ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Edustajiston kokous 8/2012

10.3.2013

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 8 / 2012
Aika:

8.12.2012 klo 12.00

Paikka:

TTA (Tietoteknian auditorio), Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

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
Jokinen, Ida
Järvinen, Anni
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 12.14. Ennen avausta puheenjohtaja piti puheen, jossa katsaus
menneeseen vuoteen.

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 30.11.2012 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys:

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

Päätös:

Läsnä puheenjohtajaksi lisäksi 36 äänivaltaista. Lisäksi paikalla Sara Remes, Annakaisa Tirronen, Arsi Janhonen, Satu Koikkalainen ja Paula Martikainen. Myönnettiin puheoikeus läsnä oleville. 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:

Kaipainen esitti Riitta Kauppista ja Saara Hanhelaa. Päätettiin esityksen mukaan

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:

Päätettiin käsitellä 14 § kohtana 7 § ja muut asiakohdat siirtyvät pykälällä eteenpäin.

5. §

Ilmoitusasiat

1.

Sääntöjen vahvistus

2.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Annastiina Luttinen on pyytänyt eroa.

Esitys:

Todetaan muutokset edustajiston kokoonpanossa.

Päätös:

Myönnettiin ero Annastiina Luttiselle. Todettiin muutos edustajiston kokoonpanossa.
***Muutetun työjärjestyksen mukaisesti käsiteltiin 14 § Hallituksen selonteko kohtana 7 §.***

7. §

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

Päätös:

Hallitus esitteli vuoden toimintaa peilaten sitä toimintasuunnitelmaan. Merkittiin selonteko tiedoksi.
***Maria Röykkä saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13.22. Myönnettiin puhe- ja
läsnäolo-oikeus.***

8. §

Hallituksen muodostajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ” 2) valita hallituksen muodostaja.---”
Edelleen, sääntöjen 28 § mukaan ”Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnanjäsen, joka on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi
on vain yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän
kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.---”

Esitys:

Valitaan hallituksen muodostaja.

Päätös:

Juudit Hurtig on esittänyt Marie Okkosta ja Miika Raudaskoski esittänyt Marjo Turusta hallituksen muodostajaksi edustajiston sähköpostilistalla. Katja Oinonen piti puolueettomien esitys/kannatuspuheenvuoron Marjo Turuselle. Juudit Hurtig piti esitys/kannatuspuheenvuoron Marie Okkosen puolesta.
***Juho Kamula poistui kokouksesta esityspuheenvuorojen aikana klo 14.01. Lauri Jurvanen
nousee varsinaiseksi edustajaksi. Äänimäärä ei muutu***
Esittelyjen jälkeen pidettiin äänestys Okkonen – Turunen. Vaalissa annettiin 37 ääntä. Tyhjiä 0,
Hylättyjä 0. Äänet: Okkonen 16, Turunen, 21. Valittiin Turunen hallituksen muodostajaksi.

9. §

Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on ”3) valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut hallituksen
jäsenet---”
Edelleen, sääntöjen 27 § mukaan ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi (2)
varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
Hallitus valitaan kalenterivuodeksi.
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Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”
Esitys:

Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen
jäsenet.

Päätös:

Hallituksen muodostaja esitti hallitukseksi: puheenjohtaja Marjo Turunen, 1.varapuheenjohtaja
Topias Tamminen, 2.varapuheenjohtaja Olli-Pekka Sartanen. Hallituksen jäseniksi Toivo Haimi,
Noora Kettunen, Satu Koikkalainen, Paula Martikainen, Annakaisa Tirronen. Esitetyt pitivät puheenvuoron esitelläkseen itsensä. Hyväksyttiin hallituksen muodostajan esitys yksimielisesti.
***Sami Gabbouj saapui kokoukseen hallituksen valinnan jälkeen klo 14.47. Äänivaltaisia paikalla 38. Torni poistui kokouksesta samaan aikaan.***

10. §

Edustajiston puheenjohtajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Edelleen sääntöjen 13 § mukaan ”--- Edustajiston ensimmäisen
toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden
loppuun.---”

Esitys:

Valitaan edustajiston puheenjohtaja.

Päätös:

Vähämäki esitti Jori Vaissaloa edustajiston puheenjohtajaksi. Valittiin yksimielisesti.

11. §

Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Edelleen sääntöjen 13 § mukaan ”--- Edustajiston ensimmäisen
toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden
loppuun.---”

Esitys:

Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja.

Päätös:

Hurtig esitti Puolitaivalta 1. varapuheenjohtajaksi. Valittiin yksimielisesti.
***Edustajat Elomaa, Mäki, Litmanen ja Laitiomäki poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn
jälkeen klo 14.54. Äänimäärä 34.***

12. §

Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Edelleen sääntöjen 13 § mukaan ”--- Edustajiston ensimmäisen
toimikauden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toimii vuoden
loppuun.---”

Esitys:

Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja.

Päätös:

Sari Asikainen esitti Jenna Hattusta. Katja Oinonen esitti Saara Hanhelaa. Äänestettiin. Vaalissa
annettiin 34 ääntä. Tyhjiä 0, Hylättyjä . Äänet Hattunen 10 – Hanhela 24: Hanhela valittu edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi.
***Koska Hanhela toimii ääntenlaskijana ja ehdolla, valittiin Anniina Ihamäki ääntenlaskijaksi
tämän pykälän ajaksi.***

13. §

Jaostojen puheenjohtajien valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---5) valita jaostojen puheenjohtajat hallituksen toimikauden alussa.---”.
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Esitys:

Tehdään kokouksessa.

Päätös:

Joensuun kopojaosto esittää Miika Raudaskoskea (vpj:ksi Mari Kokko). Joensuun toimintajaosto
esittää pj:ksi Sami Saravuomaa. Kuopion sopojaosto esittää Kaisa Kyröä pj:ksi. Joensuunjärjestöjaosto esittää pj:ksi Mira Tahvanainen ja (vpj Maarit Hotanen) Muilta jaostoilta ei esityksiä. Puheenjohtaja esitti, että puuttuvien esitysten osalta delegoidaan päätös tehtäväksi hallitukselle jaostojen esityksestä. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

14. §

Esitys ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkeiksi

Asia:

Ylioppilaskunnan merkkejä valmistanut yritys on tuottanut pyynnöstä hahmotelmat mahdollisista
kunnia- ja ansiomerkeistä. Ero nykyiseen hallitusmerkkiin ja pienoismerkkiin on juhlalogon lehvät sekä materiaali; kunniamerkki olisi kultainen ja ansiomerkki hopeinen. Edustajistolle lähetetään suunnitelmat merkeistä erillisellä liitteellä.

Esitys:

Päätetään kunnia- ja ansiomerkkien hyväksymisestä.

Päätös:

Hanhela esitti palauttamista valmisteluun. Tamminen kannatti Hanhelan esitystä. Edustajat antoivat kehitysehdotuksiaan merkkien osalta.

15. §

Valiokuntien kuuleminen

Asia:

Kuullaan valiokuntien selonteko toimistaan kokousten väliseltä ajalta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

16. §

Muut esille tulevat asiat
1. Demariopiskelijoiden ponsiesitys (liitteenä) Ihamäki esitti Kettunen kannatti. Ponsi hyväksyttiin.
2. Ainejärjestöliiton ponsiesitys (liitteenä): Sartanen ja Hanhela. Hyväksyttiin ponsi.
3. SYL:n hallituksen jäsen Jurvanen toi tervehdyksen ISYY:n edustajistolle.
4. Rai-lumnit toivat tervehdyksensä edustajistolle.

17. §

Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Riitta Kauppinen

Saara Hanhela
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