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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 5 / 2016
Aika:

26.10.2016 klo 17.06-21.10

Paikka:

Joensuu: AU205, Kuopio: Snellmania/SN206, Savonlinna: A130

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hakkarainen, Henri
Hentunen, Saana
Hietanen, Elina
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Isoranta, Toivo
Jauhiainen, Maria
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kekkonen, Tahvo
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno
Mattila, Pyry

Mertakorpi, Emma
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
Nurmi, Pauliina
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Pynttäri, Anne
Rinta-Jouppi, Anton
Räihä, Heikki
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Saastamoinen, Matias
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Timonen, Tuomas
Vihonen, Sami
Zafar, Waqar

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."

Olli Siirola
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Olli Siirola avasi kokouksen klo.17.06

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 19.10.2016 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 33 äänivaltaisen edaattorin ollessa
läsnä. Kokouksessa oli lisäksi läsnä 1 äänivallaton varaedaattori, ylioppilaskunnan kv- ja hallintosihteerin sijainen Emmi Alho, Uljaan päätoimittaja Jarkko Kumpulainen sekä Henna Räsänen (tulkki).

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: Henri Sormunen ja Tommi Anttalainen.

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 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.
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Ilmoitusasiat

5. §
1
2

Leipä
Strategia

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus totesi, että strategia palautetaan valmisteluun.
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.

7. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
***Juuso Sikiö (Puolueettomat) saapui kokoukseen 7.§ käsittelyn aikana klo. 17.33***

8. §

Lähetekeskustelu ISYY:n Toimintasuunnitelmasta 2017

Asia:

Edustajisto käy lähetekeskustelun ISYY:n Toimintasuunnitelman 2017 sisällöistä ja suuntaviivoista.
Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaan suunniteltuja teemoja kokouksessa.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun ISYY:n Toimintasuunitelman 2017 suuntaviivoista.
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun ISYY:n Toimintasuunitelman 2017 suuntaviivoista.
Hietala (Puolueettomat) toivoi työelämänäkökulmaa kv-toimintaan. Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että syrjäytyneitä opiskelijoita on vaikea tavoittaa.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että viestinnässä pitäisi ottaa paremmin huomioon
hallinnon opiskelijaedustajat ja että hallopedien sekä ISYY:n välistä viestintää on kehitettävä. Koskelo kommentoi, että verkostoa pitää saada parannettua niin, että tieto kulkee eri toimielimien,
opiskelijoiden yms. välillä nykyistä paremmin. Koskelo huomautti, että toimintasuunnitelman lähetekeskustelua olisi helpompi käydä mikäli edustajisto olisi saanut asiakohtaa koskevan materiaalin
etukäteen.
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Saarelainen (IViVa) toivoi, että viestintää kuvallistettaisiin ja palkattaisiin graafiseen suunnitteluun
sivari. Saarelainen nosti esiin, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tärkeimpään sidosryhmäämme eli ainejärjestöihin sillä sitä kautta ylioppilaskunnankin on helpompi saada uusia aktiiveja.
Saarelainen toivoi, että järjestettäisiin kiusaamisen vastaista koulutusta ainejärjestöille. Saarelainen kommentoi, että tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota antirasistiseen toimintaan sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Esim. Setasta voisi pyytää kouluttajia aiheeseen liittyen.
Koskelo huomautti, että YTHS:n vaikuttamista tulisi lisätä eri väyliä pitkin. Pitäisi lobata YTHS:n hallitusta.
Kekkonen (IViVa) kysyi, onko tosuun aikeena lisätä projektia kuntavaaleihin liittyen. Ikonen (Hpj)
vastasi, että kuntavaalit tullaan ottamaan huomioon ensi vuoden toimintasuunnitelmasssa.

9. §

Lähetekeskustelu ISYY:n Talousarviosta 2017

Asia:

Edustajisto käy lähetekeskustelun Talousarvion 2017 suuntaviivoista pääsihteerin ja päätoimittajan
alustusten pohjalta.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun Talousarvion 2017 suuntaviivoista.
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun Talousarvion 2017 suuntaviivoista.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi vuokratilojen käyttöasteesta ja huomautti, että Suvaksen
käyttöaste pienenee huomattavasti loma-aikoina. Koskelon mielestä vuokratilojen markkinointia
tulisi parantaa myös ulkoisille käyttäjille. Uljas voisi markkinoida ylioppilaskunnan vuokratiloja.
Koskelo toivoi seikkaperäisempiä pöytäkirjoja edustajiston kokouksista, jotta ei tarvitse arvuutella
kuka argumentoi mitäkin.
Junkkari (DeeKu) tiedusteli kuinka paljon OKKK-projektiin on budjetoitu rahaa ja tiedusteli, mitä tapahtuu jos ja kun ISYY:n ja UEF:n tuutorointisopimus lakkaa.
Pääsihteeri kommentoi tuutorointisopimusta, ja kertoi, että UEF sisällyttää tuutoroinnin jatkossa
osaksi omaa opiskelijoiden alkuohjaustaan.
Hiltunen (IViVa) huomautti, että ISYY:ssä ei ole vuosiin korotettu hallituspalkkioita. Hiltunen huomautti, että ISYY:n talouden suunnittelussa ongelmana on ollut se, että jäsenmäärää ei ole arvioitu
riittävän realistisesti ja että ISYY:ssä on tehty huomattavaa ylijäämää, ottaen huomioon sen, että
olemme voittoa tavoittelematon yhteisö. Hiltusen mukaan jäsenmaksukorotuksille ei ole ainakaan
tarvetta ja tarvittaessa voimme tehdä vaikka alijäämää. Hiltunen tiedusteli, mikä on jäsenmäärämme tällä hetkellä. Hiltusen mukaan varovaisuus budjetoinnissa on hyväksi, mutta ylivarovaisuus
ei. Hiltunen tiedusteli, mikä on ISYY:n keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman tilanne. Pääsihteeri
kommentoi, että ISYY:n jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 13 200, mutta muutoksia saattaa tulla
ensi vuonna esimerkiksi lukukausimaksujen vuoksi. Pääsihteeri kertoi, että hallitus tai pääsihteeri ei
ole esittämässä jäsenmaksun korotusta. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ei ole valmis ja se
on sisällytetty vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan.
Hiltunen (IViVa) huomautti, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma oli nimenomaan kirjattu
vuodelle 2016 toteutettavaksi, jotta sen valmistelu kulkisi käsi kädessä strategiaprosessin kanssa.
Pääsihteeri kommentoi, että strategialuonnos kävi edustajistossa lähetekeskustelussa aikaisemmin.
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ei olisi näillä näkymin tulossa vahvistettavaksi edustajistoon tänä vuonna.
Ikonen (Hpj) kommentoi, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ei ole tulossa vielä käsitteSivu 4 / 10
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lyyn, sillä halutaan ensin saattaa strategiaprosessi loppuun. OKKK-projektiin liittyen Ikonen kommentoi, että asiasta käydään vielä keskustelua konsulttien kanssa.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti, että mahdollisten reservirahastojen kasaaminen voisi
olla hyvä idea sillä jäsenmäärä saattaa laskea lukukausimaksujen myötä.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että ISYY:n ylijäämää voisi kohdentaa ainejärjestöille
ja kerhoille sekä erilaisiin yleishyödyllisiin projekteihin. Koskelo kommentoi, että säästäminen ei
välttämättä kannata, ellei sitten haluta lähteä sijoittamaan.
Pääsihteeri nosti esille, että ELY-keskus on ottanut yhteyttä ylioppilaskuntaan toiveenaan aloittaa
yhteisiä projekteja ylioppilaskunnan kanssa. Rahoitusta mahdollista saada siis myös sieltä.
Uljaan päätoimittaja Kumpulainen avasi edustajistolle Uljaan budjettia ensi vuodelle. Vuoden 2015
ilmoitusmyyjäkokeilu ei onnistunut odotetulla tavalla. Kumpulainen pohti nettimainosmyynnin tilannetta ja arvioi tilanteen olevan brutaali. Viime vuoden syksynä ilmoittajille annettiin mahdollisuus ilmaiseen nettimainontaan, mutta ainoastaan kolme mainostajaa tarttui mahdollisuuteen. Jokaisessa ilmoitusmyyntikirjeessä on mukana tieto nettimainosmahdollisuudesta. Kumpulainen nosti esille, että paperilehdestä luopuminen ei tuo minkäänlaisia säästöjä ylioppilaskunnalle. Mikäli nyt
lopetetaan paperilehti, se tarkoittaa sitä, että mainosmyyjälle ei ole töitä. Tämä tarkoittaa sitä, että
meillä ei ole mainosmyyjää. Uljaalla on hyvä mainosmyyjä tällä hetkellä ja päätoimittaja on sitä
mieltä, että ei ole viisasta päästää häntä pois. Kumpulainen pohti mitä tapahtuu siinä vaiheessa
kun Uljas siirtyy nettiin. Päätoimittaja ehdotti, että jatkaisimme sekä paperin, että nettiversion kehittämistä rinta rinnan parempia aikoja odotellessa. Päätoimittaja nosti esiin, että mikäli mainosmyyjämme lähtee, menetetään myös kalenterin mainosmyyntituotot.
Junkkari (DeeKu) huomautti, että edustajiston Uljasta koskeva päätös käsitteli enemmänkin median uudistamista kuin taloutta. Junkkari kysyi, olisiko meillä mahdollista saada enemmän mainosmyyntiä jos meillä oli usean tuotteen sijasta myynnissä yksi tuote. Junkkari tiedusteli Uljaan tulosta
ja toteumaa.
Päätoimittaja kommentoi, että hyvän mainosmyyjän löytäminen on haasteellista. Päätoimittaja
kertoi, että nykyiselle mainosmyyjälle on tulossa koulutusta nettimainontaan liittyen.
Junkkari (DeeKu) nosti esille, että ylioppilaslehtikentällä kiehuu. Monissa ylioppilaskunnissa pohditaan ylioppilaslehtien kohtaloa. Junkkari tiedusteli päätoimittajan näkemystä ylioppilaslehtien tulevaisuudesta Suomessa. Päätoimittaja kumpulainen totesi, ettei ole ennustaja mutta sanoi, että nyt
tulisi pohtia mikä on ylioppilaslehtien funktio ylioppilaskunnissa. Päätoimittaja nosti esille, että ylioppilaskunnan sivistyksellisen tehtävän lisäksi on myös koulutuksellinen tehtävä. päätoimittajan
mielestä ylioppilaslehti toteuttaa tätä tehtävää.
Summanen (Oikeat) tiedusteli Uljaan kuluvan vuoden budjettinäkymiä. Päätoimittaja vastasi, että
toteuma tullee olemaan noin -80 000 tänä vuonna.
Junkkari (DeeKu) tiedusteli hallituksen ajatuksia Uljaan tulevaisuuteen liittyen. Hallituksen varapuheenjohtaja Kilponen vastasi, että tulee pohtia painaako päätöksissä raha vai arvot ja peräänkuulutti lisäkeskustelua hallituksessa asiaan liittyen. Pääsihteeri tarkensi, että toteuma syyskuun lopussa oli 60 140 euroa, ja että Uljaan toteuma tullee ylittämään talousarvion jonkin verran.
Koskelo (Perussuomalainen lista) toivoi päätoimittajalta koostetta taloustilanteesta, kulurakenteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista, jotta edustajisto voisi perustaa päätöksensä laajalle tietopohjalle. Päätoimittaja kommentoi, että alustava budjetti tulee koko edustajiston nähtäville. Koskelo ehdotti, että Uljas voisi tehdä jutun lehden taloudellisesta tilanteesta sekä toiminnasta sekä
vapaaehtoisista, jotta myös jäsenistöllä olisi parempi kuva lehden tilanteesta ja toiminnasta.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) huomautti, että Uljaassa oli virheellistä tietoa siitä, että PeSivu 5 / 10
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russuomalaiset nuoret osallistuisivat kattojärjestöjänä rasismin vastaiseen kampanjaan. Tieto ei pidä paikkaansa.
Saarelainen (IViVa) esitti lisäsummaa sopoprojektiin ja ainejärjestöille avustusta syrjäytymisen ja
kiusaamisen vastaiseen toimintaan.

***Edaattori Ilari Katajamäki (IViVa) saapui kokoukseen 9.§ käsittelyn aikana klo.17.56***
***Annika Juurikka (Puolueettomat) poistui kokouksesta 9. § aikana klo.18.19 ***
***Pauliina Nurmi (DeeKu) poistui kokouksesta 9.§ käsittelyn aikana klo.19.01***
10. §

ISYY:n delegaation nimeäminen SYL:n liittokokoukseen 2016

Asia:

SYL:n liittokokous on 18–19.11.2016 Korpilammella. Edustajisto kävi delegaatiosta lähetekeskustelun kokouksessaan 4/2016. ISYY:llä on vuoden 2016 liittokokouksessa 14 äänivaltaista edustajaa.
Lähetekeskustelun kuluessa Edaattori Paavo Kyyrönen esitti, että SYL:n liittokokousdelegaatio
muodostetaan edustajiston voimasuhteiden mukaisesti: Deeku 3, Iviva 3, Puolueettomat 2, Demarit 1, Opiskelijan isyy 1, Fortis 1, Keskusta 1, Kylterit 1, Vihreät 1. Edaattori Sami Gabbouj kannatti
edaattori Kyyrösen esitystä. Lähetekeskustelussa nostettiin myös esille ajatus siitä, että jokaisesta
edustajistoryhmästä lähtisi edustus SYL:n liittokokoukseen. Edustajisto merkitsi käydyn lähetekeskustelun tiedoksi. Hallitus käsitteli 18.10.2016 esitystä edustajistolle ISYY:n delegaation nimeämisestä SYL:n liittokokoukseen 2016 kokouksessaan 23/2016. Hallituksen esitys taustalaskelmineen
esityslistan liitteenä 1.

Esitys: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto nimeäisi ISYY:n delegaation SYL:n liittokokoukseen 2016 seuraavasti:
Varsinaiset:
1
Juho Ikonen, Keskeiset
2
J-P Maunula, Puolueettomat
3
Elina Kilponen, Fortis
4
Isaac Adaam, International Students
5
Maarit Hotanen, Puolueettomat
6
Teemu Huikuri, Vihreä Lista
7
Janne Kylämäki, Vihreä Lista
8
Lina Munčytė, Demariopiskelijat
9
Matti Nivala, Keskeiset
10
DeeKu
11
DeeKu
12
IViVa
13
IViVa
14
Opiskelijan ISYY
Varat
15
Kylterit
16
Oikeat
17
Perussuomalaiset
18
Tombolo
19
A-K Mikkonen Pääsihteeri
Päätös: Hallitus on käsitellyt esitystään ISYY:n SYL:n liittokokouksen liittokokousedustajiksi kokouksessaan
24/2016 ja muuttanut esitystään seuraavasti:
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Varsinaiset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DeeKu
DeeKu
DeeKu
IViVa
IViVa
IViVa
Puolueettomat, Maarit Hotanen
Demariopiskelijat, Lina Munčytė
Opiskelijan ISYY
Fortis, Elina Kilponen
Keskeiset, Juho Ikonen
Vihreä Lista, Teemu Huikuri
Kylterit
Oikeat

Varat:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Keskeiset, Matti Nivala
Puolueettomat, Juho-Pekka Maunula
Vihreä Lista, Janne Kylämäki
International students, Isaac Adaam
Perussuomalainen lista
Tombolo
Pääsihteeri, A-K Mikkonen
Edustajisto nimesi ISYY:n delegaation SYL:n liittokokoukseen 2016 seuraavasti:
Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) kannatti hallituksen esitystä. Kylterit eivät lähetä omaa edustajaansa
SYL:n liittokokoukseen jos se on sääntöjen puitteissa mahdollista. Kylterit lähettää omana edustajanaan Heikki Räihän (opiskelijan ISYY). Saarelainen (IViVa) kommentoi, että paikkojen tulisi määräytyä demokraattisesti järjestyksessä seuraavalle varana olevalle. Anttalainen (Keskeiset) kritisoi
Kylterien toimintatapaa. Gabbouj (Fortis) huomautti, että aikaisemmin keskusteltiin siitä, että ryhmä saa itse päättää kenet lähettää edustajakseen. Hiltunen (IViVa) huomautti, että mikäli Kylterit
haluaa lähettää sitoutumattoman ehdokkaan, J-P Maunula (Puolueettomat) olisi järjestyksessä
seuraava. Gabbouj ei näe syytä henkilövaaliin. Hietalan (Puolueettomat) mielestä ryhmät voivat
päättää oman ryhmänsä sisältä kenet lähettävät, mutta mikäli lähtijöitä omasta ryhmästä ei ole, on
kyseenalaista jos lähetetään edustajia muista ryhmistä. Lähteenmäki (Perussuomalaiset) esittää,
että asia tulisi käsitellä erillisinä esityksinä.
Aleksi Hiltunen esitti DeeKu:n liittokokousedustajiksi seuraavia henkilöitä:
Henna Räisänen, Antti Junkkari, Pyry Mattila
Antti Saarelainen esitti IViVa:n liittokokousedustajaksi seuraavia henkilöitä: Jori Leinonen, Jarno
Mäki, Antti Saarelainen
Hietala esitti, että Maarit Hotanen ei lähde SYl liittokokoukseen vaan hänen tilalleen lähtee Matias
Saastamoinen
Sami Vihonen esitti, että Kylterien edustajana lähtee Heikki Räihä
Rosa Summanen esitti Oikeiden liittokokousedustajaksi Rosa Summasta
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Jarno Lähteenmäki esitti Perussuomalaisen listan liittokokousedustajaksi Marko Koskeloa
Matias Saastamoinen esitti Tombolon liittokokousedustajaksi Karoliina Lehtimäkeä

Edustajiston päätös ISYY:n delegaatiosta SYL:n liittokokouksen
Varsinaiset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Henna Räisänen
Antti Junkkari
Pyry Mattila
Jori Leinonen
Jarno Mäki
Antti Saarelainen
Matias Saastamoinen
Lina Munčytė
Paavo Kyyrönen
Elina Kilponen
Juho Ikonen
Teemu Huikuri
Heikki Räihä
Rosa Summanen

DeeKu
Deeku
Deeku
IViVa
IViVa
IViVa
Puolueettomat
Demariopiskelijat
Opiskelijan ISYY
Fortis
Keskeiset
Vihreä Lista
Kylterit
Oikeat

Varat/subs.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Matti Nivala
Juho-Pekka Maunula
Janne Kylämäki
Isaac Adaam
Marko Koskelo
Karoliina Lehtimäki
A-K Mikkonen

Keskeiset
Puolueettomat
Vihreä lista
International Students
Perussuomalainen lista
Tombolo
Pääsihteeri

11. §

ISYY:n Säännöt

Asia:

ISYY:n nykyisin voimassaolevissa säännöissä on havaittu lukuisia viittausvirheitä ja asiavirheitä.
Sääntöjen päivitystyötä ovat tehneet edellisen edustajistokauden sääntövaliokunta sekä nykyinen
sääntövaliokunta. Sääntöjen 19 § 20 momentin mukaan edustajiston tehtävänä on:
päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori. Sääntövaliokunnan esitys uusiksi säännöiksi esityslistan liitteenä 2.

Esitys: Edustajisto hyväksyy ensimmäisen kerran sääntövaliokunnan esityksen ISYY:n uusiksi säännöiksi.
Päätös: Edustajisto hyväksyi ensimmäisen kerran sääntövaliokunnan esityksen ISYY:n uusiksi säännöiksi ja
valtuuttaa sääntövaliokunnan tekemään sääntöihin tarvittavat tekniset muutokset, esimerkiksi viittauksiin
liittyen.
Hiltunen (IViVa) huomautti, että joka kohdassa lakiin tulee viitata samalla tavalla. Gabbouj (Sääntövaliokunnan pj) totesi, että kaikki tarvittavat tekniset muutokset tullaan tekemään ylioppilaskunnan sääntöihin seuraavaan edustajistokäsittelyyn mennessä.
***Aleksi Hiltunen (DeeKu) poistui kokouksesta 11.§ käsittelyn aikana klo.20.07***
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Hiltunen (IViVa) esittää lisäystä ylioppilaskunnan sääntöihin uudeksi pykäläksi
Lisäys: uusi pykälä: “31§ Hallituksen muodostajaa ja hallitusta valittaessa sekä hallitusta täydennettäessä on
järjestettävä jäsenille avoin paneeli hallituksen muodostajaksi ja jäseneksi hakeville henkilöille.”
Summanen (Oikeat) kannattaa Hiltusen (Iviva) esitystä
Timonen (Demariopiskelijat) kannattaa Hiltusen (Iviva) esitystä
Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin koeäänestys. Edustajisto hyväksyi Hiltusen (IViVa) esityksen.

***Aaro Lappalainen (Vihreä lista) poistui kokouksesta 11.§ käsittelyn aikana klo.20.41***
***Pyry Mattila (DeeKu) poistui kokouksesta 11.§ käsittelyn aikana klo.20.51***

12. §

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: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.
Koskelo toivoi, että edustajiston jäsenet kommentoisivat Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvotoimikunnan yhdenvertaisuusohjelmaa edunvalvonta voi kannattaa- facebook- ryhmässä
tai olemalla yhteydessä toimikunnan opiskelijajäseniin.
Koskelo nosti esille huolensa yliopiston kolmikannan heikentymisestä yliopiston päätöksenteossa
hallintojohtosääntöuudistuksessa. Mäki kommentoi, että asiaan oli laajat kommentointimahdollisuudet.
Viestintäsektori tiedusteli, saako edustajistoryhmien ryhmäpuheenjohtajien yhteystiedot laittaa
esille ISYY:n nettisivuille.

13. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Siirola päätti kokouksen klo. 21.10

Olli Siirola
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri
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Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Henri Sormunen

Tommi Anttalainen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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