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Aika:

4.12.2015 klo 15.12–19.04

Paikka:

SN206, Kuopion kampus

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
Vornanen, Maarit
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 15.12.

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 27.11.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 30 edaattorin ja yhden
äänivallattoman varan ollessa läsnä. Lisäksi Uljaan päätoimittaja on kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeudella.
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: Teemu Huikuri ja Leonid Yakovlev.
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."
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Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muuttamalla pykälien järjestystä siirtämällä
Valiokuntien kuulumiset pykäläksi 10.

5. §

Ilmoitusasiat
-

Sijaisten rekrytoinnit

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 toiminnastaan.

7. §

ISYY:n vuoden 2016 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Asia:

Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016.
Toimintasuunnitelman luonnos kävi laajalla lausuntokierroksella. Hallitus hyväksyi esityksensä
toimintasuunnitelmaksi edustajistolle hyväksyttäväksi kokouksessaan 28/2015. Ylioppilaskunnan
sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä ylioppilaskunnan
toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot..; --”

Esitys: Edustajisto hyväksyy ISYY:n toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Toimintasuunnitelma
esityslistaliitteenä 1.
-

Päätös:

**** Edaattori Hanna Hylkilä saapui kokoukseen § 7 käsittelyn aikana klo 15.42. Edaattori Antti
Häyrinen poistui kokouksesta pykälän 7 käsittelyn aikana klo 16.25.
****
-

-

-
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Rivit 42–43: Edaattori Jarno Lähteenmäki esitti poistettavaksi: ”ISYY ja UEF tekevät
yhteistyötä Savo-Karjalan turvapaikan hakijoiden auttamiseksi.” Lähteenmäen esitys raukesi
kannattamattomana.
Rivit 100–101:
Edaattori Teemu Huikuri esitti: ISYY valmistelee ylioppilaslehti Uljaan siirtämistä askel
askeleelta verkkoon. Toteutetaan laajamittainen Uljaan lukijakysely, jonka tuloksien pohjalta
lehteä lähdetään kehittämään kestävälle pohjalle. Edaattorit Anu Arosanervo ja Emmi Alho
kannattivat Huikurin esitystä.
Edaattori Aino Leppänen esitti poistoa riveille 100-101. Leppänen veti esityksensä pois.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
edustajiston kokous 6 / 2015
-

PÖYTÄKIRJA

Edaattori Marjo Turunen esitti, että ”ISYY valmistelee ylioppilaslehti Uljaan siirtämistä
verkkoon siten, että seuraavan edustajistokauden lopussa Uljas on valmis siirrettäväksi
kokonaisuudessaan verkkoon.” Edaattori Ilja Riekki kannatti Turusen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa, vastakkaista
kannatettua muutosesitystä, joten niistä on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti
äänestysjärjestykseksi edaattori Huikurin ja Turusen esitykset vastakkain, joista voittanut
hallituksen pohjaesitystä vastaan. Suoritettiin äänestykset:
Äänestyksissä annettiin 29 ääntä.

-

Huikurin esitys 13 ääntä vastaan Turusen esitys 16 ääntä. Turusen voittanut esitys hallituksen
pohjaa vastaan.
Hallituksen pohjaesitys 14 ääntä vastaan Turusen muutosesitys 15 ääntä. Puheenjohtaja
totesi, että Turusen esitys on tullut edustajiston päätökseksi.
*****

KOKOUSTAUKO KLO 16.51- 17.26

*****

Suoritettiin nimenhuuto, läsnä 26 äänivaltaista edaattoria ja kolme äänivallatonta
varaedustajaa, edunvalvontasihteeri Aaltonen sekä Railumnien edustaja Joonas Laitinen.
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-

Rivit 196–197: Edaattori Lähteenmäki esitti, että poistetaan: ”myös kansainväliset opiskelijat
toivovat voivansa jäädä suomeen ja löytää työpaikan koulutustaan vastaavalta alalta.”
Lähteenmäen esitys kannattamattomana raukesi.

-

Rivit 201–202: Edaattori Emmi Alho esitti, että poistetaan “Mahdollisuus keskustella omista
opinnoista ja tulevaisuudesta tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille valmiudet sekä työn
löytämiseen että kotoutumiseen Suomessa.” Edaattori Turunen kannatti Alhon esitystä.
Suoritettiin koeäänestys. Edaattori Alhon muutoesitys tuli edustajiston päätökseksi.

-

Rivit 206–209: Edaattori Lähteenmäki esitti, että poistetaan koko luku. Lähteenmäen esitys
kannattamattomana raukesi.

-

Rivit 218–225: Edaattori Lähteenmäki esitti, että poistetaan koko luku. Lähteenmäen esitys
kannattamattomana raukesi.

-

Rivit 234–237: Edaattori Alho esitti, että poistetaan: “Yliopiston suuntaan tehdään
vaikuttamistyötä opiskelijan tukipalveluiden merkityksen tärkeydestä osana toimivia
oppimisympäristöjä. Vaikutustyössä painotetaan yliopiston kilpailukyvyn säilyttämistä,
työelämään siirtymistä, tulevia auditointeja sekä UEF:n strategiaa opiskelijalähtöisyyden
osalta.” Edaattori Turunen kannatti Alhon esitystä. Suoritettiin koeäänestys. Edaattori Alhon
esitys tuli edustajiston päätökseksi.

-

Rivit 266–269: Edaattori Alho esitti, että poistetaan: “Vuonna 2016 ISYY keskustelee yliopiston
kanssa opetushenkilökunnan yliopiston ulkopuolisen työelämäkokemuksen ja käytännön
perehtyneisyyden tärkeydestä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että se huomioitaisiin entistä
paremmin kaikissa opetushenkilökunnan rekrytoinneissa.” Edaattorit Huikuri ja Arosanervo
kannattivat Alhon esitystä. Suoritettiin koeäänestys. Edaattori Alhon esitys tuli edustajiston
päätökseksi.
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Rivit Jatkuva toiminta: Edaattori Alho esitti, että lisätään kohtaan sosiaalipoliittinen sektori,
yhdenvertaisuus: “Koulutetaan ainejärjestöjen sopo-vastaavia yhdenvertaisuuteen liittyvissä
asioissa.” Edaattori Arosanervo kannatti esitystä. Hallitus otti Alhon esityksen nimiinsä.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty em. muutoksin.

8. §

ISYY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2016–17

Asia:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on edustajiston päätettävä ennen
talousarvion hyväksymistä ja lähetettävä rehtorille vahvistettavaksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen
19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma
sekä talousarvio ja lisätalousarviot..; --”

Esitys: Hallitus päättää esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2016–17 sama kuin
kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan
jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatko-opiskelijan
jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).
Päätös: Edustajisto päätti, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2016–17 sama kuin kuluvana
lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan
jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatko-opiskelijan
jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).

9. §

ISYY:n talousarvion hyväksyminen tilikaudelle 1.1.2016–31.12.2016

Asia:

Taloustyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 17.11.2015 talousarviota ja tehnyt hallitukselle
esityksen ISYY:n vuoden 2016 talousarvioksi. Hallitus on päättänyt esityksestään edustajistolle
kokouksessaan 28/2015. Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä
on ”hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot..; --”

Esitys: Edustajisto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion (esityslistaliite 2).
Päätös: Edaattori Heikki Junkkari esitti, että palkkajaottelu toimialoittain lisätään budjettiin. Edaattori
Antti Junkkari kannatti Heikki Junkkarin esitystä. Hallitus otti Junkkarin esityksen nimiinsä.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätoimittaja Jarkko Kumpulainen esitteli edustajistolle uutta Uljaan kahdeksan lehden budjettia.
Hallitus otti nimiinsä Uljaan budjettimuutoksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Edustajisto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion em. muutoksin (pöytäkirjaliite 2).

10. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

Päätös:

Merkattiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

11. §

Vuoden 2016 tilintarkastajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto
valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.---”.
Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab ja sen vastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2016 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.
Päätös: Edustajisto päätti, että tilikauden 2016 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab/Jere Niskanen.

12. §

Keskusvaalilautakunnan raportti ja edustajistovaalien tuloksen vahvistaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan vaalisäännön mukaan edustajiston tulee vahvistaa edustajistovaalien tulos.
Keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tuloksen vaali-iltana 4.11.2015. Keskusvaalilautakunta on
arvioinut omaa työtään ja vaalien yleistä onnistumista raportissaan. Edustajistovaalien tulos
esityslistaliitteenä 3 ja Keskusvaalilautakunnan raportti esityslistaliitteenä 4.

Esitys: Edustajisto vahvistaa edustajistovaalien 2015 tuloksen (esityslistaliite 3). Edustajisto merkitsee
tiedoksi keskusvaalilautakunnan raportin (esityslistaliite 4).
Päätös: Edustajisto vahvisti edustajistovaalien 2015 tuloksen (pöytäkirjaliite 3). Edustajisto merkitsee
tiedoksi keskusvaalilautakunnan raportin (pöytäkirjaliite 4).

13. §

Kuntapoliittinen ohjelma

Asia:

Hallitus on valmistellut Kuntapoliittista ohjelmaa vuosille 2017-2021. Edustajisto kävi
lähetekeskustelun asiakirjan luonnoksesta kokouksessaan 4/2015 ja se on ollut laajalla
lausuntokierroksella. Hallitus hyväksyi Kuntapoliittisen ohjelman vuosille 2017-2021
kokouksessaan 28/2015.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen Kuntapoliittiseksi ohjelmaksi
vuosille 2017–2021 (esityslistaliite 5).
Päätös: Edustajisto päätti hyväksyä yksimielisesti hallituksen esityksen Kuntapoliittiseksi ohjelmaksi
vuosille 2017–2021 (pöytäkirjaliite 5).

14. §
Asia:
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Juha-Pekka Reijonen, kiitospuhe
Railumnien tervehdys
Edustajiston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kiitospuheet

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kettunen päätti kokouksen klo 19.04.

Noora Kettunen

Anna-Kristiina Mikkonen

Edustajiston puheenjohtaja

Pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Teemu Huikuri

Leonid Yakovlev

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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