28.9.2016

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 4 / 2016
Aika:

15.9.2016 klo 18.14–21.22

Paikka:

Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130

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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PÖYTÄKIRJA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Olli Siirola avaa kokouksen klo 18.14.

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 8.9.2016 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 36 äänivaltaisen edaattorin
ollessa läsnä. Kokouksessa oli lisäksi läsnä kaksi 2 äänivallatonta varaedaattoria, sekä ylioppilaskunnan jäsenet Mithilesh Prakash, Humair Ali, Moe Lahti, Niina Turunen (Uljas), Henna
Räsänen (tulkki).
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 kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa: Aleksi Hiltunen ja Juuso Sikiö.
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Edaattori Aleksi Hiltunen esitti, että Sääntövaliokunnan täydentäminen lisätään listalle
omana pykälänään. Edaattori Antti Junkkari kannatti edaattori Hiltusen esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä lisättiin kohdaksi 9.
Edaattori Antti Saarelainen esitti, että asiat 10 §. ISYY:n ehdokkaan asettaminen Suomen
ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2017 ja 11. Lähetekeskustelu SYL:n liittokokoukseen liittyen, käsiteltäisiin esityslistassa siten, että ISYY:n ehdokkaan asettaminen
SYL:n liittohallitukseen käsitellään ennen lähetekeskustelua liittokokouksesta. Edaattori
Aleksi Hiltunen kannatti edaattori Antti Saarelaisen esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5. §

Ilmoitusasiat
1. Uudet työntekijät
2. OKKK -workshopit

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko.

***** Edaattori Heljä Hietala saapui kokoukseen klo 18.39 pykälän 6 käsittelyn aikana. *****

7. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa
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Asia:

Edustajiston varajäsen Antti Elsilä on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä valmistumisen johdosta. ISYY:n sääntöjen 6 § mukaan: ”Ylioppilaskuntaan työsuhteessa olevat
henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä työsuhteen voimassaoloaikana.”
Emmi Alho on valittu ISYY:n työntekijäksi (kv- ja hallintosihteerin sijaisuus), joten hän on
estynyt toimimaan edustajistossa työsuhteen voimassaoloaikana.

Esitys: Myönnetään ero Antti Elsilälle edustajiston varajäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanossa. Todetaan, että Emmi Alho on esteellinen toimimaan
edustajiston jäsenenä työsuhteen ollessa voimassa ylioppilaskuntaan.
Päätös: Myönnettiin ero Antti Elsilälle edustajiston varajäsenyydestä ja todettiin eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanossa Vihreän listan varajäsenten osalta. Todettiin, että Emmi
Alho on esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä työsuhteen ollessa voimassa ylioppilaskuntaan. Todettiin, että Antti Saarelainen nousee Alhon tilalle varsinaiseksi edaattoriksi
Alhon esteellisyyden ajaksi.

8. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät. Päivitetään valiokuntien kokoonpanot.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Päivitetään valiokuntien kokoonpanot. Valitaan sääntövaliokunnan varapuheenjohtaja.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Sääntövaliokunnan varapuheenjohtaja valitaan omassa pykälässään 9.

9.§

Sääntövaliokunnan täydentäminen

Asia:

Emmi Alho on valittu ISYY:n työntekijäksi (kv- ja hallintosihteerin sijaisuus), joten hän on
estynyt toimimaan edustajistossa ja valiokunnissa. Sääntövaliokuntaan on valittava uusi jäsen sekä varapuheenjohtaja Alhon tilalle.

Esitys: Valitaan uusi jäsen ja uusi varapuheenjohtaja
Päätös: Edaattori Aleksi Hiltunen esitti, että sääntövaliokuntaan valitaan 1. varajäseneksi Antti Saarelainen. Edaattori Aleksi Hiltunen esitti, että 2.varajäseneksi valitaan Antti Junkkari. Edaattori Sami Gabbouj esitti, että 3.varajäseneksi valitaan Marko Koskelo. Edaattori Aleksi Hiltunen esitti, että Paavo Kyyrönen valitaan sääntövaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Kaikki
edellä mainitut esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

10. §

Hallituksen jäsenen ero ja hallituksen täydentäminen
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Asia:

Laura Carman on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Hallitus
avasi avoimen haun hallituksen täydentämiseksi kv-sektoria painottaen. Ylioppilaskunnansääntöjen 30 § sanoo hallituksen täydentämisestä: ”Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään
tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan
uudeksi hallituksen jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia
ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan
kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hylkäämää ehdokaslistaa.”

Esitys: Myönnetään Laura Carmanille ero hallituksen jäsenyydestä 8.10.2016 alkaen. Päätetään
hallituksen täydentämisestä.
Päätös: Myönnettiin Laura Carmanille ero hallituksen jäsenyydestä 8.10.2016 alkaen.
Hallituksen muodostaja esitti, että Lina Munčytė valitaan hallitukseen kv-sektorin vastaavaksi. Edustajiston puheenjohtaja tiedusteli edustajiston mahdollisuutta hyväksyä esitys yksimielisesti. Waqar Zafar esitti, ettei edustajisto hyväksy hallituksen puheenjohtajan esitystä.
Edustajiston puheenjohtaja esitti, että asiasta järjestetään koeäänestys kättennostoäänestyksenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys: Hallituksen
muodostajan esitys vastaan edaattori Zafarin esitys. Äänestyksessä hallituksen muodostajan esitys sai 30 ääntä, Zafarin vastaesitys 4 äntä, 1 edaattori äänesti tyhjää ja 1 edaattori
pidättäytyi äänestämästä. Edustajiston puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena
hallituksen muodostajan kanta tuli edustajiston päätökseksi eli Lina Munčytė valittiin hallituksen kv-sektorin vastaavaksi.

***** Edaattori Juuso Sikiö poistui kokouksesta klo 19.41. Sikiön poistuessa valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi pykälästä 10 § eteenpäin edaattori Emma Mertakorpi. *****

11. §

ISYY:n ehdokkaan asettaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2016 keskustellut ja päättänyt esittää
edustajistolle ISYY:n ehdokkaan asettamista Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen liittokokouksessa 18–19.11.2016 Korpilammella.

Esitys: Edustajisto päättää ISYY:n ehdokkaan asettamisesta Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen vuodelle 2017.
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Päätös: Edaattori Emma Mertakorpi esitti, että ISYY asettaa ehdokkaan SYL liittohallitukseen vuodelle 2017. Edaattori Tommi Anttalainen kannatti Mertakorven esitystä.
Edaattori Sami Gabbouj esitti, että ISYY ei aseta ehdokasta SYL:n liittohallitukseen vuodelle
2017. Edaattorit Paavo Kyyrönen ja Jarno Lähteenmäki kannattivat edaattori Gabbouj’n esitystä.
Edustajiston puheenjohtaja totesi, että koska asiasta ei vallitse yksimielisyys, on edustajiston äänestettävä. Edustajiston puheenjohtaja esitti äänestystavaksi suljettua lippuäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys edaattori
Mertakorven esitys (KYLLÄ) vastaan Gabbouj’n esitys (EI).
***** Edustajisto piti kokoustauon ääntenlaskun ajaksi klo 20.18-20.20. Edaattorit Elina
Hietanen ja Waqar Zafar poistuivat kokouksesta kokoustauon aikana.
*****
Edustajiston puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä on annettu 36 ääntä äänten jakautuessa seuraavasti: Mertakorven esitys 18 ääntä ja Gabbouj’n esitys 18 ääntä. Puheenjohtaja
totesi, että suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan, äänestetään uudestaan.
Suoritettiin äänestys toisen kerran edaattori Mertakorven esitys (KYLLÄ) vastaan Gabbouj’n
esitys (EI).
Edustajiston puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä on annettu 34 ääntä äänten jakautuessa seuraavasti: Mertakorven esitys 16 ääntä ja Gabbouj’n esitys 18 ääntä. Edustajiston
puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena on, että ISYY ei aseta ehdokasta SYL:n
liittohallitukseen vuodelle 2017.

12. §

Lähetekeskustelu SYL:n liittokokoukseen liittyen

Asia:

SYL:n liittokokous on 18-19.11.2016 Korpilammella. ISYY käy lähetekeskustelun liittokokoukseen liittyvistä asioista, delegaation valinnasta ja mahdollisista muista asioista.
Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun SYL:n liittokokoukseen liittyvistä asioista, delegaation
valinnasta ja mahdollisesti muista asioista sekä tekee tarvittavat päätökset.
Päätös:
*****

Edaattori Jarno Mäki poistui kokouksesta pykälän 12 käsittelyn aikana. *****
Lähetekeskustelun kuluessa Edaattori Paavo Kyyrönen esitti, että SYL:n liittokokousdelegaatio muodostetaan edustajiston voimasuhteiden mukaisesti: Deeku 3, Iviva 3, Puolueettomat 2, Demarit 1, Opiskelijan isyy 1, Fortis 1, Keskusta 1, Kylterit 1, Vihreät 1. Edaattori
Sami Gabbouj kannatti edaattori Kyyrösen esitystä. Lähetekeskustelussa nostettiin myös
esille ajatus siitä, että jokaisesta edustajistoryhmästä lähtisi edustus SYL:n liittokokoukseen. Edustajisto merkitsi käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

13.§

Lähetekeskustelu ISYY:n strategia -luonnos

Asia:

ISYY:n strategiaa on työstetty henkilökunnan ja hallituksen toimesta.
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle lähetekeskustelun pohjaksi ISYY:n Strategia -luonnoksen,
LIITE 1.
Päätös: Lähetekeskustelussa edaattori Antti Saarelainen esitti Ivivan muutosesityksiä strategiaan,
asiakirja toimitetaan hallitukselle strategian jatkotyöstöä varten. Lähetekeskustelun kuluessa keskusteltiin myös kaikkien edustajistoryhmien edustuksesta strategian valmistelussa. Edustajisto merkitsi käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

14. §

Huominen ilman pelkoa, järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjaan osallistuminen

Asia:

ISYY:lle on tullut esitys osallistua mukaan Huominen ilman pelkoa, järjestäytynyt rasismi
rikoslakiin -kampanjaan.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY osallistuu Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt
rasismi rikoslakiin -kampanjaan.
Päätös: Keskustelun aikana edaattori Lähteenmäki esitti, ettei ISYY osallistu kampanjaan. Puheenjohtaja totesi, että Lähteenmäen esitys kannattamattomana raukeaa. Edustajisto päätti,
että ISYY osallistuu Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjaan.

15.§

Lähetekeskustelu Sääntövaliokunnan esityksistä sääntömuutoksiksi

Asia:

Sääntövaliokunta on valmistellut esityksiä sääntömuutoksiksi.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun sääntövaliokunnan esityksistä sääntömuutoksiksi. LIITE
2.
Päätös: Edustajisto merkitsi käydyn lähetekeskustelun tiedoksi.

***** Edaattorit Anne Pynttäri ja Karoliina Lehtimäki poistuivat klo 21.01 pykälän 15 käsittelyn
aikana.
*****

16. §

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: - YTHS Eija Vänskän läksiäiset ja muistaminen
-

Tilapalvelut Seija Rädyn muistaminen
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17. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Siirola päätti kokouksen klo 21.22.

Olli Siirola
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Juuso Sikiö

Aleksi Hiltunen

pöytäkirjantarkastaja § 1- § 9

pöytäkirjantarkastaja

Emma Mertakorpi
pöytäkirjantarkastaja § 10- § 17
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