarjoiluvaihtoehtojen määrää.

Hävisi
koeäänestyksen
Voitti koeäänestyksen
Esittäjä veti esityksensä pois

Voitti koeäänestyksen

Voitti koeäänestyksen

Esittäjä veti esityksensä pois
Esittäjä veti esityksensä pois
Voitti koeäänestyksen

Päätös:
Edustajisto päätti toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2020-2022.
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Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Liite 4

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Edustajisto
on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan 30.10.2019.
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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.
Hallitus esittää:
Edustajisto hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2020-2022.
Keskustelu:
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti esitteli ne muutokset, jotka dokumenttiin on tehty lähetekeskustelun jälkeen.
Päätös:
Edustajisto hyväksyi TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2020-2022.
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Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2020–2021
Liite 4

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2020–2022
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle
lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Hallitus esittää:
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Edustajisto päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020–2021 seuraavasti:
syksy 2020: 55,00 €
kevät 2021: 26,50 €
lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €.
Keskustelu:
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kertoi, että hallitus haluaa muuttaa pohjaesitystään seuraavalla tavalla:
Edustajisto päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta perustutkinto-opiskelijalle lukuvuodelle 2020–2021 seuraavasti:
syksy 2020: 55,00 €
kevät 2021: 26,50 €
lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €
sekä jatko-opiskelijalle lukuvuodelle 2020-2021 seuraavasti:
syksy 2020: 18,50 €
kevät 2021: 18,50 €
lukuvuosi 2020-2021: 37,00 €.
Päätös:
Edustajisto päätti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta perustutkinto-opiskelijalle lukuvuodelle 2020–2021 seuraavasti:
syksy 2020: 55,00 €
kevät 2021: 26,50 €
lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €
sekä jatko-opiskelijalle lukuvuodelle 2020-2021 seuraavasti:
syksy 2020: 18,50 €
kevät 2021: 18,50 €
lukuvuosi 2020–2021: 37,00 €.

240
Muut esille tulevat asiat
Koiranen (Vihreä vasemmisto) piti jäähyväispuheenvuoron.
Lumme (Vihreä lista) piti jäähyväispuheenvuoron.
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Harjuniemi (Soihdunkantajat) piti jäähyväispuheenvuoron.
Nokelainen (Hybridiaani) piti jäähyväispuheenvuoron.
Haapala (TYY Terveeksi) piti jäähyväispuheenvuoron.
Hiltunen (TYY Terveeksi) piti jäähyväispuheenvuoron.
Jortikka (Hybridiaani) piti jäähyväispuheenvuoron.
Säynäslahti (TSE-lista) piti kiitospuheenvuoron.
Puheenjohtaja Dahlström piti jäähyväispuheenvuoron. Dahlström muisteli ensimmäistä kertaa, kun hän on ollut seuraamassa edustajiston kokousta 27.11.2013. Lisäksi Dahlström pohti, onko sattumaa, että uusi edustajisto pitää järjestäytymiskokouksen juuri 27.11.2019. Dahlström jatkoi, että tämä ei ole sattumaa, sillä edustajisto kokoustaa yleensä kuun viimeinen keskiviikko ja ensimmäisestä kerrasta on
kuusi vuotta aikaa. Dahlström myös muisteli, että aloittaessaan edustajistossa työn
alla oli nettisivu-uudistus. Nyt kun ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on taas
mainittuna nettisivu-uudistus, Dahlström pohti hänen edustajistouransa olleen
yhtä pitkä kuin nettisivujen käyttöaika, sisältäen muutaman palvelunestohyökkäyksen.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen kiitti edustajistoa kuluneesta vuodesta ja toivoi, että uuden hallituksen valintaprosessi sujuu kaikkien hakijoiden näkökulmasta
mahdollisimman miellyttävästi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston varapuheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Inari Harjuniemi
pöytäkirjantarkastaja

Henni Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 20.11.2019
Sivu 12/12

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

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

