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EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS
Aika:

22.11.2017 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
249
Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston varapuheenjohtaja Rantala, joka
avasi kokouksen kello 18.19.
250
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Auressalmi Teemu
Dahlström Tuomas
Eerikäinen Annika
Forsström Ville
Hiivola Emmi
Hirvonen Suvi
Huttunen Oula
Jokinen Risto
Karjalainen Katarina
Kondelin Sade
Kulha Katariina
Kähkönen Aku-Mathias
Laakso Ville
Lappalainen Iina
Lempiäinen Jesper
Leppä-Aro Laura
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Musakka Tuula
Määttänen Oona
Nauholz Niko
Niemi Eetu
Nygrén Eveliina
Ojama Johanna

Ryhmä Lex
Ryhmä Lex
Vihreä lista
TYY Terveeksi
Vihreä vasemmisto
Vihreä vasemmisto
TuKY-lista
Hybridiaani
Demariopiskelijat - TOSY
Vihreä vasemmisto
Vihreä lista
TuKY-lista
Ryhmä Lex
TuKY-lista
Eduxi
Ryhmä Lex
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
Vihreä lista
TYY Terveeksi
TuKY-lista
Soihdunkantajat
TuKY-lista
Eduxi

varalla Suvi Hirvonen
varalla Lauri Havia
varalla Anni Mylläri
poissa
poissa

varalla Pyry Kantanen

varalla Kalle Kuusisto

varalla Natalia Laakso

varalla Lotta Lintunen
poissa
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Olander Aleksi

TuKY-lista

varalla Kristian Raitio

Paavola Tomi
Palanterä Paavo

Ryhmä Lex
Hybridiaani

Peltomaa Paula
Rajala Julius

TuKY-lista
Hybridiaani

varalla Emilia Hyvätti
varalla Liina-Lotta Erkko

Rantala Pekka
Rintamäki Mikko

Vihreä vasemmisto
Vihreä lista

varalla Olli-Pekka Paasivirta

Salmenoja Sanni
Selenius Otto

Eduxi
Hybridiaani

saapui ennen kohtaa 259

Suvila Karri
Talvinko Max

TYY Terveeksi
Soihdunkantajat

varalla Tero Ohrankämmen

Uusitupa Erika
Wallenius Tytti

TYY Terveeksi
Soihdunkantajat

varalla Henna Kruuti
saapui paikalle kohdassa 251

Vesa Antti-Jussi
Vuorinen Saara
Vähä-Heikkilä Matti
Yli-Pietilä Eemil

Oikeat
Humanistilista '15
Hybridiaani
TYY Terveeksi

Paikalla oli 36/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli hallitus, taloustoimikunnan puheenjohtaja, Q-talon hoitaja Laurila sekä jäsenistöä.
251
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Jesper Lempiäinen. ja Eveliina
Nygrén. Heidän kanssaan tarvittaessa ääniä laski Matti Vähä-Heikkilä.
252
Ilmoitusasiat
Syksyn aikataulu:
13.11.
marraskuun ryhmäpuheenjohtajapalaveri
20.11.
marraskuun iltakoulu
22.11.
marraskuun kokous
ti 28.11.
uuden edustajiston järjestäytymiskokous (edustajiston puheenjohtajiston, hallituksen, taloustoimikunnan, TYL:n johtokunnan, valintatoimikunnan pj:n ja tilintarkastajien valinta, 100-vuotishistoriatoimikunnan
kauden jatkaminen, säännöllinen kokousaika)
Rantala kertoi TYYn hallituksen puheenjohtaja Miika Tiaisen tulleen valituksi
SYL:n puheenjohtajaksi. Edustajisto osoitti suosiotaan Tiaiselle.
Wallenius saapui, salin äänimäärä 37/41.
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Tiainen kiitti edustajistoa siitä luottamuksesta, josta hän oli saanut nauttia. Hän
myös kiitti koko edustajistokaudesta ja erityisesti kuluneesta vuodesta ja pahoitteli, ettei hallitus ollut valmistellut videota tai muuta hauskaa edustajiston viimeistä
kokousta varten.
Pääsihteeri esitteli edustajiston palautekyselyn tuloksia. Kysely oli vielä auki ja
pääsihteeri toivoi mahdollisimman monen vastaavan.
Salakka esitteli puheenvuorojen jakautumista edustajiston kokouksissa. Ryhmä
Lex oli pitänyt selvästi eniten puheenvuoroja. Miehet olivat pitäneet yli 60 % puheenvuoroista ja keskustelu oli lisäksi keskittynyt huomattavasti muutamien henkilöiden hallitsemaksi. Edustajisto kävi keskustelua aiheesta.
Poikela kertoi OLL:n liittokokouksen henkilövalinnoista. Edustajisto aplodeerasi
TYYtä edustaneelle kolmikolle (Poikela, Havia ja Dahlström).
Tiainen kertoi hallituksen kiireellisinä käsittelemistä asioista sekä muutoksia dokumentteihin, joilla säädellään ylioppilaskunnan siipien toimintaa.
Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja, kertoi Q-talon taloudellisesta tilanteesta. Aloituskustannusten osalta talousarvio oli ylitetty noin 10 000 eurolla. Asia
kirvoitti keskustelua edustajistossa.
Laurila kertoi Q-talon jatkuvasta toiminnasta. Varsinainen jatkuva toiminta oli
käynnistynyt melko hyvin. Ongelmaksi oli muodostunut melu, joka häiritsi naapureita siinä määrin, että tilaan oli tarpeen hankkia parempaa äänieristystä. Pääsihteeri esitteli tuloslaskelmaa, jonka perusteella tulot ja menot olivat tasapainossa.
253
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
254
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Ei puheenvuoroja.
Kohdassa 255 esteelliset henkilöt poistuivat kokoussalista seuraavan käsittelykohdan ajaksi.
255
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2018–31.12.2019
Liite 1

Esitys yliopiston hallitukseen valittavista opiskelijaedustajista ja näiden valintatavasta
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Liite 2

Jyri Lähdemaan, Riina Lumpeen ja Paula Peltomaan hakemukset ja ansioluettelot
(toimitetaan kokouskutsun mukaisen läsnäololuettelon mukaisesti)
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. Opiskelijajäsenten osalta
toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon, ja nyt päätetään
opiskelijajäsenistä vuosille 2018 ja 2019.
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 25.9.–
23.10.2017. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Valintatoimikunta haastatteli kaikki hakeneet.
Valintatoimikunta teki hakemusten ja haastatteluiden perusteella edustajistolle
esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä. Valintatoimikunta esittää, että opiskelijaedustajat valitaan kahdessa vaiheessa. Näin varmistetaan sekä edustajiston
mahdollisuus ottaa kantaa yksittäisiin hakijoihin että hakijoiden kokonaisuuteen.
Esityksen perustelut on toimitettu liitteessä. Kaikkien viiden hakijan hakemukset
ovat nähtävillä kokouksessa.
Hallituksen opiskelijajäsenten haussa ja valintaesityksessä kiinnitettiin huomiota
mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus korkeakouluhallinnosta, motivaatio ja
sitoutuminen tehtävään, näkemykset yliopiston kehittämisestä, 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.

Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että opiskelijaedustajien valinta suoritetaan kahdessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa esitetään, että sukupuolten tasaisen edustuksen takaamiseksi opiskelijaedustajiksi päätetään valita hakijoista yksi nainen ja yksi mies.
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Toisessa vaiheessa esitetään, että yliopiston hallitukseen miesopiskelijaedustajaksi
valitaan Jyri Lähdemaa, ja naisopiskelijaedustajaksi valittavasta käydään äänestys
Paula Peltomaan ja Riina Lumpeen välillä.
***
Lumme oli vetänyt hakemuksensa pois juuri ennen kokousta, koska hän oli saanut töitä Helsingistä.
Valintatoimikunnan puheenjohtaja Kulha esitteli asiaa.
Keskustelu:

Kondelin totesi, että professorien ja keskiryhmän valintojen ratkettua ylioppilaskunta voisi valita joko miehen ja naisen tai kaksi naista. Molemmissa tapauksissa
hallituksen kokonaisuus täyttäisi tasa-arvolain vaatimuksen.
Edustajisto päätti noudattaa päätöksentekojärjestyksenä valintatoimikunnan
esitystä yhden miehen ja yhden naisen valitsemisesta.
Edustajisto päätti valita Turun yliopiston hallituksen jäseneksi Jyri Lähdemaan.
Edustajisto päätti valita Turun yliopiston hallituksen jäseneksi Paula Peltomaan.

Päätös:

Edustajisto päätti valita Turun yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi Jyri
Lähdemaan ja Paula Peltomaan.

Lintunen ja Ohrankämmen jääväsivät itsensä ja poistuivat. Salin äänimäärä 35/41.
256
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2018–31.12.2019
Liite 3

Valintatoimikunnan esitys yliopistokollegioon
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 on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen. TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 25.9.–23.10.2017. Kollegion osalta hakua piden-
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nettiin 3.11. asti. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 23 kappaletta. Yksi
hakemus saapui myöhässä hakuajan päättymisen jälkeen.
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).
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan
edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä. Perusteltu esitys on toimitettu liitteenä.
Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 seuraavasti:
varsinainen jäsen
Henri Viitanen
Matias Virta
Tapani Strander
Tuomas Dahlström
Tira Kivilähde
Crista Sinisalo
Inari Harjuniemi
Iiro Salomäki
Petri Nyström
Tuulia Kuusinen

henkilökohtainen varajäsen
Miika Tiainen
Moona Haapala
Simo Nuuttila
Ilari Sarja
Saana Kallio
Joni Järvinen
Petriina Lemettinen
Lotta Lintunen
Jenni Kilpi
Tero Ohrankämmen

Valintatoimikunnan puheenjohtaja Kulha esitteli asiaa.
Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti valita yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2018–
31.12.2019 seuraavasti:
varsinainen jäsen
Henri Viitanen
Matias Virta
Tapani Strander
Tuomas Dahlström
Tira Kivilähde
Crista Sinisalo
Inari Harjuniemi
Iiro Salomäki
Petri Nyström
Tuulia Kuusinen

henkilökohtainen varajäsen
Miika Tiainen
Moona Haapala
Simo Nuuttila
Ilari Sarja
Saana Kallio
Joni Järvinen
Petriina Lemettinen
Lotta Lintunen
Jenni Kilpi
Tero Ohrankämmen

Lintunen ja Ohrankämmen palasivat. Salin äänimäärä 37/41.
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257
Jäsenmaksun määrääminen
Liite 4

Talousarvio vuodelle 2018
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä
suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori ja sen kantamista valvoo yliopisto.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksuksi lukuvuodelle 1.8.2018–31.7.2019 perustutkinto-opiskelijoilta 107
euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti määrätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi
lukuvuodelle 1.8.2018–31.7.2019 perustutkinto-opiskelijoilta 107 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.

258
Talousarvion hyväksyminen
Liite 4

Talousarvio vuodelle 2018
Edustajisto hyväksyi TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) lokakuun kokouksessaan 18.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa järjestöavustusten osalta.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2018.
Tiainen esitteli talousarviota.
Rantala totesi, että talousarviopohja sisältää 0,4 % korotuksen luottamustoimien
palkkioihin.

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn talousarvion vuodeksi 2018.
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kokoustauko 19.30–19.41.
Salmenoja saapui, salin äänimäärä 38/41.
259
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Liite 5

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja suunnitelman teemoihin kytkeytyvät tavoitteet vuosille 2019–2020. Kokonaisuus on valmisteltu peilaten uuden strategian tavoitteita vuosille 2018–2022. Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun suunnitelmasta ja ohjelmasta lokakuun kokouksessaan. Keskustelun perusteella suunnitelmaan esitetään useita muutoksia.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2018–2020.
Tiainen esitteli toimintasuunnitelmaa ja varsinkin muutoksia, joita hallitus oli
tehnyt lähetekeskustelun perusteella.

Keskustelu:

Palanterä, Hybridiaani, kysyi muotoilemastaan seurantanumeroinnista, jota ei
ollut sisällytetty esitykseen. Tiainen totesi sen tulevan kyllä käyttöön, mutta vasta
seurannassa, kokouskäsittelyssä siitä ei olisi ollut niinkään hyötyä.
Vesa, Oikeat, kiitti esityksestä ja erityisesti sitä, että kaikki kampukset oli huomioitu toimintasuunnitelmassa.
Siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn toimitettujen muutosesitysten perusteella.
muutos/
lisäys/
poisto

esitys

hallitus otti
nimiinsä

muutos

”Ajamme erityisesti sosiaalisen luototuksen käyttöönottamista Turussa...”
muutetaan muotoon
”Seuraamme sosiaalisen luototuksen
Vihreä
käyttöönottamista Turussa...”
Lista

Muutosesitys voitti
koeäänestyksen

Kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen, 2018/2 muutos

”Järjestämme syyslukukaudella vuonna
2017 pilotoidun Kestävän kehityksen
viikon yhdessä siipien kanssa.”
muutetaan muotoon:
”Vakiinnutamme Kestävän kehityksen
viikon osaksi syyslukukauden ohjelmaa
yhdessä siipien kanssa.”

Kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen, 2018
lisäys

Vaikutamme Turun yliopistoon kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden
muodostamiseksi esimerkiksi ympäristö- Vihreä
siiven resursseja hyödyntäen.
Lista

kohta

Opiskelijat näkyväksi
osaksi kaupunkia kaikilla
kampuksilla, 2018/3

esittää

tulos

Vihreä
Lista
Muutosesitys voitti
koeäänestyksen
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Hirvonen poistui, Dahlström tuli hänen tilalleen.

Kehitysyhteistyöstä kestävään kehitykseen, 2020
lisäys

Yliopistolla on kunnianhimoinen ympäristöohjelma ja se toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja
Vihreä
ympäristökuormansa pienentämiseksi. Lista

TYY <3 järjestöt

lisäys

"Tuemme jatko-opiskelijoita oman järjestön perustamisessa ja toiminnan
käynnistämisessä."

muutos

Siirretään tavoite "Jatko-opiskelijoiden
hallitus otti
oma järjestö on löytänyt paikkansa ja
nimiinsä
tekee vaikuttavaa edunvalvontaa." vuo- Vihreä
den 2019 sarakkeesta vuoden 2020 sarak- vasemmiskeeseen.
to

TYY <3 järjestöt

Päätös:

Muutosesitys voitti
koeäänestyksen

Vihreä
hallitus otti
vasemmis- nimiinsä
to

Edustajisto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille
2018–2020.

260
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista hyväksyminen
Liite 6

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Ohjesääntöön esitetään useita muutoksia, kuten esim. järjestöaseman myöntämiseen ja projekti- ja erillisavustusten jakamiseen. Esitettäviä muutoksia valmisteltaessa on kuultu avustustoimikuntaa sekä TYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajia. Ohjesäännön muutokset olivat lähetekeskustelussa edustajiston lokakuun kokouksessa. Keskustelun pohjalta ohjesäännön muutosesityksiä muokattiin kahdessa kohtaa: toiminta-avustushaun lisäajan hakemuksen toimittamista ja
toiminta-avustusten pisteytyskriteeristön julkistamista koskevissa kirjauksissa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
Virta esitteli ohjesääntöön lähetekeskustelun jälkeen tehtyjä muutoksia.

Keskustelu:

Ei yleiskeskustelua.
Edustajisto siirtyi yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

kohta muutos/lisäys/poisto esitys

§2 2.
mom

lisäys

§10 1.
mom lisäys

esittää

tulos

Erityistapauksessa TYYn hallitus voi
painavasta syystä myöntää järjestöLisäysesitys
aseman myös yhdistykselle, jossa ei ole Ryhmä voitti koeääneskymmentä TYYn jäsentä.
Oikeat tyksen.
...ja niitä järjestöjä joille hallitus on
myöntänyt 2 §:n mukaisesti erityisoikeuden alle kymmeneen TYY:n jäseneen

Lisäysesitys
Ryhmä voitti koeäänesOikeat tyksen.
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Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista.

261
Muut mahdolliset asiat
Vuorinen, Humanistilista ’15 ja Kantanen, Demariopiskelijat – TOSY, pitivät jäähyväispuheenvuorot.
Raitio, TuKY-lista/TSE-lista kiitti edustajistoa ja oli iloinen, että saisi osallistua
toimintaan vielä seuraavallakin kaudella.
Kähkönen, TuKY-lista/TSE-lista, piti jäähyväispuheenvuoron muistellen aikaansa
ylioppilaskunnassa niiden ihmisten kautta, joiden kanssa oli toiminut TYYssä.
Musakka, Vihreä lista, piti jäähyväispuheenvuoron ja korosti ylioppilaskunnan
moninaisuutta ja sitä, miten erilaisia ihmisiä ja järjestöjä TYYssä toimii.
Vesa, Oikeat, piti jäähyväispuheenvuoron ja pohdiskeli tietään edustajiston jäseneksi. Hän kuvasi edustajistotoimintaa nautinnontäyteiseksi kärsimykseksi. Hän
siteerasi myös Björn Wahlroosia, jonka puheista oli tehnyt gradunsa.
Lempiäinen, Eduxi, piti jäähyväispuheenvuoron ja toivotti seuraavalle edustajistolle viisautta, rationaalisuutta ja sydäntä.
Talvinko, Soihdunkantajat, piti jäähyväispuheenvuoron. Hän korosti jatkuvuutta
ylioppilaskunnan toiminnassa.
Dahlström, Ryhmä Lex, kiitti edustajistoa ja varsinkin ryhmäpuheenjohtajia. Hän
myös palautti Vesalle tämän SYL:n liittokokousäänet.
Nauholz, TuKY-lista/TSE-lista, piti jäähyväispuheenvuoron. Hän oli päässyt edustajistossa kohtaamaan hyvin erilaisia näkökulmia.
Wallenius, Soihdunkantajat, piti jäähyväispuheenvuoron. Hän toivoi, että oli
osannut toimia hyvänä linkkinä TYYn ja Porin kampuksen välillä.
Paavola, Ryhmä Lex, piti kiitospuheenvuoron ja toivoi että jatkossa voitaisiin yhdistää eri ryhmiä aiempaa paremmin.
Vähä-Heikkilä, Hybridiaani, piti jäähyväispuheenvuoron. Hän laski, että hän oli
tehnyt yliopistolla 94 järjestötoimivuotta, joista 28 oli puheenjohtajavuosia. VähäHeikkilä korosti omasta jaksamisesta huolehtimista, koska kaikilla on vain yksi terveys. Hän kiitti kaikkia niitä, joiden kanssa oli päässyt tekemään yhteistyötä edustajistossa ja ylioppilaskunnassa.
Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja, piti kiitospuheenvuoron. Hän piti
hienona sitä, miten ylioppilaskunnassa aina löydetään ratkaisu ongelmaan kuin
ongelmaan.
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Puheenjohtaja piti kiitospuheenvuoron ja totesi edustajiston olleen se paikka, joka
hänelle oli opettanut eniten. Hän piti TYYtä ammattimaisena yhteisönä, jossa
kaikki tekevät parhaansa sen eteen, että opiskelijoilla olisi mahdollisimman hyvä
opiskella Turun yliopistossa.
Pääsihteeri toivoi, että pöytäkirja voitaisiin hyväksyä heti kokouksen jälkeen.
Edustajiston puheenjohtaja Laine, joka oli saapunut muiden asioiden aikana, kiitti
edustajistoa kaudestaan.
Mylläri, Vihreä lista, toivoi edustajiston halailevan toisiaan.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.18.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Pekka Rantala
edustajiston varapuheenjohtaja, kokouksen pj

Rauli Elenius
pääsihteeri

Jesper Lempiäinen
pöytäkirjantarkastaja

Eveliina Nygrén
pöytäkirjantarkastaja
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