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EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS
VARSINAISET JÄSENET
Tekniikan taitajat
Kristian Suominen
Viljami Heikkilä
Joni Vilokki
Mikko Puukka
Katariina Pelto-Pihko
Jone Nousiainen
Jesse Malinen
Petro Hyppönen
Juulia Santanen
Rami Takala

etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
etänä, saapui klo 17.52 ja poistui klo 19.50
etänä, poistui klo 19.50 ja palasi klo 20.19
etänä
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etänä

Tradenomivaikuttajat
Oona Akkanen
Veera Lähteenmäki
Sara Lundstedt
Samuli Mustonen

etänä
etänä, poistui klo 18.23
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etänä

Sote-lista
Emma Rantala
Taru Ikonen
Riina Suomi

etänä, saapui klo 17.09
etänä
etänä

Opiskelevat kokoomuslaiset
Linda Selin
Pauliina Tuusa
Roni Lindeman
Kari Kaarne

este
este
este
este

VARAJÄSENET, SISÄÄNTULOJÄRJESTYKSESSÄ
1. Ida-Maria Koli, Tradenomivaikuttajat
etänä
2. Eppu Åberg, Tradenomivaikuttajat
etänä
3. Kasperi Laiho, Tradenomivaikuttajat
este
4. Mico Lassander, Tradenomivaikuttajat
este
5. Jere Vuorio, Tradenomivaikuttajat
este

6. Santtu Pääkkönen, Tradenomivaikuttajat

este

Hallitus (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Jade Tähtinen, Puheenjohtaja
Matias Sillanmäki, Varapuheenjohtaja
Arttu Mört, Jäsen
Sandra Dyster, Jäsen
Kia Kallio, Jäsen
Akseli Helenius, Jäsen
Juho Koski, Jäsen
Jenni Hukkanen, Jäsen

etänä
etänä
etänä
este
etänä
este
este
etänä

Toimihenkilöt (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Tero Rinne, Toiminnanjohtaja
Marko Grönlund, Asiantuntija

etänä
este

Muut paikallaolijat (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Pyry-Petteri Lahtinen

etänä, saapui klo 17.22

1§ Kokouksen avaus
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Esitys: Todetaan läsnäolijat
Päätös: Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Opiskelijakunnan sääntöjen 8§: ”Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai
sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on
ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on
mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan myös käsitellä

kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä päättää.”
Opiskelijakunnan sääntöjen 6§: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun
kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä.”
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Emma Rantala saapui klo 17.09
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan edustajiston keskuudesta kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänenlaskijoina
Joni Vilokki esitti Rami Takalaa ja Katariina Pelto-Pihkoa -> Rami käytettävissä ja Katarina ei
käytettävissä
Eppu Åberg esitti Ida Kolia -> Ei käytettävissä
Rami Takala esitti Mikko Puukkaa -> Ei käytettävissä
Joni Vilokki esitti itseään
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Rami Takala ja Joni Vilokki
5§ Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi
6§ Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään tiedoksi kokoukselle esitettävät ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi kokoukselle esitetyt ilmoitusasiat
Viljami Heikkilä: Tunnelmoi alkanutta kevättä talven jäljiltä
7§ Hallituksen kuulumiset

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen kuulumiset
Pyry-Petteri Lahtinen saapui klo 17.22
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen kuulumiset
8§ Hallituksen jäsenen vapauttaminen tehtävästään
Hallituksen jäsen Akseli Helenius on jättänyt eroilmoituksensa 8.4.2021.
Esitys: Edustajisto myöntää hallituksen jäsen Akseli Heleniukselle eron 20.4.2021 alkaen
Päätös: Päätettiin myöntää hallituksen jäsen Akseli Heleniukselle ero tehtävästään
20.4.2021 alkaen
9§ TUOn hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Johto- ja hallintosäännön 2.5 mukaan: ”Jos kokouksen on päätettävä valittavien
lukumäärästä, on päätös tehtävä ennen vaaliin ryhtymistä. Päätöksenteko vaaliasiassa
tapahtuu yksimielisesti vaaleja järjestämättä vain silloin, kun ehdokkaita on yhtä monta tai
vähemmän kuin valittavaa eikä kukaan esitä vaalia järjestettäväksi.
Jos paikkoja on kaksi tai useampia, ei vaalia saa suorittaa paikka kerrallaan ellei valittavasta
henkilöstä olla yksimielisiä.”
Opiskelijakunnan sääntöjen 7§ mukaan: ”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Opiskelijakunnan
toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen.”
Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä
Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä
10§ TUOn hallituksen jäsenen valinta
Täydennetään TUOn hallitusta yhdellä (1) hallituksen jäsenellä.
Esitys: Valitaan TUOn hallitukseen yksi (1) uusi jäsen loppuvuodelle 2021
Jone Nousiainen saapui klo 17.52

Merkittiin tiedoksi, että ei ennakkoon saapuneita hakemuksia
Kristian Suominen esitti (Emma Rantalan kannattamana), että jätetään paikka avoimeksi
seuraavaan kokoukseen ja mikäli seuraavassa kokouksessa paikkaa ei saada täydennettyä,
niin tehdään päätökset hallituksen koon pienentämisestä.
Päätös: Päätettiin Suomisen esityksen mukaisesti jättää haku avoimeksi ja käsitellään
uudelleen seuraavassa kokouksessa
11§ Edustajiston kokoonpanon tarkistaminen
Esitys: Tarkistetaan edustajiston kokoonpano.
Päätös: Tarkistettiin edustajiston kokoonpano
12§ Taloustoimikunnan täydentäminen loppuvuodelle 2021
Johto- ja hallintosäännön 5.4. mukaan ”Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi
kolmesta viiteen (3-5) jäsentä.”
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Anna Pentti ja jäsen Veera Nyfors ovat jättäneet
paikkansa edustajistossa, sekä taloustoimikunnassa. Tämän puitteessa taloustoimikuntaa
täydennetään 1-3 henkilöllä. Taloustoimikunnassa on tällä hetkellä 3 jäsentä, jolloin se ei ole
sääntöjenmukainen elin.
Esitys: Valitaan Taloustoimikuntaan 1-3 jäsentä.
Emma Rantala esitti itseään
Eppu Åberg esitti Samuli Mustosta -> On käytettävissä
Päätös: Valittiin taloustoimikuntaan Emma Rantala ja Samuli Mustonen
Laitettiin kokous tauolle klo 18.04
Jatkettiin kokousta klo 18.15
13§ Opiskelijakunnan sääntöjen muuttaminen
Opiskelijakunnan sääntöjen §18 mukaan: ”Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa
(2) perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista
edustajiston äänistä.”

Esitys: Hyväksytään opiskelijakunnan säännöt ensimmäisen kerran
Veera Lähteenmäki poistui klo 18.23
Päätös: Hyväksyttiin opiskelijakunnan säännöt ensimmäisen kerran
14§ Lähetekeskustelu johto- ja hallintosäännön muuttamisesta
Esitys: Käydään lähetekeskustelu johto- ja hallintosäännön muuttamisesta.
Katariina Pelto-Pihko poistui klo 19.24
Katariina Pelto-Pihko palasi klo 19.43
Päätös: Käytiin lähetekeskustelu johto- ja hallintosäännöstä. Johto- ja hallintosääntö tulee
hyväksyttäväksi, kun säännöt on hyväksytty toisen kerran.
15§ Kumppaniyhdistysohjesäännön hyväksyminen
Laitettiin kokous tauolle klo 19.50
Jone Nousiainen ja Jesse Malinen poistuivat tauon aikana
Jatkettiin kokousta klo 20.05
Kumppaniyhdistysohjesäännön valmistuttua se on ollut edustajistolle esillä. Erillisenä
sääntönä muista, voidaan se hyväksyä ja ottaa käyttöön heti.
Esitys: Hyväksytään kumppaniyhdistysohjesääntö
Jesse Malinen palasi klo 20.19
Eppu Åberg esitti (Oona Akkasen kannattamana), että ei hyväksytä
kumppaniyhdistysohjesääntöä ennen kuin tästä on keskusteltu kumppaniyhdistysten
kanssa.
Laitettiin kokous tauolle klo 20.43
Jatkettiin kokousta klo 20.53
Kristian Suominen esitti (Viljami Heikkilän kannattamana), että pöydätään ohjesääntö
seuraavaan kokoukseen. TUO käy seuraavaan kokoukseen mennessä dialogia
kumppaniyhdistysten kanssa.

Åberg veti esityksensä pois.
Päätös: Päätettiin pöydätä ohjesääntö seuraavaan kokoukseen. TUO käy seuraavaan
kokoukseen mennessä dialogia kumppaniyhdistysten kanssa.
Pyry-Petteri Lahtinen ja Jone Nousiainen poistuivat klo 21.00
16§ Toimintakertomuksen merkitseminen tiedoksi vuodelta 2020
TUOn sääntöjen mukaan edustajiston kevätkokous merkitsee tiedoksi TUOn hallituksen
valmisteleman toimintakertomuksen vuodelta 2020
Esitys: Merkitään tiedoksi toimintakertomus vuodelta 2020.
Päätös: Päätettiin siirtää asiakohta seuraavaan kokoukseen
17§ TUOn tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2020
TUOn sääntöjen mukaan edustajiston kevätkokous vahvistaa TUOn hallituksen
valmisteleman tilinpäätöksen vuodelta 2020
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020.
Päätös: Päätettiin siirtää asiakohta seuraavaan kokoukseen
18§ Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille 2020
TUOn sääntöjen mukaan edustajiston kevätkokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä
TUOn tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2020
Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntäminen TUOn tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta
2020
Päätös: Päätettiin siirtää asiakohta seuraavaan kokoukseen
19§ Opiskelijakunta 2.0 pilotti
Opiskelijakuntien välinen hanke: “Opku 2.0” on nyt muovaantunut pilottivaiheeseen vuoden
2021 keväällä. Käydään läpi opiskelijakunnan tuottamat, sekä saadut materiaalit ja
keskustellaan aikatauluista, sekä päätöksestä lähteä mukaan pilottiin.
Esitys: Käydään keskustelu Opiskelijakunta 2.0 pilotista
Ida Koli poistui klo 21.11

Joni Vilokki esitti (Eppu Åbergin kannattamana), että lähdetään mukaan Opiskelijakunta 2.0
pilottiin
Päätös: Käytiin keskustelu opiskelijakunta 2.0 pilotista ja päätettiin lähteä mukaan pilottiin
20§ Jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen
Opiskelijakunnan sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa määrätään seuraavan lukuvuoden
jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.
Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta
Hallituksen esitys:
Lukuvuosi (uudet): 25 euroa
Lukukausi (uudet): 15 euroa
Lukuvuosi (jatkavat): 20 euroa
Lukukausi (jatkavat): 10 euroa
Uudet jäsenyydet sisältävät opiskelijakunnan liittymismaksun 5 euroa.
Jäsenmaksujen palautuksista peritään 5 euron käsittelymaksu.
Merkittiin tiedoksi, että mikäli OPKU 2.0 hankkeen osalta tilanne etenee jo kevään aikana, niin jäsenja liittymismaksuja mietitään uudelleen.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti

21§ Työryhmien ajankohtainen tilanne
Esitys: Merkitään tiedoksi strategiatyöryhmän ajankohtainen tilanne
Jenni Hukkanen poistui klo 22.22
Päätös: Merkittiin tiedoksi strategiatyöryhmän ajankohtainen tilanne
22§ Muut esille tulevat asiat
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulleet asiat
Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnan ajankohtaiskatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnan ajankohtaiskatsaus
23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle, kun siihen liittyvät materiaalit
ovat valmiita
Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle, kun siihen
liittyvät materiaalit ovat valmiita
24§ Kokouksen päättäminen
Esitys: Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.32
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