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KOKOUSKUTSU
Edustajiston kokous 4 / 2014
Aika:

20.9.2014 klo 11:00

Paikka:

Tuusniemen kunnantalo, Valtuustosali.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Ahokas, Iina
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Haimi, Toivo
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora

Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Tiippana, Sara
Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna

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."
Tervetuloa!
Noora Kettunen
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta
kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.”
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse edustajiston sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive –palvelun kautta. Edelleen edustajisto
päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.
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."
Kokouskutsu annettiin 11.9.2014 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä
tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat
kaksi
(2)
pöytäkirjantarkastajaa,
joiden
tulee
olla
edustajiston
jäseniä."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: ”---Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös:

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä
11§:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman
asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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5. §

Ilmoitusasiat

1.

Henkilöstöstrategian tilanne

2.

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

6. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan
toiminnasta;---”.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös:

7. §

Hallituksen jäsenen ero ja hallituksen täydentäminen

Asia:

Inka-Mari Helvilä on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä muuttaessaan opiskelemaan Tampereelle. Asia on saatettu edustajistolle tiedoksi elokuussa 2014. Samaten, hallitus on avannut avoimen haun peräänkuuluttaen sosiaalipoliittisista ja kehitysyhteistyöasioista. Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 § sanoo hallituksen täydentämisestä: ”Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta,
tulee hallituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai
varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan
esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hylkäämää ehdokaslistaa.”

Esitys: Myönnetään ero Inka-Mari Helvilälle ja päätetään hallituksen täydentämisestä.
Päätös:

8. §

Pääsihteerin ero ja pääsihteerirekrytoinnin aikataulu ja käytännöt

Asia:

Pääsihteeri Janne Mertanen on pyytänyt eroa pääsihteerin tehtävistä siirtyäkseen uusiin haasteisiin.
Hallitus on käsitellyt asiaa ja esittää edustajistolle eron myöntämistä sekä seuraavan kaltaista käytäntöä rekrytoinnin jatkotoimenpiteiden osalta:
Haku päättyy 23.9. klo 12, jonka jälkeen hakemukset avataan hallitukselle arvioitavaksi, hallitus perehtyy hakemuksiin.
25.9. Pidetään hallituksen kokous, jossa valitaan haastateltavat, joille ilmoitetaan viimeistään 26.9.
Edustajiston haasteltavaksi valikoidaan 3-5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella.
4.10. Edustajiston kokouksessa haastatellaan valitut ja tehdään päätös
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Esitys: Myönnetään ero pääsihteeri Mertaselle ja päätetään rekrytoinnin käytännöistä. Hallitus esittää, että
se valikoi hakemusten perusteella 3-5 parasta ehdokasta edustajiston haastateltavaksi 4.10. edustajiston kokoukseen Joensuussa.
Päätös:

9. §

ISYY:n ehdokas Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2015

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16/2014 päättänyt esittää edustajistolle, että Paula Martikainen asetetaan ehdolle Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen liittokokouksessa 21.22.11.2014 Korpilammella.

Esitys: Päätetään ehdokkaan asettamisesta ehdolle.
Päätös:

10. §

ISYY:n ehdokas Opiskelijoiden liikuntaliiton liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle
2015

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16/2014 päättänyt esittää edustajistolle, että Matias
Vainio asetetaan ehdolle Opiskelijoiden liikuntaliiton liittohallituksen puheenjohtajaksi liittokokouksessa 13.-14.11.2014 Vierumäellä.

Esitys: Päätetään ehdokkaan asettamisesta ehdolle.
Päätös:

11. §

ISYY:n linjapankki/perustulokanta

Asia:

On erittäin todennäköistä, että keskustelu ylioppilasliikkeen perustulolinjasta nousee viimeistään
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen mennessä. Tämän ennakko-odotuksen pohjalta
hallitus on käynyt keskustelun ylioppilaskunnan linjasta perustuloon kokouksessaan 16/2014. Hallitus lähettää esityksensä linjapankkiin kirjattavasta perustulokannasta erillisellä liitteellä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle liitteen mukaista perustulolinjausta kirjattavaksi ylioppilaskunnan linjapankkiin.
Päätös:

12. §

BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry:een liittyminen

Asia:

Basic Income Earth Network (BIEN) Finland on perustuloa ajava yhdistys. Ylioppilaskunnan hallitus
on kokouksessaan 16/2014 päättänyt esittää edustajistolle, että ylioppilaskunta liittyy ko. yhdistykseen. Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”--- 19. päättää jäseneksi
liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä;---”.

Esitys: Hallitus esittää ylioppilaskunnan liittymistä BIEN Finland Suomen perustuloverkosto ry:een.
Päätös:

13. §

Sijoituskatsaus
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Asia:
Pääsihteeri esittelee katsauksen ylioppilaskunnan sijoituksiin.
Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös:

14. §

Strategian toimenpideohjelman puolivuotiskatsaus

Asia:

Hallitus tuo katsauksen strategian toimenpideohjelmaan puolivuotiskatsauksen muodossa.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös:

15. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

16. §

Seuraavien kokouksien ajankohdasta päättäminen

Asia:

Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat.

Esitys: Seuraavien kokouksien ajankohdaksi ja paikaksi esitetään seuraavaa: 4.10. Joensuussa, 8.11. Joensuussa ja 5.12. Kuopiossa (myös edustajiston pikkujoulut).
Päätös:

17. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 § 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 muut esille tulevat asiat.
Päätös:

18. §

Kokouksen päättäminen
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