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EDUSTAJISTON PÄÄTÖSLUETTELO 6/2012
Aika: 6.10.2012 klo 13.00
Paikka: Tuusniemen kunnantalo, Tuusniemi

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
- Todettiin muutokset edustajiston kokoonpanossa ja myönnettiin ero Emmiina Tuutille, Annu
Saukolle ja Pauli Siiramalle.
-Päätettiin myöntää Katja Oinoselle ero tilavaliokunnan kokoonpanosta ja tilalle valitaan puolueettomien ryhmän esityksen mukaisesti Tuomas Lindholm.
-Päätettiin myöntää Minna Kaipaiselle ero yliopiston kolleegiosta ja valitaan yliopiston kolleegion
varajäseneksi Olli-Pekka Sartanen.
-Päätettiin hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin seuraavasti:
9.1 Esityksen mukaan
9.2 Esityksen mukaan
9.3 Muutosesitys: ”enintään kaksi” Miettinen esitti Kuikka kannatti. Suoritettiin koeäänestys.
Muutos hyväksytty. Kirjaus muotoon ”voi valita korkeintaan kaksi”
9.4 Muutosesitys Anni Järvinen. Saarelainen kannatti: varsinaisten jäsenten määrä nostettaisiin
yhdeksään. Käytiin koeäänestys. Sääntövaliokunnan esitys voitti. Hyväksyttiin sääntövaliokunnan
esittämä muutos.
9.5 Esityksen mukaan.
9.6 Esityksen mukaan
-Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt:1. Mikko Puhakka (kok.), 2. Jarkko Laine (kok.), 3. Teemu
Myllärinen (kok.), 4. Marie Okkonen (kesk.), 5. Jarno Oksanen (kesk.), 6. Marjo Turunen (puolueettomat),7. Heikki Junkkari (perif.),
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8. Anna Kaisa Tolvanen (perif.), 9. Jori Vaissalo (epj, perif.), 10. Antti Kettunen (vas.),11. Vera
Kauppinen (vihr.),12. Ilari Nevalainen (sdp),13. Katariina Kemppainen (vihr.). Varat järjestyksessä: 1. Anni Järvinen (vas.), 2. Topias Tamminen (vihr.),3. Noora Kettunen (sdp), 4. Tuomas
Lindholm (puolueettomat), 5. Hannu Jaakkola (evs, perif.), 6. Janne Mertanen (ps, perif.).
- Päätettiin yksimielisesti asettaa Teemu Myllärinen ehdolle Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2013.
-Ylioppilaskunnan strategian päivittämisestä päätettiin seuraavaa: Edustajiston puheenjohtajan eistyksen mukaisesti perustetaan strategiatyölle johtoryhmä ja delegoidaan johtoryhmälle työryhmien
koolle kutsuminen. Johtoryhmään kuuluu edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja
pääsihteeri. Perustetaan johtoryhmä ja käynnistetään strategiatyö.
-Päätettiin, että jätetään pöydälle päätös ylioppilaskunnan lipun muuttamisesta tai muuttamattajättämisestä.
-Päätettiin hyväksyä Kuopion ainejärjestöliiton jättämä ponsi siitä, että hallitus tekee selvityksen
työmäärän suhteista ja laadusta kampusvaliokunnan ja hallituksen välillä.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
-Merkittiin tiedoksi käyty lähetekeskustelu SYL liittokokouksen materiaaleista.
-Merkittiin tiedoksi käyty lähetekeskustelu vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta.
-Merkittiin tiedoksi käyty lähetekeskustelu vuoden 2013 talousarviosta.
-Merkittiin hallituksen selonteko toiminnastaan tiedoksi.
- Kuultiin valiokuntien kuulumiset ja merkitään ne tiedoksi.

Jori Vaissalo
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
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