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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 4/2012
Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Agora rakennus, Sali Ag 100
Aika: 24.3.2012 kello 13.15
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:
Holopainen, Harri
Hurtig, Juudit
Ikonen, Juho
Luttinen, Annastiina
Asikainen, Katja
Lammassaari, Elina
Kuikka, Mikko
Hattunen, Jenna
Miettinen, Eija
Asikainen, Sari
Ihamäki, Anniina
Nevalainen, Ilari
Kettunen, Noora
Elsilä, Antti
Vaissalo, Jori
Kalamägi, Joosep
Alanko, Toni
Kauppinen, Vera
Airaksinen, Jussi
Kemppainen, Katariina
Pulkka, Hanna
Järvinen, Anni
Alho, Emmi
Routakorpi, Maria
Saarelainen, Antti
Kettunen, Antti
Aukee, Sonja
Makkonen, Taru
Alamäki, Aappo
Oinonen, Katja
Raudaskoski, Miika
Rissanen, Anniina
Lindholm, Tuomas

1-10 §

(Varaedustaja)
(Edustajiston puheenjohtaja)

(Poistui kokouksesta kohdan 8 aikana)

(Varaedustaja. Varsinainen jäsen Anni Järvisen poistutta)

(Varaedustaja)
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Lisäksi kokouksessa läsnä (läsnäolo ja puheoikeus):
Pääsihteeri Pekka Koivaara
Tiedotussihteeri Mari-Anne Lindroth
Kampustoimittaja Pasi Huttunen
Hallituksen pj. Mikko Puhakka
Hallituksen 1.vpj. Marie Okkonen
Hallituksen 2.vpj. Jarkko Laine
Hallituksen jäsen Marjo Turunen
Hallituksen jäsen Jarno Oksanen
Hallituksen jäsen Heikki Junkkari
Hallituksen jäsen Teemu Myllärinen

1. Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello: 13.20.

2. 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.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2
momentin mukaisesti."
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin, että kokouksessa on paikalla 23 edustajaa ja 7 varaedustajaa.
Päätettiin, että kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys:

Hyväksytään esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

4. Kokousvirkailijoiden valinta
Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri. Kokous valitsee keskuudestaan kaksi
ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys:

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Annastiina Luttinen esitti Katja Asikaista ja Juudit Hurtigia.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös:

Päätettiin valita ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Katja Asikainen ja Juudit
Hurtig.

5. Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011
ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 11 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on:
Hyväksyä hallituksen esittämä ylioppilaskunnan toimintakertomus ja päättää sen
aiheuttamista toimenpiteistä.
Kohdan liite on nimellä toimintakertomus ja tilinpäätös.
Esitys:

Hyväksytään ylioppilaskunnan toimintakertomus 2011.
Anniina Rissanen esitti, että Vuonna 2011 edustajiston alaisuudessa toimi kaksi
valiokuntaa: sääntövaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta. Edustajiston ensimmäisenä
toimintavuonna perustettu lehtivaliokunta lakkautettiin. Tulevaisuusvaliokunta jatkoi
strategiatyötä ja laati myös tulevien toimijoiden tueksi edaattorin oppaan”. Hallitus
otti esityksen nimiinsä.
Katja Oinonen esitti, että poistetaan kohdasta liikunta: ”(myös Kuopiossa)”. Hallitus
otti esityksen nimiinsä.
Korjataan hallituksen hyväksymispäiväyksen vuosiluku 2012.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan toimintakertomus esitetyin muutoksin vuodelle
2011.

6. Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2011
ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 10 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on:
Päättää
ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
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Kohdan liite on nimellä toimintakertomus ja tilinpäätös.
Esitys:

Hyväksytään ylioppilaskunnan tase ja tilinpäätös vuodelta 2011.
Merkitään tiedoksi tilikauden ylijäämä 86 586,55 euroa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
*** Asiakohdassa 7 todettiin jääveiksi vuoden 2011 tili- ja vastuuvelvolliset. ***
*** Ilari Nevalainen toimi kokouksen sihteerinä asiakohdan 7 ajan. ***

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 tili- ja vastuuvelvollisille
ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 10 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on:
Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kohdan liite on nimellä toimintakertomus ja tilinpäätös.
Liitteeksi edustajistolle lähetetään myös tilintarkastajan lausunto viikolla 12.
tilintarkastajan suorittaman tilintarkastuksen jälkeen.
Esitys:

Juudit Hurtig esitti, että myönnetään tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.
Annastiina Luttinen kannatti esitystä.

Päätös:

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Lisätalousarvio vuodelle 2012
ISYY:n sääntöjen 19 § 1 momentin 7 kohdan mukaan edustajiston tehtävä on:
Hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa
lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot.
Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2011:
Edustajisto päätti, että:
1) hallituksella on oikeus tehdä noin 20 000 euron vesikalusto ja putkistoremontti
Suvantokatu 6:den kiinteistöön, kulu jyvitetään vuokraan;
2) hallituksella on lupa tehdä enintään noin 35 000 euron parannus ja remontointitöitä
Suvantokatu 6:den kiinteistöön, jotta vuokrasopimus voidaan tehdä ja alakerran tila
voidaan pitää edelleen vuokrauskäytössä.
3) pääsihteerillä on oikeus hoitaa toimiston muuttoon liittyvät asiat, kalusteiden siirto tai
varastointi yms. toimenpiteet enintään 5000 eurolla.
Samalla edustajisto delegoi päätösvallan hallitukselle yllämainitun budjetin rajoissa tehdä
päätöksiä remonteista ja muutosta.
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Hallitus päätti kokouksessaan 7/2012 seuraavia muutoksia kuluvan vuoden
talousarvioon:
Joensuun toimisto, muut kulut (muutto) 10 286,80 euroa. (aiempi oikeus 5000 E)
Suvas huoneiston, korjaus 4 090,82 euroa. (aiempi oikeus 35000 E)
DBC-Klinikan teettämät muutostyöt (taseella) 79 248,73 euroa (aiempi oikeus 20000 E)
(jyvitetään vuokraan 100 prosenttisesti, eli DBC maksaa kulut 10 vuoden aikana vuokran
lisäksi).
Erillisenä liitteenä kuluerittely Joensuun toimiston muutosta ja vuokralaisen teettämistä
töistä.
Erillisenä liitteenä odotusvuokratuotot ja pitkän aikavälin talousodotus muutosta ja tilan
vuokrauksesta.
Lakisääteisen Työeläkemaksun muutos, lisäkuluja 12 987 euroa.
Erillinen liite nimellä Muutos yrittäjien eläkekassa Omassa.
Suvantokatu 6 vuokratuotto 37 611,06 euroa.
Haltian vuokrakulu 32 352 euroa.
Lisäys poistoihin 7 924,87 (poistolisäys, tasapoistot 10 vuotta, DBC-maksaa 100 %
poistoista).
Toimisto- ja ATK-laitteet 3000 euroa kuluja.
*** Hallituksen puheenjohtaja jääväsi itsensä asiakohdan hallituksen palkkion korotus
käsittelyn ajaksi. ***
Hallituksen palkkion korotus 800 euroa (puheenjohtajan ”kesälomakorvaus”).
Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvion loppusumma, tappiota 38 761,14 euroa.
Liitteenä hallituksen esitys lisätalousarviosta 2012. Muutoskohdat vasemmassa
sarakkeessa vihreällä.
Lisätalousarviossa on myös edustajistolle tiedoksi hallituksen tekemä kerhojen rahanjako
sille varatusta 2500 euron budjetista.
*** Anni Järvinen poistui kokouksesta kello 14.55. Antti Kettunen nousi kokouksen
varsinaiseksi edustajaksi. ***
Esitys:

Hyväksytään hallituksen esittämä lisätalousarvio.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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9. Valiokuntien kuulumiset
ISYY:n tulevaisuusvaliokunta esitti edustajistolle, että esityslistalla olisi jatkossa
kohta Valiokuntien kuulumiset.
Esitys:

Keskustellaan esityslistan kohdasta valiokuntien kuulumiset.
Tulevaisuusvaliokunta esitti, että edustajiston asialistalla olisi aina kohta
”Valiokuntien kuulumiset.”
Kuullaan valiokuntien kuulumiset ja merkitään ne tiedoksi.
Katja Oinonen esitti, että valiokunnat lähettävät kuulumisensa edari –listalle ennen
edustajiston kokousta. Katariina Kemppainen kannatti esitystä.

Päätös:

Kuultiin valiokuntien kuulumiset ja merkittiin ne tiedoksi.
Päätettiin, että kohta ”Valiokuntien kuulumiset” on jatkossa aina edustajiston
esityslistalla. Päätettiin, että valiokunnat lähettävät kuulumisensa edari –listalle ennen
edustajiston kokousta.

10. Edustajistopäivät ja hallituksen kyselytunti
Hallitus päätti 7/2012 kokouksessaan, että valiokuntien tekemät esitykset on
tarkoituksenmukaista käsitellä samassa asiakohdassa.
ISYY:n avoimuus- ja demokratiavaliokunta sekä tulevaisuusvaliokunta esittävät
seuraavaa:
Avoimuus- ja demokratiavaliokunta sekä tulevaisuusvaliokunta haluavat tuoda ISYY:n
päätöksenteon ja toimijat lähemmäksi riviopiskelijaa. Valiokuntien mielestä hyvä keino
lähestyä riviopiskelijaa olisi edustajistoviikkojen järjestäminen, sekä edustajiston ja
hallituksen jalkautuminen edustajistoviikkojen päätapahtuman merkeissä.
Edustajistoviikkojen ajaksi valiokunnat keräävät jäsenistöltä palautetta, kiitosta ja
palautusehdotuksia eri kanavia pitkin, esimerkiksi Facebookissa, sähköpostilistan kautta ja
mahdollisesti jokaiselle kampukselle pystytettävälle sermille. Viikon aikana edustajisto ja
hallitus jalkautuvat kaikille kolmelle kampukselle vastaanottamaan palautetta myös
kasvotusten. Valiokunnat haluavat järjestää edustajistoviikot päätapahtumineen kerran
lukukaudessa.
Valiokunnat haluavat aloittaa perinteen keväällä ja syksyllä 2012 järjestettävillä
edustajistoviikoilla ja jalkautumistapahtumilla. Tapahtumat järjestetään samalla viikolla
kaikilla kolmella kampuksella. Tilaisuuden ideana on kerätä paikalle mahdollisimman
monta hallituksen ja edustajiston jäsentä, joille tilaisuuteen saapuvat opiskelijat voivat
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esittää kysymyksiä ja antaa palautetta sekä toivomuksia. Tietysti myös edustajiston jäsenet
voivat esittää kysymyksiä hallituslaisille ja hallituslaiset edaattoreille.
Tilaisuuksia varten valiokunnat pyrkivät kokoamaan jokaiselta kampukselta noin 5
henkilön tiimin vastaamaan kampuskohtaisista käytännön järjestelyistä tapahtumissa.
Valiokunnat luovat yhdessä tapahtumille tarkemmat ohjeet, joiden avustuksella jokaisen
kampuksen tilaisuudesta saadaan laadukas ja toimiva. Mikäli kampuskohtainen tiimi
haluaa ja katsoo kannattavaksi liittää tilaisuuden yhteyteen kahvitarjoilun, kahviin ja
kahvileipiin menevät rahat korvataan edustajiston budjetista (max. 50€/kampus).
Käytännössä rahat lähtisivät talousarviossa edustajiston valiokunnille budjetoidusta
osuudesta (500€).
Avoimuus- ja demokratiavaliokunta sekä tulevaisuusvaliokunta yhdessä esittävät, että
keväällä ja syksyllä 2012 järjestetään kaikilla kolmella kampuksella edustajistoviikot sekä
edustajistoviikkojen päätapahtuma. Kampustiimi voi liittää tilaisuuteen kahvitarjoilun,
joka kustannetaan edustajiston budjetista.
*** Kokoustauko 15.36 - 15.50. ***
Esitys:

Järjestetään keväällä ja syksyllä edustajistopäivä ja hallituksen kyselytunti.
Eija Miettinen esitti, että kampuskohtaisen järjestämistiimin toimiminen on edellytys,
että tapahtumaa yleensä järjestetään.
Miettisen esitys raukesi kannattamattomana.
Sonja Aukee esitti, että järjestetään edustajistopäivän yhteydessä näkyvä
opiskelijatempaus.
Päätetään delegoida käytännön järjestelyistä, aikataulut ja tempaukset Avoimuus ja
demokratiavaliokunnalle. Hallitus esittää, että tapahtuma järjestetään valiokuntien
toimesta.

Päätös:

Päätettiin järjestää keväällä ja syksyllä edustajistopäivä ja hallituksen kyselytunti.
Päätettiin delegoida käytännön järjestelyistä, aikataulut ja tempaukset Avoimuus ja
demokratiavaliokunnalle. Päätettiin, että tapahtuma ei työllistä hallitusta.
*** Harri Holopainen poistui kokouksesta kello 16.12. Kohdan 10 jälkeen.
Kokouksessa läsnä 29 äänivaltaista edustajiston jäsentä. ***

11. Avoimuus- ja demokratiavaliokunnan esitys edustajistolle hallituksen
raportoinnista
ISYY:n avoimuus- ja demokratiavaliokunta esitti seuraavaa:
Avoimuus- ja demokratiavaliokunta haluaa tehdä ISYY:n päätöksenteosta entistä
läpinäkyvämpää kaikille opiskelijoille ja edustajiston jäsenille. Valiokunnan mielestä
avoimuutta edistää hallituksen jäsenten säännölliset selonteot omasta toiminnastaan

Edustajiston pöytäkirja
kokous 4/12

edustajistolle. Selontekoja tulisi antaa myös edustajiston kokousten välillä. Tällöin
edustajistolla on paremmin tiedossa, mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu.
Valiokunnan mielestä tällainen avoimuus lisää luottamusta kaikkien edustajistoryhmien ja
edustajien välillä. Raportoinnin välineenä voisi toimia hallituksen jäsenten ISYY-wikiin
antamat selonteot siltä osin, kun niissä ei ole salassapidon alaisia asioita.
Hallitus päätti kokouksessaan 7/2012 seuraavaa:
Hallituksen tiedotusvastaava koostaa ISYY-wikin toimintakertomukset soveltuvilta osilta
joka kuukauden lopussa ja lähettää ne edustajiston sähköpostilistalle
Esitys:

Avoimuus- ja demokratiavaliokunta esittää, että hallituksen jäsenet raportoivat
edustajiston jäsenille toiminnastaan säännöllisesti myös edustajiston kokousten välillä.
Avoimuus- ja demokratiavaliokunta esittää, että jäsenten selonteko tapahtuu kootusti
edustajiston sähköpostilistan kautta ja selontekojen pohjana toimisi esimerkiksi ISYYwikin toimintakertomukset soveltuvilta osilta.
Toimeenpannaan päätös hallituksen päättämällä menettelytavalla.
Hanna Pulkka esitti, että hallituksen selonteot julkaistaan myös esimerkiksi ISYY:n
nettisivuilla tai vastaavalla tavalla. Katariina Kemppainen kannatti esitystä.

Päätös:

Päätettiin, että: hallituksen jäsenet raportoivat edustajiston jäsenille toiminnastaan
säännöllisesti myös edustajiston kokousten välillä. Lisäksi hallituksen selonteot
julkaistaan myös esimerkiksi ISYY:n nettisivuilla tai vastaavalla tavalla.

12. 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 hallituksen selonteko toiminnastaan.
Merkitään tiedoksi hallituksen hyväksymä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi esityksen mukaisesti.

13. 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:

Käsitellään mahdolliset toivomusponnet, jotka edustajisto haluaa tehdä.
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Keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Anni Järvisen ponsiesitys koskien ainejärjestökilpailua. Esitys liitteenä. Katja
Asikainen kannatti esitystä.
Katariina Kemppaisen ponsiesitys koskien anonyymin tenttimisen edistämistä. Esitys
liitteenä. Eija Miettinen kannatti esitystä.
Päätös:

Päätettiin hyväksyä Anni Järvisen ponsi koskien ainejärjestökilpailua.
Päätettiin hyväksyä Katariina Kemppaisen ponsi koskien anonyymin tenttimisen
edistämistä.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 17.11.

Jori Vaissalo
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Pekka Koivaara
pääsihteeri

Ilari Nevalainen
kokouksen sihteeri asiakohdassa 7.

Katja Asikanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Juudit Hurtig
pöytäkirjan tarkastaja

