ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

16.10.2015

ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 5 / 2015
Aika:

24.10.2015 klo 12.00

Paikka:

C2-Sali, Carelia-rakennus, Joensuun kampus

Ahokas, Iina
Alho, Emmi
Arosanervo, Anu
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Hietanen, Elina
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora
Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno

Martikainen Paula
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Rautiainen Tuulikki
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saarelainen, Antti
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Turunen, Marjo
Vainio, Matias
Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna

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!
Noora Kettunen
edustajiston puheenjohtaja
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Noora Kettunen 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
edustajiston sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive -palvelun kautta. 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 16.10.2015 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
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:
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Ilmoitusasiat

5. §
-

Joensuun kaupungin tervehdys, kaupunginhallituksen jäsen Anssi Törmälä
Edustajistovaalit

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

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös:

8§

Hallituksen selonteko edustajistolle strategian toimenpideohjelman toimeenpanemisesta

Asia:

Hallitus on valmistellut strategian toimenpideohjelman toimeenpanemista.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun strategian toimenpideohjelman
toimeenpanemisesta ja merkitsee hallituksen selonteon tiedoksi. (selonteko esityslistaliitteenä 1)
Päätös:

9. §

SYL:n liittokokousedustajien valinta

Asia:

SYL:n liittokokous on 20-21.11.2015 Korpilammella. ISYY kävi lähetekeskustelun liittokokoukseen
liittyvistä asioista ja delegaation valinnasta edellisessä kokouksessaan 4/2015. Lähetekeskustelun
pohjaksi jäi malli, jossa paikat jakautuisivat seuraavasti 1 -9. hallitus 10. Demariopiskelijat 11.
Puoleettomat, 12. IviVa 13. KuOlo 14. KuOlo varat 14.Fortis 15. IviVa 16. Vihreälista. Vaikka ISYY:n
jäsenmäärä vuonna 2015 ylittääkin 13 000 opiskelijan rajan, katsotaan SYL:n
liittokokousedustajaperuste vuoden 2014 jäsenmäärän mukaan, joten ISYY:lle tulee vain 13
varsinaista edustajan paikkaa SYL:n liittokokoukseen 2015.

Esitys: Edustajisto valitsee ISYY:n delegaation 13 edustajaa, varaedustajat ja muut SYL:n liittokokoukseen
lähtevät henkilöt.
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Päätös:

10. §

Yliopistokollegion täydentäminen

Asia:

Metsätieteiden kandidaatti Jyry Eronen on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä 1.7.
alkaen. Erosen henkilökohtainen varajäsen, fil. yo Tuomas Hiltunen on ilmaissut halukkuutensa
toimia kollegion varsinaisena jäsenenä toimikauden loppuun. Fil.yo Ville Pöntinen on ilmaissut
halukkuutensa toimia yliopistokollegiossa. Nykyisten opiskelijaedustajien toimikausi
yliopistokollegiossa päättyy 31.12.2015.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan yliopistokollegion täydentämisestä
opiskelijajäsenten osalta vastaa ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen
esityksestä. Tuomas Hiltunen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi hallituksen kokouksessa
23/2015.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että metsätieteiden kandidaatti Jyry Eroselle myönnetään ero
yliopistokollegion jäsenyydestä. Todetaan että fil.yo Tuomas Hiltunen nousee Erosen tilalle
varsinaiseksi opiskelijajäseneksi toimikauden loppuun saakka. Nimetään fil.yo Ville Pöntinen
Tuomas Hiltusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden loppuun saakka.
Päätös:

11. §

Opiskelijaedustajien valinta Itä-Suomen yliopiston hallitukseen

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi Itä-Suomen yliopiston hallituksessa alkaa 1.1.2016 ja
päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan
opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston hallitukseen valitsee ylioppilaskunnan edustajisto
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.
Edustajisto kävi asiasta lähetekeskustelun 25.3.2015. Ylioppilaskunnan hallitus käsitteli hallinnon
opiskelijaedustajien valintaa kokouksessaan 4.6. ja perusti työryhmän johon, kuuluivat
edunvalvontasihteerit Mikko Aaltonen ja Satu Koikkalainen sekä hallituksen jäsenet Piia Tiainen ja
Maria Jauhianen, toteuttamaan hallituksen opiskelijajäsenten hakuprosessi ja tekemään esitys
hallitukselle ja edelleen edustajistolle.
Hallituksen kokouksessa 23/2015 hallituksen käsitellessä työryhmän esityksiä Heljä Hietala ja Juho
Pulkka jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Hiltunen toimi pykälän ajan
puheenjohtajana. Työryhmän perustelumuistio ja hakuasiakirjat toimistoilla tutustuttavina
edustajiston jäsenille opiskelijanumeroita vastaan.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen: Juho Pulkka ja
Marko Koskelo.
Päätös:
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12. §

Opiskelijaedustajien valinta Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegiossa alkaa 1.1.2016
ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan
opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunnan edustajisto
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Hallituksen kokouksessa 23/2015 hallituksen käsitellessä
työryhmän esityksiä Sami Gabbouj jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Puuttuvien
opiskelijaedustajaehdokkaiden osalta muistiota täydennetään edustajiston kokoukseen mennessä
edunvalvontasihteeri Aaltosen valmistelun pohjalta.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijajäsenet yliopiston yliopistokollegioon esityslistaliite
2:n mukaisesti.
Päätös:

13. §

Opiskelijaedustajien valinta filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa
1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistolain § 27 mukaisiin
tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston tiedekuntaneuvostoihin
näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen
esityksestä. Hallituksen kokouksessa 23/2015 hallituksen käsitellessä työryhmän esityksiä Heikki
Räihä jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Puuttuvien opiskelijaedustajaehdokkaiden osalta
muistiota (esityslistaliite 3) täydennetään edustajiston kokoukseen mennessä
edunvalvontasihteeri Aaltosen valmistelun pohjalta.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon esityslistaliite 3 mukaisesti.
Päätös:

14. §

Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen
yliopistolain § 27 mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston
tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Puuttuvien opiskelijaedustajaehdokkaiden osalta
muistiota (esityslistaliite 4) täydennetään edustajiston kokoukseen mennessä
edunvalvontasihteeri Aaltosen valmistelun pohjalta.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon esityslistaliite 4:n mukaisesti.
Päätös:
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15. §

Opiskelijaedustajan nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa
alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistolain § 27
mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston
tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijajäsenet terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon esityslistaliite 5 mukaisesti.
Päätös:

16. §

Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen
yliopistolain § 27 mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 19 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston
tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Puuttuvien opiskelijaedustajaehdokkaiden osalta
muistiota (esityslistaliite 6) täydennetään edustajiston kokoukseen mennessä
edunvalvontasihteeri Aaltosen valmistelun pohjalta.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon esityslistaliite 6 mukaisesti.
Päätös:

17. §

ISYY:n esitys edustajasta YTHS:n valtuuskuntaan kaudelle 2016-2017

Asia:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valitaan joulukuun valtuuskunnan kokouksessa 10.12.
2015 uusi valtuuskunta vuosiksi 2016 - 2017. Valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään 30
jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto
sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden
edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää
18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä.
SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien valinnasta.
Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen valtuuskunnan kokousta
ylioppilaskuntia tekemään esitykset valtuuskuntaedustajista. Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta
edustajaa ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan kokousta. Jos
jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen
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oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta
niin, että jokainen esityksen tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.
Ylioppilaskunnilla tulee olla esitettävien henkilöiden suostumus tehtävässä toimimiseen. SYL toivoo
lisäksi, että ylioppilaskunnat huomioivat esityksessään esitettävien henkilöiden pätevyyden ja
mahdollisuuden sitoutua koko kaksivuotiskaudeksi sekä esityksensä sukupuolijakauman.
ISYY:n edustajia on haettu julkisella haulla halloped.fi- sivustolla ajalla 5.-19.10. Esityslistan lähtiessä
hakuaika on ollut vielä käynnissä, joten varsinainen esitys saapuu edustajistolle vasta varsinaiseen
kokoukseen. Esityksen pohja on ehdottaa kahta henkilöä YTHS:n valtuuskuntaan vuosille 20162017.
Esitys: Edustajisto ehdottaa kahta henkilöä nimettäväksi YTHS:n valtuuskuntaan vuosille 2016-2017.
Päätös:

18. §

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan hallituksen 2016 valinnan pelisäännöistä ja aikatauluista

Asia:

Edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan hallituksen 2016 valinnan pelisäännöistä ja
aikatauluista

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan hallituksen 2016 valinnan pelisäännöistä ja
aikatauluista
Päätös:

19. §

Lähetekeskustelu kansainvälisten opiskelijoiden toimimisesta ISYY:n toimielimissä

Asia:

ISYY:n edustajistovaaleissa on ehdolla useita kansainvälisiä opiskelijoita ja hallituksessa toimii
vuonna 2015 myös kansainvälinen opiskelija. Ylioppilaskunnan on valmistauduttava
toimielimissään monikieliseen toimintaan.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun kansainvälisten opiskelijoiden toimimisesta ISYY:n toimielimissä.
Päätös:

20. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

21. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta

Esitys: Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan
Päätös:
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22. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kettunen päättää kokouksen klo
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