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ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 6 / 2016
Aika:

9.12.2016 klo 17.00

Paikka:

UEF/Joensuun kampus, Aurora/AU206

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
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Pynttäri, Anne
Rinta-Jouppi, Anton
Ristimäki, Pauliina
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."
Tervetuloa!
Olli Siirola
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Olli Siirola 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 2.12.2016 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
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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:
5. §

Ilmoitusasiat

1. Ilkka Kakko puheenvuoro
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. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsenet Maria Jauhiainen ja Laura Carman ovat pyytäneet eroa edustajiston
jäsenyydestä opiskelupaikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Esitys: Myönnetään ero Maria Jauhiaiselle ja Laura Carmanille edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös:
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9. §

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 1.
Esitys: Edustajisto hyväksyy toisen kerran sääntövaliokunnan esityksen ISYY:n uusiksi säännöiksi
ja lähettää säännöt UEF:n rehtorin vahvistettavaksi.
Päätös:

10.§

ISYY:n Strategia 2017–2021

Asia:

ISYY:n strategia oli edustajiston kokouksessa lähetekeskustelussa 15.9.2016. Hallitus on
muokannut strategialuonnosta edustajiston lähetekeskustelun pohjalta ja lähettää strategian edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallitus päätti uudelleen valmistella strategialuonnosta ja lähettää sen laajalle lausuntokierrokselle ennen edustajiston kokousta.
Luonnos ei kuitenkaan ole käynyt lausuntokierroksella ennen hallituksen käsittelyä aikataulun viivästyttyä. Strategialuonnos esityslistan liitteenä 2.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi ISYY:n strategian vuosille 2017–2021.
Päätös:

11.§

ISYY:n Viestintästrategia

Asia:

ISYY:n viestintästrategiaa on valmisteltu viestintäsektorilla aktiivisesti kuluvana vuonna.
Viestintästrategia esityslistan liitteenä 3.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n Viestintästrategian edustajiston hyväksyttäväksi.
Päätös:

12. §

ISYY:n vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Asia:

Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma oli pääotsikkotasolla lähetekeskustelussa edustajiston kokouksessa 5/2016.
Esitys toimintasuunnitelmaksi esityslistan liitteenä 4.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017 edustajiston hyväksyttäväksi.
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Päätös:

13. §

ISYY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2017–18

Asia:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2017–18 sama kuin
kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatkoopiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).
Päätös:

14.§

ISYY:n talousarvio vuodelle 2017

Asia:

Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 5/2016. ISYY:n
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus käsitteli talousarviota kokouksissaan
26/2016 ja 27/2016. Hallituksen esitys ISYY:n talousarvioksi vuodelle 2017 esityslistan liitteenä 5.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n talousarviota vuodelle 2017 edustajiston hyväksyttäväksi.
Päätös:

15. §

Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2017

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.”.

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2017.
Päätös:
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16.§

Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017

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.”.

Esitys: Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2017.
Päätös:

17.§

Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017

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.”.

Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2016.
Päätös:

18.§

Hallituksen muodostajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ” 2) valita hallituksen
muodostaja. […]”
ISYY:n sääntöjen 28 §:n mukaan "Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11§:n 1 momentin 1. kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai
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kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntöjen
21 §:n mukaisesti.”. Edelleen, sääntöjen 28 § mukaan ”Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnanjäsen, joka on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla
lippuäänestyksellä. […]”
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja.
Päätös:

19. §

Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”3) valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut
hallituksen jäsenet […].”
Edelleen, sääntöjen 27 § mukaan ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
kaksi (2) varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän
(7) jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi.
Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana. ”
Sääntöjen 29 §:n mukaan "Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä
esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen,
on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja
hallituksen jäseniksi.
Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan uusi hallituksen
muodostajan vaali 26 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen
muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen nimeämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella."

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet vuodelle 2017.
Päätös:

20.§

Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä sekä Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenten valinta
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Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 39 §:n 4 momentin mukaan "Savonlinnan kampusvaliokuntaan
kuuluvat tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen (5)
jäsentä, jotka edustajisto valitsee toimikauden alussa Savonlinnan kampuksella toimivien,
ylioppilaskunnan hyväksymien ainejärjestöjen esityksestä. Mikäli kampusvaliokunnan jäsen
eroaa kesken toimikauden, valitsee ylioppilaskunnan hallitus hänen tilalleen jäsenen aiemmin mainittujen järjestöjen esityksestä. Kampusvaliokunnassa tulee olla vähintään yksi jäsen kustakin aiemmin mainitusta ainejärjestöstä."
Lisäksi, sääntöjen 40 §:n 1 momentin mukaan "Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion
kampuksilla toimii järjestö-, koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja toimintajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle."
Edelleen, sääntöjen 40 §:n 3 momentin mukaan "Jaostot tekevät edustajistolle esityksen
puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä kokouksessa. Jaoston puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden alussa ja hallitus jos puheenjohtaja eroaa
tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden. Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan."
Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle.

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä sekä Savonlinnan
kampusvaliokunnan jäsenet.
Päätös:

21. §

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:

22. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Siirola päättää kokouksen klo
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Olli Siirola
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri
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