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PÖYTÄKIRJA
EDUSTAJISTON KOKOUS
Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä kolmelta kampukselta.
Joensuussa: BOR 101
Kuopiossa: MD 2012
Savonlinnassa: B 304
Aika: 26.1.2012 kello 16.15
Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on estynyt
saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta
hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.”
Kokouksessa läsnä varsinaisten jäsenten lisäksi:
13 varaedustajaa, yhteensä 34 äänivaltaista jäsentä.
Kokoukseen myönnettiin seuraaville henkilöille läsnäolo-oikeus:

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja/varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello: 16.21.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ISYY:n sääntöjen 11 § 1 momentin mukaan:
Edustajisto kokoontuu:
1. kun hallitus kutsuu edustajiston järjestäytymiskokoukseen edustajiston toimikautta
edeltävän vuoden aikana, jolloin käsitellään 19 §:n 1 momentin kohdat 1, 2 ja 3;
2. kun edustajiston puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi;
3. itse päättämänään ajankohtana; sekä
4. kun vähintään kolmetoista (13) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa
asian käsittelyä varten pyytää, jolloin edustajisto on kutsuttava koolle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta.
Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai
sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille
edustajiston varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan
päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava
ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan. 21+13 = 34 äänivaltaista edaattoria.
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2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys:

Hyväksytään esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri. Pääsihteeri on kokouspäivän
ylityövapaalla ja hänen sijaisenaan toimii kokouksessa Kuopion toimistopäällikkö Hannu
Jaakkola.
Kokous valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys:

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Saara Hanhela esitti Eija Miettistä ja Väinö Vähämäkeä, jotka valittiin ääntenlaskijoiksi
sekä pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n ylimääräisen liittokokouksen
liittokokousedustajien valinta
ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 18. kohdan mukaan:
”Edustajiston tehtävänä on valita liittokokousedustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto –
SYL ry. liittokokouksiin, mikäli ylioppilaskunta on sen jäsen”
SYL:n hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen Riihimäelle 6.2. ISYY:n
valtakirjat liittokokousedustajista tulee olla SYL:llä viimeistään 30.1. Kokous pidetään
SYL:n avausseminaarin yhteydessä.
Asialistalla on vain yksi päätösasia, eli: ”Tarpeellisten valtuutuksien antaminen liiton
hallitukselle liiton omistaman Oy Suomen Lyyra Ab:n omistuksen uudelleen
järjestelemiseksi ja toiminnan opiskelijaehtoisen jatkuvuuden turvaamiseksi.”
SYL:n sääntöjen mukaan SYL:n hallituksella ei ole valtuuksia tehdä suuria taloudellisia
päätöksiä ilman liittokokouksen erillistä valtuutusta. Koska liittokokouksessa ei tehdä
normaalin liittokokouksen tapaan mitään linjaavia päätöksiä ovat ylioppilaskuntien
pääsihteerit alustavasti sopineet, että jokainen ylioppilaskunta lähettää kokoukseen vain
yhden liittokokousedustajan. Tästä sopimuksesta toki voi kukin ylioppilaskunta poiketa
edustajiston päätöksellä.
Liittokokouksen käsittelemän asian luonteen ja siihen liittyvät liikesalaisuuden piiriin
kuuluvat kysymykset tukevat ajatusta lähettää kokoukseen vain yksi edustaja.
Edustajiston voi myös hallituksen esityksen lisäksi tarvittaessa tehdä esimerkiksi
delegointipäätöksen, jolla ylioppilaskunnan hallitus valtuutetaan valitsemaan kokoukseen
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lisää liittokokousedustajia mikäli joku ylioppilaskunnista päättää valita useamman
liittokokousedustajan.
ISYY:llä on oikeus lähettää kokoukseen 12 edustajaa ja 12 varaedustajaa.
Esitys:

Valitaan ISYY:n liittokokousedustajaksi SYL:n liittokokoukseen Pekka Koivaara sekä
ensimmäiseksi varaedustajaksi Mikko Puhakka. Edustajisto antaa hallitukselle
valtuudet valita kokoukseen lisää liittokokousedustajia, mikäli jokin ylioppilaskunta
päättää valita useampia liittokokousedustajia.

Päätös:

Liittokokousedustajiksi valittiin Koivaara (vars.) ja Puhakka (1. vara).Edustajisto
ohjeisti liittokokousedustajia huolehtimaan opiskelijoiden eduista Lyyran muutoksista
keskusteltaessa. Hallitukselle annettiin valtuudet valita lisää liittokokousedustajia,
mikäli jokin ylioppilaskunta päättää valita useampia liittokokousedustajia.

***Jarkko Laine saapui kokoukseen klo 16.41.***
***Harri Holopainen poistui klo 16.44.***

5. Hallituksen selonteko toiminnastaan
ISYY:n sääntöjen 31 §:n mukaan:
"Hallituksen tehtävänä on: - - - 11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan
edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan
toiminnasta; ---"
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Puhakka:

Hallituksen toiminnan aloittamiseen on käytetty paljon aikaa ja energiaa.
Perehdytykset ja koulutukset ovat työllistäneet runsaasti, toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma valmistuu lähiaikoina. Tämä esitellään edustajistolle ensi
tilassa. Kunnallisvaaliasioita valmistellaan. Järjestöavustusten haku aukaistaan.
Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajia on tavattu. ISYY otti kantaa UEF:n ytneuvotteluihin.

6. Muut esille tulevat asiat
ISYY:n sääntöjen 17 §:n mukaan:
Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponsia.
Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa
ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee
kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta
on tehty.
Esitys:
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Käsitellään mahdolliset toivomusponnet, jotka edustajisto haluaa tehdä.
Keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Seuraava edustajiston kokous Joensuussa 24.3. (tilinpäätös 2011, toimintakertomus
2011, valiokuntien huomioitava esitysten teon suhteen)
Edaattorien koulutukset 1.2. Kuopiossa, 8.2. Joensuussa. (ISYY korvaa Savonlinnan
edaattorien matkakustannukset jompaankumpaan koulutukseen)
Opintopisteiden suhteen tällä hetkellä selvitetään tarkemmin, mitä yliopiston hallinto
vaatii luottamustoimessa toimimisen varmentamiseksi.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 17.01.

Jori Vaissalo
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Hannu Jaakkola
kokouksen sihteeri

Eija Miettinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Väinö Vähämäki
Pöytäkirjan tarkastaja
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