11.12.2015

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 1 / 2016 - Järjestäytymiskokous
Aika:

4.12.2015 klo 19.26–20.33.

Paikka:

SN206, Snellmania, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus.

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."
Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat edustajiston
jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu:
Edustajiston vanhimmat, järjestyksessä ovat:
Jarno Mäki
Adaam Isaac
Sami Vihonen
Tervetuloa!
Ylioppilaskunnan hallitus
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu. Todetaan edustajiston vanhin
ja todetaan, että hän johtaa puhetta kokouksessa, kunnes edustajistolle on valittu puheenjohtaja.
Todettiin edustajiston vanhimmaksi Jarno Mäki, joka toimii kokouksen puheenjohtajana, kunnes
edustajiston puheenjohtaja on valittu. Edaattori Jarno Mäki avasi kokouksen klo 19.26.

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § 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.”
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston
jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä
sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2 momentin mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 27.11.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan ylioppilaskunnan viralliset ilmoitustaulut. Päätetään miten kokouskutsut toimitetaan edustajistolle.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 37 äänivaltaisen edaattorin sekä 13
äänivallattoman edaattorin ollessa läsnä. Todettiin lisäksi, että kokousta seuraamassa ovat myös:
Mikko Aaltonen, Aino-Maija Määttä, Ilja Riekki, Leonid Yakovlev, Marjo Turunen, Johanna Yli-Öyrä,
Marko Lamminsalo, Anu Arosanervo, Elina Kilponen, Juha-Pekka Reijonen, tulkki Retta Kippo.
Todettiin, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on internetsivut. Päätettiin, että kokouskutsut liitteineen toimitetaan edustajistolle sähköpostilistalla sähköpostiviestin liitteenä.

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 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 20 § mukaan: ” […] Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa: Heikki Junkkari ja Antti Junkkari.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Asia:
Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§: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.

5. §

Ilmoitusasiat
1.
2.

Hallituksen perehdytysaikataulu
Sijaisten rekrytointi

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. §

Edustajiston puheenjohtajan 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.”.

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2016.
Päätös: Edaattori Aleksi Hiltunen esitti edustajiston puheenjohtajaksi valittavaksi vuodelle 2016 Olli Siirola.
Valittiin Olli Siirola yksimielisesti edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2016.

7. §

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.”.
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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 2016.
Päätös: Edaattori Emmi Alho esitti, että valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2016 Jarno
Mäki. Valittiin Jarno Mäki yksimielisesti edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016.

8. §

Edustajiston 2. 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.”.

Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2016.
Päätös: Edaattori Emmi Alho esitti, että valitaan Tahvo Kekkonen edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi
vuodelle 2016. Valittiin Tahvo Kekkonen yksimielisesti edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi vuodelle.

9. §

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 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: Edaattori Tomi Anttalainen esitti, että valitaan hallituksen muodostajaksi Juho Ikonen. Anttalaisen
esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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10. §

Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2016

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.
Päätös: Valittiin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen
jäsenet seuraavasti:
Juho Ikonen, hallituksen puheenjohtaja, Joensuun kampuspj.
Juho-Pekka Maunula, hallituksen 1. varapuheenjohtaja: Savonlinnan kampuspj.
Elina Kilponen, hallituksen 2. varapuheenjohtaja: Kuopion kampuspj.
Laura Carman, hallituksen jäsen
Teemu Huikuri, hallituksen jäsen
Isaac Adaam, hallituksen jäsen
Maarit Hotanen, hallituksen jäsen
Janne Kylämäki, hallituksen jäsen
Matti Nivala, hallituksen jäsen
****

Edaattorit Aleksi Hiltunen ja Paavo Kyyrönen poistuivat kokouksesta pykälän 10 käsittelyn aikana
klo 20.03. ****

11. §

Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä sekä Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenten valinta

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 esitykses-
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tä. 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: Valittiin ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä:
Joensuun sosiaalipoliittinen jaosto kokousti 9.11. ja päätti esittää puheenjohtajakseen vuodelle
2016 Vesa Savolaista.
Joensuun koulutuspoliittinen jaosto kokousti 3.12. ja päätti esittää puheenjohtajakseen vuodelle
2016 Niklas Leinosta.
Edustajisto hyväksyi jaostojen esitykset yksimielisesti.
Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenten ja muiden jaostojen osalta nimeämiset delegoidaan hallitukselle.

12. §

Sääntövaliokunnan valinta kaudelle 2016–2017

Asia:

ISYY:n sääntöjen 24 §:n mukaan "Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan.
Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään
neljä (4) varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.”
Sääntövaliokunnan tehtävänä on:
1.
2.

3.

Valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta.
Antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai
oikaisuvaatimusta
sekä
Esittää ylioppilaskuntaa sitova sääntötulkinta edustajiston puheenjohtajalle, mikäli ylioppilaskunnan säännöistä tulee tulkintaerimielisyyttä.

Vahvistetut sääntötulkinnat tulee julkaista ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja ylioppilaskunnan sääntökokoelmassa.
Esitys: Valitaan edustajiston varsinaisten ja varajäsenten keskuudesta kuusi (6) – kahdeksan (8) sääntövaliokunnan jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) varajäsentä. Valitaan sääntövaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valiokunnan jäsenten keskuudesta.
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Päätös: Edaattori Henri Sormunen esitti sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi Sami Gabbouj. Edaattori
Anton Rinta-Jouppi esitti sääntövaliokunnan jäseneksi Sami Virosta. Edaattori Matti Saastamoinen
esitti sääntövaliokunnan jäseneksi Juuso Sikiö. Edaattori Maria Mäkitalo esitti sääntövaliokunnan
jäseneksi Paavo Kyyröstä. Edaattori Heikki Junkkari esitti sääntövaliokunnan jäseneksi Aleksi Hiltusta. Edaattori Noora Kettunen esitti Emmi Alhoa sääntövaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Edaattori
Teemu Huikuri esitti Tuomo Salosta sääntövaliokunnan jäseneksi. Edaattori Tomi Anttalainen esitti
Henri Hakkaraista sääntövaliokunnan jäseneksi.

13. §

Muiden edustajiston tarpeelliseksi katsomien valiokuntien perustaminen kaudelle 20162017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan "Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen
valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista
asioista."

Esitys: Edustajisto päättää tarpeellisten valiokuntien perustamisesta.
Päätös: Edaattori Noora Kettunen esitti, että perustetaan Sääntövaliokunnan ja Valmisteluvaliokunnan
lisäksi seuraavat valiokunnat edustajistokaudelle 2015–2016:
Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta (ViTu)
Tehtävät:
- viestinnän osalta: positiivisen medianäkyvyyden lisääminen, lisäksi toimintasuunnitelman ja hallituksen määrittelemät tehtävät viestinnän kehittämiseksi.
- tulevaisuuden osalta: strategian toimenpideohjelman toteutumisen seuranta, edustajiston toiminnan kehittäminen, uuden edustajiston perehdyttäminen ja edarioppaan päivittäminen, toimintasuunnitelman ideointi.
Talous-, yritysyhteistyö ja tilavaliokunta (TYTti)
Tehtävät:
- talouden osalta: talouden toteutumisen ja sijoitusten seuranta, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman tekeminen ja sen toteutumisen seuraaminen. Tarkoituksena on tuoda hallituksen työvälineeksi edustajiston mielipiteet siitä, mihin suuntaan ylioppilaskunnan taloutta on kehitettävä ja
millaisia uusia avauksia ollaan tekemässä.
- yritysyhteistyön kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa, tiloihin kohdennettujen varojen käyttökohteet.

Hyvinvointivaliokunta (HV)
Tehtävät:
- opiskelijoiden tukipalveluiden seuraaminen ja kehittäminen, korkeakoululiikunnan kehittämisen
seuranta, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen laadun seuraaminen, kansainväliset asiat.
Valmisteluvaliokunta:
ryhmäpuheenjohtajat sekä edustajiston puheenjohtaja sekä hallituksen edustaja.

Edaattori Heikki Junkkari kannatti Kettusen esitystä, jonka edustajisto hyväksyi yksimielisesti.
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Valittiin edustajiston jäsenistä edustajat valiokuntiin seuraavasti:
Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta (ViTu)
Edaattori Sami Vihonen esitti Toivo Isorantaa jäseneksi (ViTu).
Edaattori Matti Saastamoinen esitti Saana Hentusta jäseneksi (ViTu).
Edaattori Tomi Anttalainen esitti Emma Mertakorpea jäseneksi (ViTu).
Edaattori Jarno Lähteenmäki esitti itseään (ViTu). Lähteenmäki valittiin ViTu:n koollekutsujaksi
edustajistokauden aluksi. Valiokunnalle ei valittu puheenjohtajaa.
Edaattori Pekka O’dell esitti Emmi Alhoa jäseneksi (ViTu).
Edaattori Teemu Huikuri esitti Aaro Lappalaista jäseneksi (ViTu).
Hyvinvointivaliokunta (HV)
Edaattori Antti Junkkari esitti Henna Räsästä jäseneksi (HV).
Edaattori Juuso Sikiö esitti Matias Saastamoista jäseneksi (HV).
Edaattori Karoliina Lehtimäki esitti valiokunnan (HV) puheenjohtajaksi Matias Saastamoista.
Edaattori Anne Pynttäri esitti Rosa Summasta jäseneksi (HV).
Edaattori Antti Junkkari esitti Pyry Mattilaa jäseneksi (HV).
Edaattori Noora Kettunen esitti Waqar Zafar jäseneksi (HV).
Edaattori Tomi Anttalainen esitti Karoliina Lehtimäkeä jäseneksi (HV).
Edaattori Emmi Alho esitti Pekka O’dell jäseneksi (HV).
Edaattori Tuomo Salonen esitti Elina Hietasta jäseneksi (HV).
Talous-, yritysyhteistyö ja tilavaliokunta (TYTti)
Edaattori Sami Vihonen esitti Joonas Tanskasta jäseneksi (TYTti).
Edaattori Pyry Mattila esitti Antti Junkkaria jäseneksi (TYTti).
Edaattori Juuso Sikiö esitti Heljä Hietalaa jäseneksi (TYTti).
Edaattori Jarno Lähteenmäki esitti Marko Koskeloa jäseneksi (TYTti).
Edaattori Emmi Alho esitti Hanna Kurttilaa jäseneksi (TYTti).
Edaattori Teemu Huikuri esitti valiokunnan puheenjohtajaksi Lotta Sundelinia (TYTti).
Edaattori Annika Pohjonen esitti Henri Sormusta jäseneksi (TYTti).
Edaattori Sami Vihonen esitti Anton Rinta-Jouppia jäseneksi (TYTti).
Edaattorien esitykset valiokuntien kokoonpanoista hyväksyttiin yksimielisesti.

14. §

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: Kokouksessa ei ollut muita esille tulevia asioita.

15. §

Kokouksen päättäminen
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Edustajiston puheenjohtaja Siirola päätti kokouksen klo 20.33.

Jarno Mäki
Kokouksen puheenjohtaja 1§ - 7§

Olli Siirola
Kokouksen puheenjohtaja 8§ - 15§

Anna-Kristiina Mikkonen
Kokouksen sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Heikki Junkkari

Antti Junkkari

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

Sivu 9 / 9

