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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 7 / 2012
Aika:

17.10.2021 klo 12.00

Paikka:

Ag100, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Airaksinen, Jussi
Alho, Emmi
Asikainen, Sari
Aukee, Sonja
Elomaa, Antti-Pekka
Hanhela, Saara
Hattunen, Jenna
Heinäaho, Erik
Herranen, Jussi
Hippi, Eeva
Holopainen, Harri
Hurtig, Juudit
Hylkilä, Hanna
Hyvätti, Jussi
Ihamäki, Anniina
Ikonen, Juho
Järvinen, Anni
Kalaja, Jyrki
Kamula, Juho
Karppela, Maria-Pia

Kauppinen, Riitta
Kauppinen, Vera
Kemppainen, Katariina
Kiviaho, Henri
Kuikka, Mikko
Lammassaari, Elina
Lampela, Anna-Kaisa
Luttinen, Annastiina
Miettinen, Eija
Mäki, Jussi
Nevalainen, Ilari
Oinonen, Katja
Pulkka, Hanna
Puolitaival, Henriikka
Raudaskoski, Miika
Routakorpi, Maria
Saarelainen, Antti
Vaissalo, Jori (puheenjohtaja)
Vähämäki, Väinö

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!

Jori Vaissalo

Janne Mertanen

edustajiston puheenjohtaja

pääsihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.34.

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 7.11.2012 ja asetettiin tuolloin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan läsnäolijat. Myönnetään puheoikeus läsnä
oleville.

Päätös:

Puheenjohtajan lisäksi läsnä 26 äänivaltaista jäsentä. Muita läsnäolojoita: Pasi Huttunen, jolle
myönnettiin läsnäolo-oikeus. Läsnäololuettelo erillisenä liitteenä, (liite 1).

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:

Vallittiin Juudit Hurtig ja Anniina Ihamäki pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

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.

5. §

Ilmoitusasiat

1.

LYYRA sopimuksen jatko.

2.

OSM –kilpailujen järjesteltyoikeus.

3.

ISYY:n ehdokas Teemu Myllärinen valittu OLL:n puheenjohtajaksi.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Kaikki edustajiston jäsenet käydään kokoukseen mennessä läpi, jotta vaalikelpoisuudet voidaan
todeta.

Esitys:

Todetaan tarvittaessa muutokset edustajiston kokoonpanossa.

Päätös:

Kalaja menettänyt vaalikelpoisuutensa eli todetaan poissaolevaksi. Lisäksi Markus Kytölä valmistunut ja näin menettänyt vaalikelpoisuutensa. Todetaan nämä muutokset edustajiston kokoonpanossa.

7. §

Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen / toinen käsittely

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”20. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa yliopiston rehtori;”. Edelleen sääntöjen 19 § 2. momentin mukaan
”Tämän pykälän 1. momentin kohdissa 20.-22. määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä edustajiston kokouksessa, mikäli edustajiston neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä julistaa asian kiireelliseksi. Tämän jälkeen asia voidaan päättää yhdessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.
Edustajisto on kokouksessaan 6/2012 hyväksynyt seuraavat muutokset. Toisessa käsittelyssä ei
enää avata kohtia, vaan sääntömuutokset joko hyväksytään tai hylätään. Sääntömuutokset:
7.1 § sääntömuutos/-lisäys 39 § 3 momenttiin:
Alkuperäinen: ”Joensuun ja Kuopion kampusvaliokuntiin kuuluvat tämän pykälän 2 momentin
määrittämien jäsenten lisäksi näiden sääntöjen 38 §:n mukaisten paikallisten jaostojen puheenjohtajat.”
Lisäys pykälän loppuun: ”…ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään jaostojen varapuheenjohtajat.”
Lisäksi viittaus väärään pykälään (pitäisi olla 40.1)
7.2 § sääntömuuto/-lisäys 39 § 5 momenttiin:
Lisätään momentin loppuun: ”Kampusvaliokuntien varajäsenilla on puhe- ja läsnäolooikeus
oman kampuksen kampusvaliokunnan kokouksiin.”
7.3 § Sääntöjen 54 § viimeisen virkkeen muuttaminen muotoon
”Lisäksi edustajisto voi valita keskuudestaan korkeintaan kaksi (2) tositetarkastajaa tilikaudeksi.”
7.4 § sääntöjen 27 § muuttaminen (hallituksen maksimin muutos)
Säännön pykälää esitetään kuulumaan muodossa: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7)jäsentä. –”
7.5 § Hallintooikeuden päätöksen merkitys säännöille

Kumotaan 65 §, nojautuen hallinto-oikeuden päätökseen ja perusteluihin.
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Seurauksena kumoamisesta:
Muutetaan 66§ kuulumaan ”Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä yliopistolain 86 §:n ja hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti Kuopion hallinto-oikeuteen.”
Vaikutuksia myös 67 §, josta poistetaan ”—oikausuvaatimuksen tekemiseen…” ja ”oikaisupyyntö TAI OIKAISUVAATIMUS..”
7.6 § korjaus 19 § 9 momenttiin
19 § 9.momentti muutos muotoon: ”Valita näiden sääntöjen 54 § mukaisesti tilintarkastajat;”

Esitys:

Hyväksytään esitetyt sääntömuutokset sääntöjen vaatiman toisen kerran.

Päätös:

7.1 Hyväksyttiin.
7.2 Hyväksyttiin.
7.3 Hyväksyttiin.
7.4 Hyväksyttiin.
7.5 Hyväksyttiin.
7.6 Hyväksyttiin.
Säännöt hyväksyttiin näillä muutoksille. Lähetetään rehtorille vahvistettavaksi.

8. §

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot; --”.
Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013, josta on käyty lähetekeskustelu
edustajiston kokouksessa 6/2012 sekä käyty kommenttikierros. Hallitus esittelee toimintasuunnitelman edustajistolle hyväksyttäväksi.

Esitys:

Hyväksytään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavilla muutoksilla:
Hyväksyttiin muutos riville 15 (ainejärjestöliitto)
Hyväksyttiin muutos riville 17 (aj)
Hyväksyttiin muutos riville 20-24 ”toimenkuvien selvitys”
Hyväksyttiin muutos riville 36-38 (aj) ”siirto jatkuvan toiminnan kuvaukseen”
Hyväksyttiin lisäys (aj) 2.5 ”tilat”
Hyväksyttiin muutosesitys 3.2 lisäyksellä kvk koordinoi, muut tekee + siirretään jatkuvan toiminnan kuvaukseen.
Hyväksyttiin muutos 3.3 ja siirretään jatkuvan toiminnan kuvaukseen
Äänestettii muutos ”poistetaan 3.1” 12-14. Muutosesitys voitti -> poistetaan rivit 39-42
Äänestettiin pohja vs. lisäys: 10 – 16. Hyväksyttiin sisällöllisesti lisäys (Iviva) riville
71stilistisillä muutoksilla.
Hyväksyttiin al esitys rivit 73-76 ”4.22
Hyväksyttiin iviva esitys rivi 76”vaikutetaan kampuskaupunkeihin…”
Äänestettiin iviva lisäys 19-7. Hallituksen pohja voitti.
Hyväksyttiin lisäys iviva rivi 86 ”yöopiskelu”
Muokattiin otsikko 4.2.3 muotoon ”Oppimisympäristöt”
Muutos rivi 87 (AL) ”siirto jatkuvasta toiminnasta” ja ”lisäys opettajien palkitseminen”. Hyväksyttiin ”4.2.4 opettajien palkitsemisen tehostaminen” Äänestettiin tuleeko ”luodaan isyyn osalta..” mukaan vai ei. Pohja voitti 14-11. Lisäys ilman viimeistä lausetta. ***Latvaniemi poissa äänestyksen ajan***
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Hyväksyttiin iviva lisäys riville 92 ”opiskelija-asuminen”
Hyväksyttiin iviva lisäys rivi 100 ”perheellisten tukeminen”
Hyväksyttiin hallituksen kompromissiesitys kohtaan 4.3.2 ”Ylioppilaskunta selvittää perheellisten opiskelijoiden tarvitseman tuen tarpeen ja laatii yhdessä opiskelijapalveluiden kanssa tietopaketin , joka neuvoo perheellistä opiskelijaa opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Selvitetään mahdollisuuksisa erityispalveluiden tarjoamisen (esimerkiksi lapsiparkki)…
kohta 4.3.3”kuntavaikuttaminen” Äänestettiin lisäyksestä Pohja hävisi 10 – 14. Muutos voitti. Lisätään tosuun.
Hyväksyttiin puol. esitys kohtaan 5.4 (rivit 129-133)
Hyväksyttiin AL esitys stilistinen muutos rivit 126-127
Äänestettiin poistoesitys rivit 129-133: pohja voitti 23-3.
Hyväksyttiin rivien 154-155 poisto.
6.3. uusi muotoilu ”selvitystyö jaostorakenteesta ja liikunta osaksi jaostotoimintaa muodossa tai
toisessa”. vrt. vapaa-ajan jaosto
Hyväksyttiin AL esitys lisäykselle riville 160.
Hyväksyttiin iviva lisäys riville 166 (kvk koordinoi)
Lisättiin puol.esitys 7.2 rivit 176-182
Äänestettiin lisäyksestä 8.1 tuutoroinnin palkkiot. Pohja voitti 22-3. Ei tule lisäystä.
Hyväksyttiin. Muutetaan 9.2.2 kohta jatkuvan toiminnan alle
Hyväksyttiin, että kuntavaalijuttu lisätään jatkuvan toiminnan kehittämisen dokumenttiin.
Hyväksyttiin stilistinen muotoilukorjaus riville 126-127.
Toimintasuunnitelma hyväksytty.
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
Hyväksyttiin puoleettomien esitys lisäyksestä pääsektorin alle ”tilat”
Tarkempi erittely ja muotoilut erillisessä liitteessä, (liite 2).
***Kristian Vepsäläinen saapui seuraamaan kokousta pykälän käsittelyn aikana (rivi 76) klo
14.40. Myönnetään läsnäolo-oikeus***
***Latvaniemi poistui kokouksesta klo 14.54-15.07. Luostarinen poistui 14.54-14.55.***
***Elina Alanen poistui kokouksesta klo 15.50. Äänivaltaisia 25***
***Anni Järvinen poistui kokouksesta klo 16.11 pykälän käsittelyn aikana. Tilalle nousee Antti
Kettunen. Äänimäärä ei muutu***
9. §

Ylioppilaskunnan talousarvio vuodelle 2013

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot --.”.
Taloustyöryhmä ja hallitus ovat valmistelleet talousarviota vuodelle 2013. Hallitus esittelee ylioppilaskunnan talousarvion. Hallitus myös pyytää, että mikäli edustajisto tekee muutoksia talousarvioesitykseen, olisivat muutokset tasapainotettuja esityksiä, jolloin menon lisäykselle osoitetaan vastaavan suuruinen tulon lisäys tai menojen karsiminen toisesta momentista.

Esitys:

Hyväksytään ylioppilaskunnan talousarvio vuodelle 2013.

Päätös:

Puolueettomat esittävät hallituspalkkioihin muutosta 250 mukaan seitsemällä hallituksen jäsenellä. Lisäksi puolueettomat esittää lisämenoja: OSM-kisoihin 500 tappiorahaa. Raibrändäykseen
100 euroa. Avustuksiin +300 euroa. Palkitsemiseen (K&R) 200-300. Tiloihin 5000-6000 euroa.
Puolueettomat vetivät esityksensä pois.
Hanhela esittää, että vpj:ltä poistuisi 1 kk, eli yhteensä 1800 euroa ja käytettäisii kvk:n palkkioihin. Latvaniemi kannatti esitystä. Eli hallituksen palkkoihin olisi käytettävissä 46100 euroa.
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Hallitus muutti pohjaesitystään esittää, että palkkio on 350e/jäsen.
Äänestettiin aj-liiton ja puolueettomien esitysten kesken. aj-liiton esitys voitti 21-5.
Hallituksen muutettu pohja vs. aj-liitto. Pohja hävisi 11-13. Hallituspalkkoiden kokonaissummaksi yhteensä: 46180
Puolueettomat teki uuden esityksen, jossa avustuksiin 300, raibrändäykseen 100e, kirja ja ruusu
300 euroa.
Äänestettiin puolueettomien esityksestä vastaan hallituksen pohja. Pohja voitti 15 – 11. Pohja
voitti - ei budjetoida.
Ihamäki esitti, hylkilä kannatti: 300 avustuksiin, 500/kvk lisää. yhteensä 1800 e. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
Hallitus otti nimiinsä Hanhelan esityksen yhteensä 200 euron lisäyksen järjestöjaostoille. Raudaskoski kannatti alkuperäistä pohjaa, jossa korotusta ei ole. Uusi pohja voitti 23-3. Lisätään
järjestöjaostoille yhteensä 200 e.
Hyväksyttiin talousarvio 2013 näillä muutoksilla.
***Anniina Rissanen saapui kokoukseen 16.35, pykälän käsittelyn aikana. Äänioikeutettuja
26***
10. §

Vuoden 2013 tilien tilintarkastajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto
valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.”.

Esitys:

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen
vastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
***Luostarinen poistui kokouksesta klo 17.32 pykälän käsittelyn aikana***

11. §

PÖYDÄLTÄ: Ylioppilaskunnan lippu

Asia:

Ylioppilaskunnan lippu on valmisteilla jo pidemmän aikaa. Nyt olemme saaneet kommentteja
mm. heraldikoilta, joiden pohjalta tulisi tehdä muutoksia lippuun. Heraldikkojen kommenteissa
puututaan lähinnä siihen, että ylioppilaskunnan lipussa värit eivät ole tasapainossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että ylioppilaskunnan päävärien ollessa sininen, vihreä ja hopea ja tukivärinä musta, on
musta liian suuressa roolissa lipussa. Edustajistolle on vertailun helpottamiseksi laadittu kaksi
vaihtoehtoa nykyisen lipun rinnalle, jotta voi tarkastella mitä ehdotetut muutokset tarkoittaisivat.
Lippuvaihtoehdot lähetetään erillisenä liitteenä.
Pääsihteeri esittelee asiaa ja vaihtoehtoisia malleja.

Esitys:

Päätetään lipun muuttamisesta tai muuttamattajättämisestä.

Päätös:

Hanhela esitti Kettusen kannattamana, että ylioppilaskunnan lipuksi valitaan malli, jossa keskellä oleva ylioppilaskunnan logo on vihreä, kuten muutkin vihreät osat. Lippu liitteenä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12. §

Hallituksen jäsenten selonteko toiminnastaan

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 29 § mukaan "Hallituksen tehtävänä on: - - - 12) antaa edustajistolle
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta; ---"

Esitys:

Merkitään tiedoksi
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Päätös:

Esityksen mukaan.

13. §

Valiokuntien kuuleminen

Asia:

Kuullaan valiokuntien selonteko toimistaan kokousten väliseltä ajalta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

14. §

Muut esille tulevat asiat

15. §

Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Juudit Hurtig

Anniina Ihamäki

7/7

