ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

24.4.2015

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 3 / 2015
Aika:

22.4.2015 klo 16.36-19.45

Paikka:

Itä-Suomen yliopisto
Joensuu: Aurora/AU102, Kuopio: Medistudia/MS505, Savonlinna: A130

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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1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Noora Kettunen avasi kokouksen klo 16.36.

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 15.4.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 26 äänivaltaisen ja lisäksi yhden
äänivallattoman edaattorin ollessa läsnä.
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 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kasperi Hakalisto ja Heikki Junkkari.
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.
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Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. §

Ilmoitusasiat

1.

Tiedotussihteerin valinta

2.

Edustajiston kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
6. §

Keskusvaalilautakunnan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 12.valita ylioppilaskunnan
keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajiston, kuten vaalijärjestyksessä säädetään.---”
Vaalisäännön 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta
(KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä
enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee
KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.”
Keskusvaalilautakunta pitää järjestäytymiskokouksen välittömästi valinnan jälkeen.

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2015. Valitaan
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Pöytäkirja pykälän osalta
tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Valittiin ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2015 sekä
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:
Edaattori Topias Tamminen esitti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Anu Arosanervoa.
Edaattori Emmi Alho esitti keskusvaalilautakunnan jäseneksi Kasperi Hakalistoa.
Edaattori Leonid Yakovlev esitti keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajasi Marjo Turusta.
Edaattori Ainomaija Määttä esitti keskusvaalilautakunnan jäseneksi Katja Asikainen.
Edaattori Marko Lamminsalo esitti keskusvaalilautakunnan jäseneksi Johanna Yli-Öyrä ja varalle
Marko Lamminsalo.
Edaattori Elina Mäkinen esitti keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Veli-Matti Lammentausta.
Edaattori Emmi Alho esitti keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Juha-Pekka Reijonen.
Kaikki esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
***** Edustajiston kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 17.00-17.15. *****

7. §

Sijoituskatsaus

Asia:

Osuuspankin edustaja Leena Rauvola esittelee ylioppilaskunnan sijoituksia.

Esitys: Edustajisto kuulee Osuuspankin edustajan sijoituskatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.
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Päätös: Edustajisto kuuli Osuuspankin edustajan Leena Rauvolan sijoituskatsauksen ja merkitsi sen
tiedoksi.
***** Edaattorit Mikko Lumela, Mikko Kuikka ja Iina Ahokas saapuivat kokoukseen klo 17.16 pykälän 7
käsittelyn aikana. Edaattori Elina Mäkinen poistui kokouksesta klo 17.25-18.03 väliseksi ajaksi pykälän 7
käsittelyn aikana. Edaattori Martti Kuikka poistui kokouksesta klo 17.47 pykälän 7 käsittelyn aikana. *****

8. §

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.
9. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. Hallitusvalinnat aiheuttavat myös
päivitystarvetta valiokuntien kokoonpanoihin.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Lisäksi todetaan valiokuntien kokoonpanojen
muutokset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Lisäksi todettiin valiokuntien kokoonpanojen
muutokset:
Tytti-valiokunta: Edaattori Topias Tamminen ilmoitti eroavansa tytti-valiokunnasta vaihtoopiskelun vuoksi. Edaattori Tamminen esitti, että tytti-valiokunnan puheenjohtajaksi valitaan
Marjo Turunen, varapuheenjohtajaksi Lauri Jukarainen, Tammisen tilalle tulee Harri Mulari.
Edaattori Mikko Kuikka esitti Elina Mäkistä tytti-valiokunnan jäseneksi. Esitykset hyväksyttiin
yksimielisesti.

10. §

Edustajiston vaalien vaalipäivien asettaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan vaalisäännön 14 § mukaan ”—Vaalit toimitetaan KVL:n esittämänä, edustajistojen
määräämänä, ajankohtana.

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistovaalien päivät edustajiston kokouksessa. Edustajisto
asettaa keskusvaalilautakunnan esittämät päivät edustajistovaalien päiviksi.
Päätös: Edustajisto asetti keskusvaalilautakunnan esittämät päivät 3-4.11.2015 edustajistovaalien
vaalipäiviksi.
11. §

Edariopas

Asia:

Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta (ViTu) on valmistellut Edariopasta edustajiston työskentelyn
ohjeistukseksi.
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Esitys: Edustajisto hyväksyy viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta (ViTu) esityksen Edarioppaaksi. Edariopas
esityslistaliitteenä 1.
Päätös: Edustajisto hyväksyi viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta (ViTu) esityksen Edarioppaaksi seuraavin
muutoksin:
Edaattori Marko Lamminsalo esitti, että hyväksytään kaikki Fortiksen tekemät muutosesitykset
kerralla. Fortiksen muutosesitykset pöytäkirjan liitteenä 2. Edaattorit Topias Tamminen ja Marjo
Turunen kannattivat Lamminsalon esitystä.
Keskustelun kuluessa edaattori Marjo Turunen esitti, että Edariopas palautetaan uudelleen
valmisteluun. Edaattori Emmi Alho kannatti Marjo Turusen esitystä. Edaattori Topias Tamminen
esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Edaattori Iina Ahokas kannatti edaattori Tammisen esitystä.
Edaattori Emmi Alho veti kannatuksensa pois ja edaattori Marjo Turunen veti esityksensä pois.
Edustajisto hyväksyi edaattori Lamminsalon esityksen yksimielisesti.
Hyväksytty Edariopas pöytäkirjaliitteenä 1.

12.§

Hallituksen selonteko strategian toimenpideohjelman toteutumisesta

Asia:

Ylioppilaskunnan strategiatyön tuloksena syntyi myös strategian toimenpideohjelma, jonka
tarkoituksena on konkretisoida ylioppilaskunnan strategiaa ja määrittää keskeisiä toimenpiteitä
strategian jalkauttamiseksi vuosille 2014–2018. Strategian toimenpideohjelma asettuu lakien,
asetusten, sääntöjen ja määräysten sekä voimassa olevan strategian jälkeen. Se on toimintaa
ohjaava dokumentti strategian ja toimintasuunnitelman välissä. Strategian toimenpideohjelma on
tarkoitettu toteutettavaksi vuosien 2014 – 2018 välisenä aikana ja näissä puitteissa toiminnan
painopisteen ja käytettävät resurssit allokoidaan vuosittain. Hallitus raportoi edustajistolle
toimenpideohjelman toteutumisesta valittujen painopistealueiden mukaisesti. Hallitus sekä
viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta ovat käsitelleet hallituksen selontekoa ja hallitus on muokannut
esitystään viestintä- ja tulevaisuusvaliokunnan lausuntojen pohjalta.

Esitys: Edustajisto merkitsee hallituksen selonteon strategian toimenpideohjelman toteutumisesta
tiedoksi. Hallituksen selonteko strategian toimenpideohjelman toteuttamisesta esityslistaliitteenä
2.
Päätös: Edustajisto merkitsi hallituksen selonteon strategian toimenpideohjelman toteutumisesta tiedoksi.
Hallituksen selonteko strategian toimenpideohjelman toteuttamisesta pöytäkirjaliitteenä 3.

13. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Hallitus
toi
edustajiston
tietoon
toimenpiteet
Instagram
-tiliin
liittyen
- Edaattori Heikki Junkkari esitti Ryhmä KuoLOn ponnen:
Kuopion uudet opiskelija-asunnot
ja tähän liittyvät toimenpiteet
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” Edustajistoryhmä KuoLO tekee ponnen ylioppilaskunnan edustajistolle Kuopion uusista opiskelijaasunnoista. Savilahden rantaan Studentian viereen rakennetaan 1-2 opiskelija-asuntorakennusta n.
40 henkilölle. Asunnot valmistuisivat joidenkin arvioiden mukaan 2017-2018. Tulisi selvittää
Kuopion kaupungin kanssa mahdollisuudet osallistua opiskelija-asuntojen hankkimiseen. Kuopas
toimii Kuopiossa monopoliasemassa opiskelija-asuntomarkkinoilla ja nyt on otollinen hetki lähteä
mukaan kun rakennuksia vasta kaavoitetaan.”
Edaattori Turunen kannatti Junkkarin ponsiesitystä. Edustajisto hyväksyi ponnen yksimielisesti.
- Edaattori Väinö Vähämäki piti kiitospuheen edustajistolle
14. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta

Esitys: Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan
Päätös: Edustajisto totesi, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan mahdollisimman pian.

15. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kettunen päätti kokouksen klo 19.45.
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