PÖYTÄKIRJA

16.5.2013

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 2 / 2013
Aika:

6.5.2013 klo 16.00

Paikka:

Videoyhteydellä Joensuu Au210, Kopio E25 ja Savonlinna A308.

Läsnä:

Lammassaari, Elina
Huusko, Juha-Matti
Vähämäki, Väinö
Kulmala, Ville
Airaksinen, Jussi
Kemppainen, Katriina
Pulkka, Hanna
Reijonen, Juha-Pekka
Hakalisto, Kasperi
Piesanen, Kaisa
Kangas, Markus
Puolitaival, Henriikka
Hurtig, Juudit
Ikonen, Juho
Okkonen, Marie
Nissinen, Mikko
Laine, Jarkko
Hanhela, Saara (puheenjohtaja)
Kyrö, Kaisa
Laipio, Kristiina
Herranen, Jussi
Rissanen, Anniina

Sivu 1 / 4

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 2 / 2013
________________________________________________________________________________________

ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.29.

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 29.4.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtajan lisäksi läsnä 21 äänivaltaista edustajaa. Kokous laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston 2. varapuheenjohtaja puheenjohtajan ollessa estynyt ja
1. varapuheenjohtajan ollessa esittelyvastuussa keskusvaalilautakunnan asioissa.

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 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jussi Airaksinen ja Jussi Herranen.

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.

Hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta

2.

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.
***Jarno Kotajärvi saapui kohdan käsittelyn aikana klo 16.36***

6. §

Edustajiston vaalien vaalipäivien asettaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan vaalisäännön 14 § mukaan ”—Vaalit toimitetaan KVL:n esittämänä, edustajistojen
määräämänä, ajankohtana.

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle vahvistettavaksi vaalipäiviksi 5. ja 6.11.2013. Vaalipäivät ovat samat valtaosassa ylioppilaskuntia. Vaalit toimitetaan kokonaan sähköisinä. Lisäksi merkittäköön tiedoksi, että KVL on päättänyt järjestää sähköisen ennakkoäänestyksen 28.10 – 1.11.2013
välisenä aikana.
Päätös: Vahvistettiin vaalipäiviksi 5.-6.11.2013.

7. §

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan merkeistä

Asia:

Edellisessä lähetekeskustelussa edustajistossa nousi esille parannusehdotuksia ylioppilaskuntien
merkeiksi. Merkkejä suunnitteleva yritys Roman Tawast on lähettänyt uuden ehdotuksen merkeistä.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
***Lammassaari poistui kokouksesta kohdan käsittelyn aikana kolo 16.55.***

8. §

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;---”. Hallituksen toimikautta on kulunut liki puolet, joten hallitus antaa myös katsauksen toimintasuunnitelman näkökulmasta.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös: Merkitään hallituksen puolivälin tarkastelu tiedoksi.

9. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.
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Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. §

Muut esille tulevat asiat

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: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: ei ollut.

11. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.14.

Saara Hanhela
puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Jussi Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Herranen
pöytäkirjantarkastaja
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