1.2.2017

ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 2 / 2017
Aika:

8.2.2017 klo 17.00

Paikka:

Videoneuvottelutilat: Kuopio, Joensuu, Savonlinna.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hentunen, Saana
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Hiltunen, Tuomas
Huikuri, Teemu
Hänninen, Roosa
Isoranta, Toivo
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lampila, Iines
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno

Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka
Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Rinta-Jouppi, Anton
Ristimäki, Pauliina
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Savolainen, Toni
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
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."
Tervetuloa!
Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avaa kokouksen klo

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 1.2.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
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:
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
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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:
5. §

Ilmoitusasiat

1.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

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:

7. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös:

8. §

ISYY:n Säännöt

Asia:

ISYY:n edustajisto päivitti sääntöjä vuoden lopussa 2016. Rehtorin vahvistus
sääntömuutoksille on saatu 16.1.2017 diarisoidulla päätöksellä. Yliopistolain tulkinta
tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osalta on muuttunut, joten sääntöjä on
jälleen tarkasteltava. Lisäksi sääntöjä on edelleen tarkasteltu sääntövaliokunnassa muiden
päivitystarpeiden osalta. Edustajisto on käsitellyt sääntömuutoksia kokouksessaan
1/2017.
Sääntöjen 18 § 20 momentin mukaan edustajiston tehtävänä on:
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päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston
rehtori.
Esitys: Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 18 §:n 2. momentti muutetaan
muotoon:
“Tämän pykälän 1. momentin kohdissa 19. - 22. määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä
edustajiston kokouksessa, mikäli edustajisto neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä julistaa
asian kiireelliseksi. Tämän jälkeen asia voidaan päättää yhdessä kokouksessa kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä.”
Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 2 §:n 2. momentin kirjaus
“Ylioppilaskunnan jäseniä eivät ole yliopistolain 9 §:n mainitut tilauskoulutukseen
osallistuvat opiskelijat” poistetaan.
Kirjauksen poistaminen perustuu OKM:n ja STM:n suosituksiin sekä UEF:n tahtotilaan,
että tilauskoulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla olisi oikeus liittyä ylioppilaskunnan
jäseneksi ja päästä mm. YTHS:n palvelujen piiriin.
Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 45 §:ään lisätään uudeksi
momentiksi nykyisten 1. ja 2. momenttien väliin: “Vakituisen työntekijän vapaasta
johtuvaa sijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen
katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa hakumenettelyä enintään
kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan.”

Edustajisto hyväksyy toisen kerran sääntövaliokunnan esittämät muutokset ISYY:n
sääntöihin ja lähettää ne UEF:n rehtorille vahvistettavaksi.
Päätös:

9. §

Periaatekeskustelu Uljaasta ja kalenterista

Asia:

Henkilöstötilanne Uljaassa on muuttunut vuoden vaihteen jälkeen. Päätoimittaja on
jäänyt opintovapaalle ja hänelle etsitään sijaista parhaillaan. Kampustoimittaja on
ilmoittanut irtisanoutuvansa 8.5.2017. Myös kalenterin tulevaisuus nousi
talousarviokeskustelun yhteydessä pinnalle. Hallitus haluaa kuulla edustajiston
mielipidettä Uljaan rekrytoinneista, toiminnan kehittämisestä ja kalenterista
jäsenpalveluna.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy periaatekeskustelun Uljaan toiminnasta ja
kalenterista.
Päätös:

10. §

Muut esille tulevat asiat
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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:

11. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päättää kokouksen klo

Pyry Mattila
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri
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