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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 5/2012
Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista:
Joensuun kampus: Bor 101
Kuopion kampus: MD 2012
Savonlinnan kampus: B 304
Aika: 26.4.2012 kello 16.15
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.”
Kokouksessa läsnä, varsinaiset edustajat:
Lammassaari, Elina
Kuikka, Mikko
poistui kokouksesta kohdan 10 § aikana
Jokinen, Ida
Kaipainen, Minna
poistui kokouksesta asiakohdan 6 § aikana
Virtanen, Heidi
Malinen, Juho
Sarmavuori, Mikael
Kettunen, Noora
Reponen, Eveliina
Elsilä, Antti
poistui kokouksesta kohdan 7 § jälkeen
Vaissalo, Jori
Hippi, Eeva
Alanko, Toni
Kauppinen, Vera
Airaksinen, Jussi
Kemppainen, Katariina
Pulkka, Hanna
poistui kokouksesta kohdan 7 § aikana
Järvinen, Anni
Alho, Emmi
Routakorpi, Maria
poistui kokouksesta kohdan 12 § aikana
Saarelainen, Antti
Puolitaival, Henriikka
Holopainen, Harri
poistui kokouksesta kohdan 13 § aikana
Hurtig, Juudit
Ikonen, Juho
Keränen Mika
saapui kokoukseen asiakohdan 7 § aikana
Karppela, Maria-Pia
poistui kokouksesta asikohdan 11 § jälkeen
Hanhela, Saara
Sartanen, Olli-Pekka
Laipio, Essi
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Herranen, Jussi
Raudaskoski, Miika
Yakovlev, Leonid
Varaedustajat:
Honkimaa, Joonas
Mulari, Harri
Pyykkönen, Milla
Kettunen, Antti

nousi äänivaltaiseksi jäseneksi kohdan 8§ alussa
nousi varsinaiseksi edustajaksi kohdan 7 § aikana, Pulkan poistuttua
poistui kokouksesta asiakohdan 7 § jälkeen
nousi kokouksen äänivaltaiseksi jäseneksi kohdan 12 § aikana

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet:
Mikko Puhakka
Marie Okkonen
Jarkko Laine
Teemu Myllärinen
Jarno Oksanen
Heikki Junkkari
Marjo Turunen
Ylioppilaskunnan jäsenet:
Pulkka, Anna
Horbach, Marja
Ylioppilaskunnan henkilökuntaa:
Pekka Koivaara
PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja/varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello: 16.26.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ISYY:n sääntöjen 11 § 1 momentin mukaan:
Edustajisto kokoontuu:
1. kun hallitus kutsuu edustajiston järjestäytymiskokoukseen edustajiston toimikautta
edeltävän vuoden aikana, jolloin käsitellään 19 §:n 1 momentin kohdat 1, 2 ja 3;
2. kun edustajiston puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi;
3. itse päättämänään ajankohtana; sekä
4. kun vähintään kolmetoista (13) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa
asian käsittelyä varten pyytää, jolloin edustajisto on kutsuttava koolle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta.
Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai
sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille
edustajiston varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle
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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."
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnäolijat.
Päätös: Todettiin, että kokouksessa läsnä on 20 edustajiston jäsentä ja 12 äänivaltaista varajäsentä
sekä 4 äänivallatonta varajäsentä.
Kokouksessa on siis läsnä 32 edustajiston äänivaltaista jäsentä.
Paikalla lisäksi ylioppilaskunnan jäsenet Anna Pulkka ja Marja Horbach. Myönnettiin
jäsenille puheoikeus.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
ISYY:n sääntöjen 16 § 1 ja 2 momenttien 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.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen
kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää
päätöstä.
Esitys: Hyväksytään esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkailijoiden valinta
Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri. Kokous valitsee keskuudestaan kaksi
ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Minna Kaipainen esitti, että valitaan ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Kristiina
Laipiota.
Kemppainen Katariina esitti ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Vera Kauppista.
Muita esityksiä ei tullut.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Vera Kauppinen ja Kristiina Laipio.
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5. Muutosesitys valiokuntien kokoonpanossa
Hallitus päätti kokouksessaan 10/2012 tehdä edustajistolle muutosesityksen valiokuntien
kokoonpanoon.
Lisäksi tilavaliokuntaan edustajisto valitsi jäsenen ilman hänen omaa suostumustaan.
Esitys: Todetaan, että edustajisto valitsi Pauliina Anttosen tilavaliokunnan jäseneksi ilman hänen
omaa suostumustaan ja valitaan tarvittaessa hänen tilalleen uusi jäsen tilavaliokuntaan.
Judit Hurtig esitti, että valitaan tilavaliokunnan jäseneksi Juho Kamula.
Muita esityksiä ei tullut.
Hallitus esittää edustajistolle seuraavaa: valiokuntien (tilavaliokunta,
tulevaisuusvaliokunta sekä avoimuus- ja demokratiavaliokunta) varajäseninä voivat
jatkossa toimia henkilöt, jotka ovat saman edustajistoryhmän varsinaisia tai varajäseniä
kuin valiokunnan poissaoleva varsinainen jäsen.
Päätös: Valittiin tilavaliokunnan jäseneksi Juho Kamula.
Päätettiin valiokuntien (tilavaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä avoimuus- ja
demokratiavaliokunta) varajäsenistä hallituksen esityksen mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi, että sääntövaliokunnan tulisi harkita työjärjestyksen laatimista
ylioppilaskunnan valiokunnille.

6. Lähetekeskustelu Reilun kaupan korkeakoulu –hankkeesta
Ylioppilaskunnan jäsenet Tähti Oksanen, Joni Immonen ja Anna Pulkka ovat tehneet
hallitukselle pyynnön, että Itä-Suomen yliopistoon (UEF) pyrittäisiin vaikuttamaan siten,
että se hakisi itselleen Reilun kaupan korkeakoulu –nimikettä.
Hallitus keskusteli hankkeesta kokouksessaan 9/2012 ja päätti delegoida asian
lisäselvityksen teon hallituksen ympäristövastaava Jarkko Laineelle.
Liitteenä tietoa Reilun kaupan korkeakoulu –hankkeesta.
Reilun kaupan kannatusryhmän tehtävä on edistää ja seurata Reilun kaupan korkeakoulu hankkeen etenemistä. Asiaan voi saada lisätietoa esimerkiksi Turun tai Tampereen
yliopistoista.
Hallituksen ympäristövastaava informoi edustajistoa tilanteesta.
Esitys: Päätetään jatkotoimenpiteistä Reilun kaupan korkeakoulu –nimikkeen suhteen.
Kuullaan ylioppilaskunnan jäsenten Anna Pulkka ja Marja Horbach esittely Reilun kaupan
korkeakoulu –hankkeesta.
Anni Järvinen esitti, että asiaa aletaan viedä eteenpäin hallituksen toimesta ja Reilun
kaupan kannatustyöryhmään julistettaisiin avoin haku. Maria Routakorpi ja Judit Hurtig
kannattivat esitystä.
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Saara Hanhela esitti, että hallituksen ympäristövastaava ja hallituksen puheenjohtaja
jatkavat asiasta selvitystyötä liittyen hankkeen kustannuksiin ja käytännön toimenpiteisiin
ja tuovat esityksen edustajistolle syyskuussa.
Hanhelan esitys raukesi kannattamattomana.
*** Minna Kaipainen poistui kokouksesta asiakohdan 6 aikana. ***
*** Kokouksessa läsnä 31 äänivaltaista jäsentä. ***
Päätös: Päätettiin, että asiaa aletaan viedä eteenpäin hallituksen toimesta ja kannatustyöryhmään
julistetaan avoin haku.

7. Hallituksen vastaukset edustajiston ponsiin
Edustajisto teki kokouksessaan 4/2012 kaksi toivomuspontta hallitukselle. Hallitus
käsitteli niitä kokouksessaan 9/2012 ja vastasi ponsiin seuraavaa.
Ainejärjestökilpailu:
Päätettiin, että todetaan edustajistolle idean olleen hyvän, mutta se ei enää ole mahdollinen
toimintasuunnitelman puitteissa. Hallitus ottaa idean huomioon valmistellessa
toimintasuunnitelmaa 2013.
Anonyymin tenttimisen edistäminen:
Todetaan, että ponnen sisällön tasapuolinen toteuttaminen on tällä hetkellä mahdotonta.
Mikäli UEF siirtyy kaikessa sähköiseen tenttimiseen voidaan ponnen henki toteuttaa.
Hallituksen puheenjohtaja esittelee laajemmin asiakohdassa päätösten sisältöä.
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen vastaukset ponsiin.
*** Hanna Pulkka poistui kokouksessa 17.04. Harri Mulari nousi edustajisto
äänivaltaiseksi jäseneksi. ***
*** Mika Keränen saapui kokoukseen kello 17.09. Kokouksessa on läsnä 32 äänivaltaista
jäsentä. ***
Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi hallituksen selonteko ponsiesityksistä.
Merkittiin tiedoksi, että toimintajaostot voisivat järjestää ainejärjestökilpailun jo vuonna
2012.
Merkittiin tiedoksi, että hallitus ottaa asian ”anonyymin tenttimisen edistäminen”
uudelleen käsittelyyn syyslukukauden alussa.

*** Päätettiin pitää 10 minuutin kokoustauko. Kokous jatkuu kello 17.22. ***
*** Kokoustauolla kokouksesta poistui:
Edustaja Antti Elsilä, Joonas Honkimaa nousi kokouksen äänivaltaiseksi jäseneksi.
Varaedustaja Milla Pyykkönen. ***
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8. ISYY:n kuntapoliittisten tavoitteiden hyväksyminen
Hallitus päätti lähettää edustajiston päätettäväksi ISYY:n kuntapoliittiset tavoitteet.
Tavoitteet ovat sisällöltään merkittäviä ja vaikuttaa monen vuoden päähän, joten on
parempi, että edustajisto hyväksyy ne.
Liitteenä hallituksen esitys ISYY:n kuntapoliittisiksi tavoitteiksi.
Hallituksen kuntavaalivastaava esittelee ohjelman.
Ennen edustajiston kokousta hallituksen alkuperäiseen pohjaesitykseen otettiin sähköisesti
vastaan muutosesityksiä. Ennen asiakohdan käsittelyä hallitus muutosesityksiä mukaillen
muutti omaa pohjaesitystään. Tämä esitys toimi hallituksen esityksenä asian käsittelyssä.
Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys ISYY:n kuntapoliittisiksi tavoitteiksi.

Anni Järvinen esitti muutosta riville 89: Joensuun bussialennusten tulisi olla 50 %.
Kemppainen ja Hurtig kannattivat Järvisen esitystä.
Päätettiin suorittaa asiasta äänestys.
Hallituksen pohja JAA, Järvisen muutosesitys EI.
Äänet jakautuijat JAA: 13
EI: 19
Tyhjiä: 0
Laipio esitti, että poistetaan asiakirjasta virke ”Kaupungin kuntapoliittisen tavoitteen
saavuttamiseksi tarvitaan muutakin kuin kauniita sanoja.”, Kohdan Kuopio
johdantokappaleesta. Hallitus otti esityksen nimiinsä.
Päätös: Päätettiin Järvisen muutosesityksen mukaisesti.
Todettiin, että kielenhuolto tehdään kokouksen jälkeen sisältöä muuttamatta.
Hyväksyttiin ISYY:n kuntapoliittinen asiakirja edustajiston tekemien muutosesitysten
mukaisesti.

9. Ylioppilaskunnan vuosijuhlat
Edustajisto päätti kokouksessaan 4/2011, että ylioppilaskunta järjestää vuosijuhlat joka
toinen vuosi.
Ns. välivuosina hallitus 2011 päätti, että järjestetään pienimuotoiset vuosipäivän juhlat
joka kampuksella. Edustajisto 2009-2011 vahvisti päätöksen käsitellessään
toimintasuunnitelmaa.
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Hallitus 2012 totesi, että kolmen pienemmän juhlan järjestäminen maksaa yhtä paljon,
kuin yhden ison juhlan järjestäminen sekä on vähintään yhtä työlästä.
Edustajiston aiemman päätöksen mukaan vuonna 2013 järjestetään ylioppilaskunnan
vuosijuhlat ja vuorossa on Kuopion kampus.
Esitys: Päätetään kumota edustajisto aiempi päätös juhlien järjestämisestä joka toinen vuosi.
Päätetään että, vuosijuhlat järjestetään joka toinen vuosi, sekä 5 ja 10 vuotisjuhlat ja ns.
vuosipäivän kolmen kampuksen välijuhlia ei enää järjestetä.
Päätetään perustaa määräaikainen projektisihteerin (vuosijuhlamestari) toimi ajalle
1.9.2012 – 31.3.2013. Sihteeri toimisi sponsoriprovisiopalkalla (n.20 %) ja lisäksi
projektipalkkio (n. 1500 euroa).
Tehtävinä projektisihteerillä olisi: toimia vuosijuhlatyöryhmän sihteerinä, tehdä
tilavaraukset, hoitaa pitopalvelu, kutsuvieraslista, kuljetus, majoitus, budjetti, vuosijuhlan
sponsorit yms.
Hallitus voi täyttää toimen haluamalleen ajalle, mikäli toimen täyttämiseen löytyy
talousarviosta varat.
Päätös: Päätettiin, että jatkossa vuosijuhlat järjestetään joka toinen vuosi, sekä 5 ja 10 vuotisjuhlat.
Päätettiin perustaa määräaikainen projektisihteerin toimi ajalle 1.9.2012 – 31.3.2013.

10. Ylioppilaskunnan jäsenyys Suomen ylioppilasteatteriyhdistys ry:ssä sekä
Työväen Näyttämöiden Liitto ry:ssä.
Asia:

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta oli jäsenenä sekä Suomen ylioppilasteatteriyhdistys
ry:ssä (SYTY) että Työväen Näyttämöiden Liitto ry:ssä (TNL).
Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) 8 § 6 momentin mukaan:
”Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle. Uusi
ylioppilaskunta vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja muista sitoumuksista, joihin
yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat uudelle
ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta ja toimintaa.”
ISYY:ssä on tulkittu, että ISYY on edelleen SYTY:n ja TNL:n jäsen ja ko. järjestöjen
jäsenmaksua on maksettu vuodesta 2010 alkaen. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja ja
pääsihteeri ovat tulleet tulkinnasta samaan lopputulokseen.
Kuitenkin ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 1 momentin 19 kohdan mukaan
edustajiston tehtävä on: ”…päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.”
Tästä syystä olisi hyvä, että ISYY:n edustajisto tekisi ratkaisun yhdistyksiin kuulumisesta,
eikä niitä otettaisi ns. perintönä.
Hallitus käsitteli teatteriyhdistyksiin kuulumista kokouksessaan 7/2012 ja päätyi siihen
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tulokseen, että on tarkoituksenmukaista, että ylioppilaskunta kuuluu vain SYTY ry:n
jäseneksi. (SYTY on lisäksi STN:n jäsen, joten jäsenedut on mahdollista saada myös
SYTY:n kautta).
Edustajiston tulevaisuusvaliokunta on kokouksessaan 8.9.2011 käsitellyt järjestöjen
jäsenyyksistä ja antanut seuraavanlaisen mietinnön:
"ISYY ei liity mihinkään järjestöön, organisaation tai muuhun vastaavaan instanssiin, ellei
liittymättä jättämisestä seuraa kohtuutonta estettä yo-kunnan toiminnalle, ja ellei palvelua
tai hyötyä, jota liittymisellä tavoitellaan saa muualta kohtuullista korvausta vastaan.
Mikäli liittyminen johonkin instanssiin on aiheellista edellä mainitun jälkeen, selvitetään
liittymiskysymyksessä instanssin arvot ja tavoitteet, ja pyritään valitsemaan taho, joka on
lähimpänä ISYY:n strategian mukaista linjaa."
Mietintö tukee osaltaan hallituksen tekemää esitystä liittyen yhdistysten jäsenyyttä.
*** Mikko Kuikka poistui kokouksesta kello 18.06. Kokouksessa on läsnä 31 äänivaltaista
jäsentä. ***
Esitys: Päätetään käsitelläänkö asia yhdistyksiin liittymisenä vai niistä eroamisena.
Merkitään tiedoksi, että Kuopion ylioppilasteatteri (KYT) on ylioppilaskunnan kerho.
Joensuun ylioppilasteatteri ry. (Joensuun YT) on itsenäinen yhdistys.
Mikäli todetaan, että ISYY on liittymässä yhdistyksiin, hallitus esittää, että
ylioppilaskunta liittyy Suomen ylioppilasteatteriyhdistys ry:n (SYTY) jäseneksi.
Mikäli todetaan, että ylioppilaskunta on eroamassa yhdistyksistä, hallitus esittää, että
ylioppilaskunta eroaa Työväen Näyttämöiden Liitto ry:stä (TNL).
Päätös: Todettiin, että asia käsitellään yhdistyksiin liittymisenä.
Päätettiin, että ISYY liittyy Suomen ylioppilasteatteriyhdistys ry:n (SYTY) jäseneksi.

11. Valiokuntien kuulumiset
Edustajisto päätti, että esityslistalla on jatkossa kohta valiokuntien kuulumiset.
Esitys: Kuullaan valiokuntien kuulumiset ja merkitään ne tiedoksi.
Kuultiin selvitys edustajistopäivien onnistumisesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
*** Maria-Pia Karppela poistui kokouksesta kohdan 11 jälkeen. Kokouksessa läsnä 30 äänivaltaista
jäsentä. ***
*** Maria Routakorpi poistui kokouksesta kello 18.25 kohdan 12 aikana. Antti Kettunen nousi
kokouksen äänivaltaiseksi jäseneksi. ***

Edustajiston pöytäkirja
kokous 26.4.2012

12. Hallituksen selonteko toiminnastaan
ISYY:n sääntöjen 31 §:n mukaan:
"Hallituksen tehtävänä on: - - - 11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston
kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta; ---"
Esitys: Merkitään hallituksen toiminta edellisen kokouksen jälkeen tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen
jälkeen.
*** Harri Holopainen poistui kokouksesta kello 18.29 kohdan 13 aikana. Kokouksessa
läsnä 29 äänivaltaista jäsentä.***

13. Muut esille tulevat asiat
ISYY:n sääntöjen 17 §:n 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 mahdolliset toivomusponnet, jotka edustajisto haluaa tehdä.
Keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:
Ylioppilaskunnan tilanne Kuopion hallinto-oikeudessa.
Edustajiston syksyn kokousten aikataulu:
6.-7. 10. Tuusniemellä, kokouksessa käsitellään ainakin:
- talousarvion lähetekeskustelu
- toimintasuunnitelman lähetekeskustelu
Kokouksen lisäksi työryhmätyötä: valiokunnat, koulutus, strategian läpikäyntiä
XX.XX. Savonlinnassa, kokouksessa käsitellään ainakin:
- syl:n liittokokousedustajat
8.12. Kuopiossa, kokouksessa käsitellään ainakin:
- toimintasuunnitelma 2013
- Talousarvio 2013
- hallituksen valinta 2013
Kokouksen jälkeen edustajiston pikkujoulut
Merkittiin tiedoksi, että hallitus valmistelee kannanottoa, jolla vastustetaan Kuopion
kaupungin suunnitelmaa hakata virkistysmetsää ja tehdä tilalle golfkenttä.
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Merkittiin tiedoksi, että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tuottama
esteettömyysselvitys on valmistunut.
Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 18.37.

Jori Vaissalo
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Pekka Koivaara
pääsihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Kristiina Laipio

Pöytäkirjan tarkastaja
Vera Kauppinen

