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EDUSTAJISTON TOUKOKUUN KOKOUS
Aika:

16.5.2018 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
63
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20.
64
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle laillisesti. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi pääsihteeri
suoritti nimenhuudon:
Correa De Mora Anna
Dahlström Tuomas
Elomäki Otto
Haapala Helmer
Haapala Olli
Heikola Matias
Heinonen Lauri
Isoaho Olli
Jarkia Jonatan
Jokinen Risto
Jortikka Maija
Jäntti Jenni
Jäntti-Rasanen Veera
Kahanpää Kalle
Kivistö Eero
Koiranen Sara
Kondelin Sade
Kruuti Henna
Kulha Katariina
Lautamatti Sonja
Leppä-Aro Laura
Lumme Jenni
Manninen Riku
Melanen Aatu

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

varalla Nina Liski

varalla Camilla Saarinen

varalla Essi Lehto
varalla Arttu Minkkinen
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Mäkitalo Nelli
Nieminen Maria
Nokelainen Tiina
Nousiainen Elias
Nuuttila Simo
Poikela Laura-Maria
Raitio Kristian
Salakka Janne
Salmenoja Sanni
Seittenranta Sauli
Simola Onni-Pekka
Soilampi Sanni
Strander Tapani
Suomi Rebecca
Takatalo Janika
Tiainen Miika
Wilén Noora

Vihreä lista
Hybridiaani
Hybridiaani
TSE-lista

varalla Ira Silvendoin

TYY Terveeksi
Ryhmä Lex
TSE-lista
Soihdunkantajat
Eduxi
TYY Terveeksi

poissa

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

saapui kohdassa 66

Läsnä oli 39/41 edustajiston varsinaista tai varajäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli lisäksi hallitus (poissa Harjuniemi ja Snygg) ja taloustoimikunnan puheenjohtaja Säynäslahti.
65
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Stranderin ja Lauri Heinosen. Heidän kanssaan ääntenlaskijoina toimi Arttu Minkkinen.

66
Ilmoitusasiat
Kevään alustava aikataulu:
ma 7.5.
ma 14.5.
ke 16.5.

Ryhmäpuheenjohtajien palaveri
Iltakoulu
Edustajiston kokous: Poliittinen linjapaperi

Takatalo saapui kello 18.32, salin äänimäärä 40/41.
Hallitus esitteli melko laajasti kevätkauden toimintaa. Edustajisto aplodeerasi hallitukselle hyvän työn ansiosta.
Kulha, Vihreä lista, kysyi oliko kevään aikana jäänyt tekemättä jotain, mitä hallitus
olisi halunnut saada tehtyä. Palanterä vastasi, että varmasti joitain asioita oli jää-
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nyt. Hän nosti esimerkiksi sen, että suunniteltuja ”hallinnon avoimia ovia” ei ollut
järjestetty.
Tiainen, TSE-lista ja SYL:n puheenjohtaja, kiitti hyvästä esittelystä ja myös SYL:n
puolesta siitä, että TYY oli ollut erityisen aktiivinen.
Palanterä kertoi, että kesän aikana kirjoitetaan vielä kevään puolivuotiskatsaus.
Säynäslahti kertoi, että Universtas Oy:n yhtiökokous pidetään toukokuun viimeisenä päivänä.
67
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
68
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Kysymyksiä ei ollut.
69
TYYn ero Opiskelijoiden liikuntaliitosta
Ryhmä Lex kokee opiskelijoiden liikunnan osaksi hyvinvointia ja näemme hyvinvoinnin erittäin tärkeänä osana opiskelijan elämää. Ryhmämme haluaa, että TYY
tekee jatkossa tehokkaampaa paikallista liikuntaedunvalvontaa kussakin kampuskaupungissa. Pääpaino liikuntaedunvalvonnassa ainakin tällä hetkellä tulee olla
etäkampuksilla, sillä pääkampukseen verrattuna siellä on järjestetty liikunta osittain kalliimmalla tavalla ja liikuntamahdollisuudet eivät ole niin monipuoliset kuin
pääkampuksella. Näin ollen niiden edistäminen vaatii enemmän edunvalvontaa
sekä kehittämistä.
Suomessa on lukuisia tahoja, jotka hoitavat liikuntaedunvalvontaa, josta myös
korkeakouluopiskelijat hyötyvät. Liikuntaan liittyvää tutkimustoimintaa rahoitetaan varmasti myös jatkossa ja tutkimustoimintaa harjoittavat tälläkin hetkellä lukuisat eri organisaatiot Suomessa. Täten Ryhmä Lex ei koe korkeakouluopiskelijoiden omaa kansallista liikuntaedunvalvontajärjestöä tarpeelliseksi ainakaan
Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL:n) toiminnan nykyisessä muodossa.
Ryhmämme mielestä OLL:n toiminnassa ovat viime aikoina liikaa korostuneet
sellaiset asiat, joista TYYn jäsenistö ei hyödy niin paljon verrattuna siihen mitä TYY
voisi itse saavuttaa paikallisella tasolla toteuttavasta lisäresursoidusta liikuntaedunvalvonnasta. TYY on useamman vuoden ajan pyytänyt OLL:a kehittämään
viestintäänsä ja toimintaansa edunvalvonnallisempaan suuntaan, mutta aktiivisesta osallistumisesta ja kehitysehdotuksista huolimatta muutosta toivomaamme
suuntaan ei ole tapahtunut vuosi toisensa jälkeen. Täten Ryhmä Lex ehdottaa, että
TYY eroaa OLL:sta.
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Ryhmä Lex katsoo, että TYYn jäsenten liikuntaedunvalvonnan tulevaisuuden ja
jatkuvuuden kannalta olisi paikallaan, että OLL:n jäsenmaksusta säästyvä raha
käytettäisiin ainakin lähivuosina yhden (lisä/uuden) hallituslaisen palkkioon. Tämän uuden hallituslaisen tehtäväkentäksi/vastuusektoreiksi voisivat tulla esimerkiksi etäkampusten edunvalvonnallisten tarpeiden kartoittaminen sekä liikuntapalveluiden edistäminen yhteistyössä uuden Satakunnan korkeakoululiikunnan
kanssa ja tiiviissä yhteistyössä Porin ja Rauman ainejärjestöjen aktiivien kanssa.
Lisäksi, kun tänä vuonna yritysyhteistyöstä on tehty pääsektori ja yhden hallituslaisen vastuulle on lisätty vapaaehtoiset, on hallituksen työmäärä vielä entisestään
lisääntynyt, mikä puoltaisi yhden hallituslaisen lisäämistä. Tästä mahdollisesta lisä/uudesta hallituslaisesta olisi tarkoituksenmukaista keskustella loppuvuodesta
hallituksen koosta päätettäessä.
Esitys:

Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää TYYn eroavan Opiskelijoiden Liikuntaliitosta (OLL) ja että vuoden 2019 OLL:n jäsenmaksusta säästyvät rahat ohjataan erityisesti etäkampusten liikuntaedunvalvontaan.
Wilén, Ryhmä Lex, esitteli asiaa.

Keskustelu:

Edustajisto kävi keskustelua asiasta.
Oikeat esitti, että edustajisto päättää TYYn eroavan OLL:sta ja että säästyneiden
varojen käytöstä päätetään seuraavaa TYYn talousarviota laadittaessa.
Vihreä lista esitti pohjaesityksen hylkäämistä.

Kokoustauko 19.44–19.58.
Edustajisto kävi aiheesta laajaa keskustelua.
Poikela poistui klo 20.10. Salin äänimäärä 39/41
Poikela palasi klo 20.12. Salin äänimäärä 40/41
Lautamatti poistui kello 20.15, hänen tilalleen tuli Marttila.
Edustajisto äänesti esitysten välillä yksinkertaista parlamentaarista äänestysjärjestystä soveltaen. Ensin äänestettiin pohjaesityksen ja Oikeiden vastaesityksen välillä.
Pohjaesitys
Oikeiden vastaesitys
Tyhjät

20
13
7

Pohjaesitys voitti Oikeiden vastaesityksen.
Edustajisto äänesti pohjaesityksen ja Vihreän listan hylkäysesityksen välillä.
Pohjaesitys
Hylkäysesitys
Tyhjät

17
22
1
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Edustajisto päätti hylätä Ryhmä Lexin esityksen.
Päätös:

Edustajisto päätti olla eroamatta Opiskelijoiden liikuntaliitosta.

Kondelin ja Marttila poistuivat, salin äänimäärä 38/41.
70
Poliittinen linjapaperi
Liite 1

Hallituksen esitys poliittiseksi linjapaperiksi
Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisen linjapaperin päivittämisestä 18.4.
pidetyssä kokouksessaan. Keskustelussa esitettyjen toiveiden ja aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt linjapaperiin tekstitason päivityksiä, pitäen prosessin kuitenkin suhteellisen kevyenä. Edustajistolle toimitetaan
dokumentti, johon on merkitty lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset.
Muutoksia on pyritty perustelemaan kommenteilla, ja niihin on kirjattu miltä
ryhmältä muutosehdotus on tullut.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä päivitetyn poliittisen linjapaperin.
Palanterä esitteli lyhyesti asiaa.

Keskustelu:

Rivit

Tyyppi

45 Muutos

Ei yleiskeskustelua. Siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn:

Alkuperäinen kirjaus

Esityksen sisältö

Esittää

Kannattaa

Yliopistolain määrittelemä
automaatiojäsenyys...

Ylioppilaskunnat...

Ryhmä Lex

Oikeat

Ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti
varautua automaatiojäsenyyden
poistumiseen.
Yliopiston sisäisen rahoitusmallin
tulee varmistaa poikkitieteellisesti
sivuaineita tarjoavien yksiköiden tai
tiedekuntien rahoituksen tasapuolisuus.

47 Lisäys

68 Lisäys

89 Muutos

Ensimmäistä opiskelupaikkaa
hakevia ei tule suosia päävalinnassa.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevia voidaan maltillisesti suosia päävalinnassa, mutta ensikertalaiskiintiöitä ei tule käyttää.

Oikeat

TSE-lista

Ryhmä Lex

Oikeat

Tulos
Pohja 22
Muutos 15
Tyhjät 1
Esitys hylättiin.
Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
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Opinnot eivät saa koostua pel139 Poisto
kästään etäopiskelusta.
Kokoustauko 21.06–21.20.
Kivistö poistui, salin äänimäärä 37/41
Sähköisiä opiskelu- ja opetusmenetelmiä on kehitettävä kansallisesti
opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden ja yhteistyön edistämiseksi.

155 Lisäys

160 Muutos

FITechin tulisi kuitenkin olla
väliaikaisratkaisu, ja pitkällä
aikavälillä Turun yliopistoon
pitäisi saada lisää tekniikan alan
koulutusta.

Tehtävien paperillisesta palautuksesta tulee luopua.
Tenttikysymyksiin pitäisi olla mahdollista vastata sillä kielellä, millä
tentin aihepiiriin toteutunut pääsääntöinen virallinen opetus on
tapahtunut. Opetukseen mukaan
luetaan opetuskieli ja opetusmateriaali kuten luentodiat, oppikirjat ja
kurssin aikana jaetut lisämateriaalit

168 Lisäys

170 Lisäys

171 Muutos

Muutos

403 Lisäys

TSE-lista

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Hallitus otti
esityksen
nimiinsä.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Hybridiaani

TYY Terveeksi

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

TYY Terveeksi

Sähköisen tenttimisen tulee olla
Sähköisen tenttimisen tulee olla laajasti käytössä kaikissa tiedekunlaajasti käytössä kaikissa tiede- nissa ympäri vuoden aina, kun se on
kunnissa ympäri vuoden.
mahdollista.
TSE-lista
Varmistetaan uudessa EXAMjärjestelmässä yhtäläiset mahdollisuudet tenttimiseen tieteenalasta
riippumatta.

178 Lisäys

179–
183

FITechin tulee olla väliaikaisratkaisu, ja pitkällä aikavälillä Turun yliopiston pitää laajentaa tekniikan
alan koulutusta uusille aloille.

Oikeat

Pohja 19
Poisto 16
Tyhjät 3
Esitys hylättiin.

Sähköiset ja fyysiset oppimisympäristöt tulee huomioida
osana opetusta ja niiden on
palveltava oppimista. Oppimisympäristöissä on huomioitava
saavutettavuus ja erilaisten
oppijoiden tarpeet. Ympäristöt
on suunniteltava palvelemaan
niiden pääasiallista käyttöä, ja
niiden on huomioitava opetusmuotojen moninaisuus.

Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden kansainvälistymistä.

TSE-lista

Sähköiset ja fyysiset oppimisympäristöt tulee suunnitella huomioiden
saavutettavuus, esteettömyys, opetusmuotojen moninaisuus ja erilaisten oppijoiden tarpeet.
Vihreä lista
Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden kansainvälistymistä. Jokaiseen korkeakoulututkintoon Suomessa tulisi sisällyttää kansainvälistymisjakso, mutta kansainvälistymisen suorittamistapojen pitäisi olla
mahdollisimman joustavia.
Oikeat

Ryhmä
Lex,
Vihreä
vasemmisto

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Vihreä
lista

Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
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vastikkeellinen etuus, joka takaa
vastikkeeton etuus, joka takaa
jokaiselle riittävän perusturvan ja
jokaiselle riittävän perusturvan kannustaa valmistumaan tavoi501 Muutos
ja kannustaa työntekoon
teajassa
Oikeat
Haapala Helmer, Lehto, Melanen ja Silvendoin poistuivat kello 22.04, salin äänimäärä 33/41
Kokoustauko kello 22.04–22.18

504 Poisto

ja sen tulee olla riippumaton
opintojen etenemisestä.

Oikeat

462 Lisäys

Tulevaisuudessa opintotuki tulee
sitoa ainoastaan suoritettuihin
opintopisteisiin.

462 Lisäys

Tulevaisuudessa opintotuki tulee
sitoa suoritettuihin opintopisteisiin. Oikeat

462 Lisäys

Tulevaisuudessa opintotuki tulee
sitoa suoritettuihin opintopisteisiin. Oikeat

507 Muutos

515 Muutos

Opiskelijoiden hyvinvointia
edistetään parhaiten tukemalla
ja vahvistamalla opiskelijoiden
työkykyä eli opiskelukykyä.

Työkyvyn eli opiskelukyvyn tukeminen ja vahvistaminen on oleellinen
osa opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistämistä.
Opiskelijoiden hyvinvointia ja toiOpiskelijoiden toimintakykyä
mintakykyä on edistettävä riittävien
on myös tuettava mielentervey- mielenterveyden palveluiden kautden palveluiden osalta
ta.

Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.

Vihreä vasemmisto

Oikeiden esitys
voitti koeäänestyksessä
Ryhmä Lexin
esityksen.
Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Vihreä vasemmisto

Esittäjä veti
esityksensä
pois

Ryhmä Lex
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515–
527 Muutos

Opiskelijoiden toimintakykyä
on myös tuettava mielenterveyden palveluiden osalta. Tuen
piiriin pääsy tulee taata riittävän nopeasti ja tuen hakemisen
kynnys tulee olla pieni.
TYY edistää opiskelijoiden mielenterveyttä yhdessä yliopiston,
YTHS:n sekä muiden tahojen
kanssa panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan. Opiskelun, opintojen ohjauksen
sekä muiden tukirakenteiden
tulee ehkäistä mielenterveysongelmien syntyä. Mikäli mielenterveysongelmia ilmenee, tulee
niiden vaikutus arkeen huomioita mm. tarjoamalla vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseille.
YTHS:n ja kunnallisen muiden
terveydenhuoltoalon järjestävien tahojen yhteistyön on
oltava toimivaa ja palveluketjujen sujuvia. Toimivan terveydenhuollon lisäksi on varmistettava riittävät ja opiskelijoille
paremmin kohdistetut mielenterveys- ja sosiaalityön resurssit. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja yliopiston opintopsykologeilla tulee olla toimiva
yhteys palveluita tarjoavien
tahojen kaupungin sosiaali- ja
mielenterveystyön henkilöstön
kanssa, jotta opiskelijoiden
sosiaalisia- ja mielenterveys
ongelmia voidaan ratkaista
moniammatillisessa yhteistyössä.

531 Lisäys

530–
531 Poisto

TYY edistää opiskelijoiden mielenterveyttä yhdessä yliopiston, YTHS:n
sekä muiden tahojen kanssa panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan. Opiskelun, opintojen ohjauksen sekä muiden tukirakenteiden
tulee ehkäistä mielenterveysongelmien syntyä. Mikäli
mielenterveysongelmia ilmenee,
tulee niiden vaikutus arkeen huomioida mm. tarjoamalla vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseille.
Mielenterveyspalveluiden piiriin
tulee päästä nopeasti ja tuen hakemisen kynnyksen tulee olla matala.
YTHS:n ja muiden terveydenhuoltoa
järjestävien tahojen yhteistyön on
oltava toimivaa ja palveluketjujen
sujuvia. Toimivan terveydenhuollon
lisäksi on varmistettava riittävät ja
opiskelijoille paremmin kohdistetut
mielenterveys- ja sosiaalityön resurssit. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja yliopiston opintopsykologeilla tulee olla toimiva yhteys palveluita tarjoavien tahojen henkilöstön kanssa, jotta opiskelijoiden
sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat
voidaan ratkaista moniammatillisessa yhteistyössä.
Vihreä lista
Haavoittuvaisessa ja/tai herkässä
elämäntilanteessa olevia opiskelijoita pitäisi ottaa paremmin huomioon
terveydenhuollon palveluntarjonnassa. Opiskelijalla pitäisi olla vaikutusmahdollisuuksia oman hoita- TYY Tervan henkilökunnan valinnassa.
veeksi

542 Muutos

ja seksuaaliterveyden palvelut
sekä ihotautien asiantuntemus
Opiskelijoiden tulee maksaa
YTHS:n palveluista vain terveydenhoitomaksu.

Oikeat
Opiskelijoiden tulee maksaa YTHS:n
palveluista terveydenhoitomaksun
lisäksi kohtuulliset käyntimaksut.
Oikeat

555 Muutos

Opetusministeriön

Opetus- ja kulttuuriministeriön

Jäntti poistui kello 23.00. Salin äänimäärä 32/41.

Oikeat

Ryhmä
Lex,
Vihreä
vasemmisto

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Esittäjä veti
esityksensä
pois
Hallitus otti
esityksen
nimiinsä
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584–
588 Muutos

585–
588

Poisto

622 Poisto

TYY tekee opiskelijaliikuntaedunvalvontaa sekä paikallisesti
että valtakunnallisesti. Paikallista yhteistyötä tehdään CampusSportin kanssa. Valtakunnallisessa vaikuttamisessa hyödynnetään olemassa olevia
verkostoja kuten Opiskelijoiden
liikuntaliittoa (OLL). TYY vaikuttaa OLL:n toimintaan kannustaen OLL:ää keskittymään
toiminnassaan ensisijaisesti
opiskelijaliikuntaan liittyvään
edunvalvontaan sekä liikuntatyön koordinointiin.
Valtakunnallisessa vaikuttamisessa hyödynnetään olemassa
olevia verkostoja kuten Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL).
TYY vaikuttaa OLL:n toimintaan
kannustaen OLL:ää keskittymään toiminnassaan ensisijaisesti opiskelijaliikuntaan liittyvään edunvalvontaan sekä
liikuntatyön koordinointiin

TYY tekee liikuntaedunvalvontaa
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Paikallista liikuntaedunvalvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä
CampusSportin kanssa ja kaupungin päättäjiin vaikutetaan aktiivisesti opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi Turussa,
Porissa ja Raumalla. Korkeakoululiikunnan suositukset (2018) pyritään
jalkauttamaan kampuksille yhteistyössä yliopiston kanssa ja korkeaPoikela
koululiikunnalle esitetään tulevai(Ryhmä
suudessa lisäresursseja.
Lex)

TYY Terveeksi
Ryhmä Lex

622 Poisto

ja liian korkeista takuuvuokrista
Pitkistä määräaikaisista vuokrasopimuksista ja liian korkeista
takuuvuokrista tulee päästä
eroon

622 Poisto

ja liian korkeista takuuvuokrista

Ryhmä Lex

623 Muutos

Lisäksi TYS:n tulee tarjota erityyppisiä asuntoja eri asumisratkaisuihin.

Oikeat

Lisäksi TYS:n tulee tarjota asumisratkaisuja eri elämäntilanteisiin,
yksiöistä perheasuntoihin.

Opiskelija-asumisen tulee olla
joustavaa ja eri elämäntilantei621 Poisto
den muutokset huomioivaa.
Jäntti-Rasanen poistui kello 23.15, salin äänimäärä 31/41.
Poikela poistui kello 23.21, salin äänimäärä 30/41.
Poikela palasi kello 23.24, salin äänimäärä 31/41.
Jortikka poistui kello 23.31, salin äänimäärä 30/41.

646 Lisäys

685 Lisäys

Tasapuolisuussääntöä ei tule itseisarvoisesti soveltaa tilanteissa, joissa
sitä ei ole lainsäädännön nojalla
velvoitettu.
Tapahtumien yhdenvertaisuuden
tulee olla opiskelijakulttuurin kulTapahtumien yhdenvertaisuu- makivi. Opiskelijakulttuurin on
den tulee olla opiskelijakulttuu- heijastettava ylioppilaskunnan arvorin kulmakivi.
ja.

Ryhmä Lex

Ryhmä Lex

TYY Terveeksi

Vihreä vasemmisto

Wilén
(Ryhmä
Lex)

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Esittäjä veti
esityksensä
pois.
Ryhmä Lexin
esitys voitti
koeäänestyksessä Oikeiden
esityksen.
Pohja 15
Muutos 12
Tyhjät 5
Esitys hylättiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
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706–
707

Lisäys

768–
769

Muutos

mutta tuutorointia ei tule siirtää
kokonaisuudessaan ylioppilaskunTYY Ternan vastuulle
veeksi
Fölin tulee tarjota opiskelijaFölin tulee tarjota opiskelijaalennus kaikille turkulaisissa koralennus kaikille opiskelijoille
keakouluissa opiskeleville opiskeliriippumatta iästä, asuinpaikasta joille riippumatta iästä, asuinpaikastai opintotukioikeudesta.
ta tai opintotukioikeudesta.
Vihreä lista

Muutos

Uuden junaradan tulee olla
nykyistä selvästi lyhyempi.
Turku-Salo-väli tulee kaksiraiteistaa.

772–
773

Ryhmä
Lex

Uuden junaradan tulee olla nykyistä
selvästi lyhyempi ja nopeampi. Koko
uusi Turku-Helsinki-välin junarata
TYY Tertulee kaksiraiteistaa.
veeksi

Pohja voitti
koeäänestyksen.
Esitys hylättiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.
Esitys voitti
koeäänestyksen.
Esitys hyväksyttiin.

Edustajisto oli käsitellyt kaikki tehdyt muutosesitykset.
Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä poliittisen linjapaperin.

71
Muut esille tulevat asiat
Saarinen kiitti edustajistoa aktiivisesta keskustelusta.
Edustajiston puheenjohtaja jakoi palkinnot kevään kolmelle iltakouluissa aktiivisimmalle ryhmälle. Kolmanneksi aktiivisin ryhmä oli Hybridiaani, toiseksi aktiivisin Vihreä lista ja kaikkein aktiivisin Humanistilista.
72
Kokouksen päättäminen
Edustajisto päätti kokouksen kello 23.58.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuomas Dahlström
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Heinonen
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Strander
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

TYYn poliittinen linjapaperi
Hallituksen selvitys kevään toiminnasta

