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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

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.”
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 14.3.2012 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Läsnä puheenjohtajan lisäksi 28 äänivaltaista edustajaa. Läsnäololuettelo erillisenä liitteenä.

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: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sari Asikainen ja Juho Ikonen.

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: Esityksen mukaan.
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5. §

Ilmoitusasiat

1.

Toimenkuvien selvitystyö

2.

Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma

3.

Opintotukikeskustelun tilanne

4.

Edustajiston kokouspäivät vuodelle 2013: 21.9., 9.11. ja 7.12.

5.

Tutkintosääntökeskustelu

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanoon

Asia:

Maria-Pia Karppela (muutto paikkakunnalta) ja Jonna Torni (valmistuminen) ovat pyytäneet eroa
edustajiston jäsenyydestä. Lisäksi todetaan muut mahdolliset muutokset.

Esitys: Todetaan muutokset edustajiston kokoonpanossa.
Päätös: Lisäksi listan lähettämisen jälkeen Sari Asikainen on pyytänyt eroa 1.4. alkaen. Jarno Pitko on siirtynyt työntekijäksi. Myönnettiin erot ja todettiin muutokset edustajiston kokoonpanoon.

7. §

Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2012

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---10. päättää ylioppilaskunnan
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.---” sekä ”---1. hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä”.
Taloustyöryhmä on käsitellyt tilinpäätöksen 26.2 kokouksessaan. Hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 6.3.2013.
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta Esko Taskinen suorittaa tilintarkastuksen viikolla 11, jonka
jälkeen tilinpäätösmateriaali toimitetaan edustajistolle erillisessä liitteessä.

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä.
Päätös: Heikki Junkkari esitti, että hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus Nevalaisen kannattamana.
Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

8. §

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”--- 10. päättää ylioppilaskunnan
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.---”.
Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy kohdassa 7 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajien lausunto toimitetaan edustajistolle erillisessä liitteessä.
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Esitys: Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille toimintakaudelta 1.1. – 31.12.2012
Päätös: Hurtig esittää Asikaisen kannattamana tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Päätettiin esityksen mukaan.
***Tilvelvolliset poistuivat kokouksesta pykälän ajaksi. Sihteerinä pykälän ajan toimi Henriikka Puolitaival***

9. §

Keskusvaalilautakunnan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 12.valita ylioppilaskunnan
keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajiston, kuten vaalijärjestyksessä säädetään.---” Vaalisäännön 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL)
johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä
(4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.”

Esitys: Valitaan keskusvaalilautakunta. Valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös: Raudaskoski esitti Anniina Rissasta. Kauppinen esitti Katariina Kemppaista. Nevalainen esitti Iina
Määttästä. Järvinen esitti Jaakko Turusta. Hanhela esitti Kristiina Laipiota. Vähämäki esitti Niko
Helkimoa. Hattunen esitti Perttu Koistista. Okkonen esitti Henriikka Puolitaivalta. Valittiin esitetyt.
Hanhela esitti Puolitaivalta puheenjohtajaksi. Valittiin Puolitaival puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi Järvinen esitti Jaakko Turusta. Valittiin Jaakko Turunen varapuheenjohtajaksi.
***puheenjohtaja julisti kokoustauon 15.02 – 15.30***

10. §

Tahdon2013 kampanjaan osallistuminen

Asia:

Tahdon2013 on kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, jonka puitteissa pannaan vireille
kansalaisaloite 19.3.2013. Ylioppilaskunnan hallitus käsitteli kokouksessaan 10/2013 Tahdon2013
kampanjaan osallistumista ja sen tukemista. Hallitus katsoi tarpeelliseksi saattaa asian edustajiston
ratkaistavaksi.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan Edustajiston tehtävänä on ”--- 19. päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ---”

Esitys: Hallitus esittää, että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta osallistuu Tahdon2013 kampanjaan
mahdollistamalla aloitteen allekirjoittamisen ylioppilaskunnan toimistoilla, mutta ei liity Tasaarvoinen Suomi ry:n kannatusjäseneksi.
Päätös: Järvinen esitti, että liitytään kannatusjäseneksi Tasa-arvoinen Suomi ry:een. Kauppinen kannatti.
Hallitus otti Järvisen esityksen nimiinsä. Asikainen teki vastaesityksen, että allekirjoittaminen mahdollistetaan, mutta ei liitytä yhdistyksen jäseneksi. Hanhela kannatti Asikaisen esitystä. Äänestettiin: Pohja 17 – Asikainen 11. Koska yhdistykseen liittyminen vaatii 2/3 enemmistön, Asikaisen esitys voitti.

11. §

Keskustelua talouden näkymistä ja valmistelua tulevaisuuteen

Asia:

Käydään keskustelua ylioppilaskunnan yleisistä talousnäkymistä, ylioppilaskunnan sijoitustoiminnasta ja budjetoinnin suuntaviivoista vuodelle 2014.
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Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

12. §

Muutokset valiokuntien kokoonpanoihin sekä muutokset ryhmäpuheenjohtajissa

Asia:

Noora Kettunen jättää tulevaisuusvaliokunnan hallituksen jäsenyyden vuoksi. Tilalle esitetään valittavaksi Joonas Honkimaa. Juudit Hurtig (Keskeiset) on pyytänyt eroa valmisteluvaliokunnasta. Tilalle esitetään valittavaksi Harri Holopainen. Riitta Kauppinen (Oikeat) on pyytänyt eroa valmisteluvaliokunnasta. Tilalle esitetään valittavaksi Ida Jokinen. Sonja Aukee (KuoLo) on pyytänyt eroa valmisteluvaliokunnasta. Tilalle esitetään valittavaksi Heikki Junkkari.

Esitys: Päätetään muutokset valiokuntien kokoonpanoihin sekä todetaan muutokset ryhmäpuheenjohtajissa.
Päätös: Listan lähettämisen jälkeen on tullut muutos: Ihamäki pyytänyt eroa ja tilalle Ilari Nevalainen. Lisäksi Toivo Haimi jättää tulevaisuusvaliokunnan hallituksen jäsenyyden vuoksi. Todettiin, että tulevaisuusvaliokuntaan Noora Kettusen tilalle Joonas Honkimaa. Valmisteluvaliokuntaan Judith Hurtigin tilalle Harri Holopainen, Riitta Kauppisen tilalle Ida Jokinen ja Sonja Aukeen tilalle Heikki Junkkari.

13. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan

Asia:

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

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

14. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

15. §

Toiminta SYL:n liittokokouksessa

Asia:

Valmisteluvaliokunnan keskusteluissa on noussut esiin tarve yhteisten pelisääntöjen luomisesta
toimimiseksi SYL:n liittokokouksessa. Keskustelu kumpusi ISYYläisten liittokokousedustajien epätietoisuudesta toimintatavoista ja ei-aktiivisesta toiminnasta liittokokouksessa 2012. Pelisäännöissä
voitaisiin sopia mm. ISYYläisten kokousedustajien toimimisesta ryhmissä jne. Yksittäisen liittokokousedustajan vapauteen äänestää ja käyttää puheenvuoroja sillä ei voida kajota.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

16. §

Muut esille tulevat asiat
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Asia:
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: Tehdään kokouksessa.
Päätös: Kokoukselle on lähetetty kaksi ponsiesitystä; Fortiksen ja Kuopion ainejärjestöliiton. Hyväksyttiin
Fortiksen ponsiesitys. Hyväksyttiin ainejärjestöliiton ponsi. (ponnet liitteenä)

17. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

Henriikka Puolitaival
sihteeri 8 § ajan
olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Sari Asikainen

Juho Ikonen

Sivu 6 / 6

