10.2.2016

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 2 / 2016
Aika:

4.2.2016 klo 17.02- 18.43.

Paikka:

Joensuun videoneuvottelutila: AU205, Kuopion videoneuvottelutila: SN206,
Savonlinnan videoneuvottelutila: B304

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Alho, Emmi
Anttalainen, Tommi
Carman, Laura
Gabbouj, Sami
Hakkarainen, Henri
Hentunen, Saana
Hietanen, Elina
Hiltunen, Aleksi
Isoranta, Toivo
Jauhiainen, Maria
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kekkonen, Tahvo
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno

Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka
Mertakorpi, Emma
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Pynttäri, Anne
Rinta-Jouppi, Anton
Ristimäki, Pauliina
Räihä, Heikki
Räisänen, Henna
Saastamoinen, Matias
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Vihonen, Sami
Zafar, Wagar

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!
Olli Siirola
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Olli Siirola avasi kokouksen klo 17.02.

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § 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 liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 12 § mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 28.1.2016 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 36 edaattorin ja yhden äänivallattoman edaattorin ollessa läsnä. Lisäksi kokouksessa läsnä Mari Puurula, Juho Pulkka,
SYL-kummi Annu Komulainen ja tulkki Henna Räsänen.
3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § 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 21 § mukaan: ”--- Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2)
edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa: Sami Vihonen ja Matias Saastamoinen.
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee
edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten
valiokuntien esitykset sekä 12 §:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut
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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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
***** Edaattori Henna Räisänen saapui kokoukseen klo 17.13 pykälän 4 käsittelyn aikana. *****
5. §

Ilmoitusasiat
-

SYL-kummi 2016 Annu Komulaisen tervehdys
OLL-kummi 2016 Marjukka Mattilan tervehdys
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2016
Päivittäisestä selonteosta viikoittaiseen

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
***** Edaattori Lotta Sundelin saapui kokoukseen klo 17.28 pykälän 5 käsittelyn aikana. *****
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: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
***** Edaattori Pauliina Ristimäki saapui kokoukseen klo 17.41 pykälän 6 käsittelyn aikana. *****

7. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Kuullaan Mari Puurulan alustus valiokuntien työskentelystä. Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Mari Puurulan alustus valiokuntien työskentelystä ja merkittiin tiedoksi
valiokuntien kuulumiset.
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8. §

Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Sääntöjen 14 § mukaan ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1.
ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”.
Sääntöjen 14 § 3 momentin mukaan ”Sen estämättä, mitä on määrätty edustajiston jäsenten vapautumisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.”.
Sääntöjen 14 § 4 momentin mukaan: ”Mikäli edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan tehtävistään, valitsee edustajisto tilalle toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.”
Edustajisto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.12.2015 edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Jarno Mäen. Mäki on toimittanut eroilmoituksen edustajiston 1. varapuheenjohtajan toimesta 11.1.2016. Edustajiston tulee valita keskuudestaan uusi 1. varapuheenjohtaja
jäljelle olevaksi toimikaudeksi, loppuvuodeksi 2016.

Esitys: Myönnetään Jarno Mäelle ero edustajiston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Valitaan
edustajiston 1. varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi, loppuvuodeksi 2016.
Päätös: Myönnettiin Jarno Mäelle ero edustajiston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä.
Edaattori Jarno Mäki esitti, että Heikki Räihä valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi, loppuvuodeksi 2016. Edustajisto hyväksyi edaattori Mäen
esityksen yksimielisesti ja valitsi edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Räihän jäljellä
olevaksi toimikaudeksi, loppuvuodeksi 2016.

9. §

Liikuntasuunnittelijan toimen perustaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 44 § mukaan: “Toimen perustaminen. Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat. Hallitus voi perustaa määräaikaisen toimen, jossa työsuhde
kestää enintään kolme (3) kuukautta, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat.” UEF:n ja ISYY:n välisen yhteistyö- ja rahoitussopimuksen mukaisesti Sykettä Savilahdella rahoitukseen sisältyy varat liikuntasuunnittelijan toimeen. Työsuhde on yli 3 kuukauden mittainen ja sopimus tulisi tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Ylioppilaskunta on
28.1.2016 solminut UEF:n kanssa korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja rahoitussopimuksen
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vuosille 2015–2016, joiden perusteella ylioppilaskunta voi perustaa liikuntasuunnittelijan
toimen.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle toistaiseksi voimassaolevan liikuntasuunnittelijan toimen perustamista. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Edustajisto hyväksyi toistaiseksi voimassaolevan liikuntasuunnittelijan toimen perustamisen. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

10. §

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: - Edaattori Aaro Lappalainen esitti Vihreän listan ponsiesityksen: Ehdotus Uljaan toimintojen laajentamisesta Uusmediaan (pöytäkirjaliitteenä 1). Edustajisto hyväksyi ponnen yksimielisesti.
- kirjalliset ilmoitukset ryhmien järjestäytymisestä
11. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Siirola päätti kokouksen klo 18.43.

Olli Siirola
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Matias Saastamoinen

Sami Vihonen

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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