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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

Anna-Kristiina Mikkonen

edustajiston puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJA

1. §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Puurula avasi kokouksen klo 17.15.

2. §
Asia:

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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.”
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 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."

2/12

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
edustajiston kokous 1 / 2015

PÖYTÄKIRJA

Kokouskutsu annettiin 14.1.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 32 äänivaltaisen ja yhden
äänivallattoman edaattorin ollessa läsnä.

3. §
Asia:

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
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:

Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Junkkari ja Antti
Saarelainen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

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 lisäyksin: pykäläksi 7 lisättiin
Kampusvaliokuntien nimeämisen delegointi hallitukselle sekä pykäläksi 8 lisättiin
Yliopistokollegion täydentäminen, jotka edustajisto päätti yksimielisesti ottaa
käsiteltäväkseen.

******

Edaattori Lähteenmäki saapui paikalle klo 17.27
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Ilmoitusasiat

1.

Henkilöstön vaihdokset

2.

Hallituksen edustajat valiokunnissa

3.

Joensuun kaupungin valtuustovierailu 26.1.2015

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi, sillä huomiolla, että Joensuun kaupungin valtuustovierailu
on peruttu.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsen Vera Kauppinen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä. Lisäksi
hallitusvalinnat vuodelle 2015 aiheuttavat muutoksia edustajiston kokoonpanoon.

Esitys:

Myönnetään ero Vera Kauppiselle edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä
muutokset edustajiston kokoonpanoon. Lisäksi todetaan vuoden 2015 hallitusvalintojen
aiheuttamat muutokset edustajiston kokoonpanoon.

Päätös:

Myönnettiin ero Vera Kauppiselle edustajiston jäsenyydestä ja todettiin eron sekä
hallitusvalintojen aiheuttamat muutokset edustajiston kokoonpanoon.

7. §

Kampusvaliokuntien nimeämisen päätösvallan delegointi hallitukselle

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan kampusvaliokunnat nimeää edustajisto.
Kampusvaliokuntien nimeämisen päätösvallan delegointi hallitukselle on perusteltua
nimeämisen viivästymistä välttääksemme.

Esitys:

Edustajisto delegoi kampusvaliokuntien nimeämisen päätösvallan hallitukselle.

Päätös:

Edustajisto päätti delegoida kampusvaliokuntien nimeämisen päätösvallan hallitukselle.

8. §
Asia:
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täydentämisestä.
Fil.yo Tuomas Hiltunen on ilmaissut halunsa toimia yliopistokollegiossa toimikauden
loppuun saakka.
Esitys:

Hallitus esittää edelleen edustajistolle, että Vera Kauppiselle myönnetään ero
yliopistokollegion jäsenyydestä. Lisäksi hallitus esittää edelleen edustajistolle, että fil.yo
Tuomas Hiltunen nimetään yliopistokollegioon Vera Kauppisen tilalle Jyry Erosen henk.koht.
varajäseneksi. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Edustajisto päätti, että Vera Kauppiselle myönnetään ero yliopistokollegion jäsenyydestä.
Lisäksi edustajisto päätti, että fil.yo Tuomas Hiltunen nimetään yliopistokollegioon Vera
Kauppisen tilalle Jyry Erosen henk.koht. varajäseneksi. Pöytäkirja pykälän osalta
tarkastettiin kokouksessa.

9. §

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.

10. §

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 hallitusvalinnoista johtuen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Lisäksi todettiin valiokuntien kokoonpanojen
muutokset hallitusvalinnoista johtuen.
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Hyvinvointivaliokunnan vpj Kasperi Hakalisto toimii puheenjohtajan tehtävissä toistaiseksi.
Todettiin, että hyvinvointivaliokunnan jäsenet Maria Jauhiainen ja Heljä Hietala siirtyivät
hallitukseen.
TYTTI -valiokunta: Tamminen jatkaa puheenjohtajana, jäsen Tuomas Hiltunen siirtyi
hallitukseen. Edaattori Emmi Alho esitti valiokuntaan Antti Saarelaista, joka valittiin
yksimielisesti TYTTI-valiokunnan jäseneksi.
Vitu -valiokunta: Valiokunnan jäsen Hietala siirtyi hallitukseen. Edaattori Mari Puurula
esitti, että Emmi Alho valitaan valiokunnan jäseneksi, jonka edustajisto yksimielisesti
hyväksyi.

11. §

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2015–2016, maksaminen osissa

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston tulee päättää seuraavan lukuvuoden
jäsenmaksu ennen talousarvion hyväksymistä ja lähettää se rehtorin vahvistettavaksi.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä
ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa
yritystoiminnan talousarviot; --”. Edustajisto on kokouksessaan 5.12 hyväksynyt
ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi 126 €/jäsen lukuvuodelle 2015-2016. Rehtori on
vahvistanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun edustajiston päätöksen mukaisesti.
Ylioppilaskunnan on kuitenkin tarkennettava päätöstään jäsenmaksua maksettaessa
erikseen kevät- ja syyslukukaudelle ja lähetettävä tarkennus rehtorin vahvistettavaksi.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna
2015–2016 on 5.12.2014 hyväksytty 126 €/jäsen. Lisäksi ylioppilaskunnan hallitus esittää
edustajistolle, että se päättää, että maksettaessa jäsenmaksu eriteltynä osittain
lukukausittain lukuvuonna 2015–2016 maksetaan seuraavasti: perusopiskelijan jäsenmaksu
65 €/lukukausi (syksy ja kevät), Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50
€/lukukausi (syksy ja kevät).

Päätös:

Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2015–2016 on 5.12.2014
hyväksytty 126 €/jäsen. Lisäksi edustajisto päätti, että maksettaessa jäsenmaksu eriteltynä
osittain lukukausittain lukuvuonna 2015–2016 maksetaan seuraavasti: perusopiskelijan
jäsenmaksu 65 €/lukukausi (syksy ja kevät), Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi
ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).

12. §
Asia:
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varapuheenjohtajien palkkioihin (500 €/henki/vuosi). Edustajiston puheenjohtajiston
palkkioiden päättäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 51 § mukaan edustajiston tehtävä:
”Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion, jos siihen on
talousarvion puitteissa varaa. Edustajiston, hallituksen ja kampusvaliokuntien jäsenten
palkkioista päättää edustajisto. Muiden toimielimien ja luottamushenkilöiden palkkioiden
osalta päättää hallitus.”
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää että edustajiston puheenjohtajan palkkio
vuodelle 2015 on 1000 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajien palkkiot 500 €/henki/vuosi.

Päätös:

Edustajisto päätti, että edustajiston puheenjohtajan palkkio vuodelle 2015 on 1000
euroa/vuosi ja varapuheenjohtajien palkkiot 500 €/henki/vuosi.

*****

Edaattori Kekäläinen poistui kokouksesta pykälän 12 käsittelyn aikana klo 18.13. *****

13. §

Yritysyhteistyön suuntaviivat asiakirjojen hyväksyminen

Asia:

TYTTI-valiokunta on työstänyt ja valmistellut yritysyhteistyön suuntaviivoja. Hallitus lähetti
asiakirjat edustajistolle lausuntokierrokselle 9.1-16.1.2015. Hallitus käsittelee lausuntoja
vielä kokouksessaan. 21.1.2015 ja tuo lausunnot edustajiston tietoon 21.1 kokouksessa.

Esitys:

Hallitus kokoaa lausuntokierroksen pohjalta oman esityksensä yritysyhteistyön
suuntaviivat - asiakirjoista kokouksessaan 21.1 ja tuo esityksen edustajistolle TYTTIvaliokunnan valmistelemien asiakirjojen pohjalta. TYTTI-valiokunnan esitys yritysyhteistyön
suuntaviivat -asiakirjoiksi esityslistaliitteenä.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen yritysyhteistyön suuntaviivat -asiakirjoiksi
seuraavin muutoksin:
Edaattori Johanna Yli-Öyrä esitti edaattori Heikki Junkkarin kannattamana muutosta riville
23: ”Yritysyhteistyösopimukset voidaan laatia yhtä tapahtumaa koskien kalenterivuodeksi
tai muutoin järkeviksi ajoiksi, kuten opiskelija-asuntojen markkinoiminen kesä-syyskuussa.”
Hallitus otti Yli-Öyrän esityksen nimiinsä.
Edaattori Iina Ahokas esitti edaattori Mikko Kuikan kannattamana riville 78 poistoa:
poistetaan huonekalukohta. Hallitus otti Ahokkaan esityksen nimiinsä.
Edaattori Topias Tamminen esitti riville 78, että pitäydytään hallituksen alkuperäisessä
pohjaesityksessä. Edaattori Antti Elsilä kannatti.
Lisäksi edaattori Marie Okkonen esitti muutosesitystä riville 78: ISYY voi tarjota näkyvyyttä
yrityksille toimitiloissaan. Edaattori Sara Peltola kannatti. Hallitus kumosi aiemman linjansa
poistosta ja otti Okkosen muutosesityksen nimiinsä.
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Puheenjohtajan esityksestä suoritettiin koeäänestykset seuraavasti:
Ahokkaan esitys poistosta vastaan Tammisen esitys alkuperäisestä pohjaesityksestä ja tästä
voittanut hallituksen (Okkonen) esitystä vastaan.
Koeäänestyksessä Tammisen esitys alkuperäisestä pohjaesityksestä voitti. Seuraava
koeäänestys Tammisen esitys vastaan Hallituksen pohja (Okkonen). Hallituksen pohja
(Okkonen) esitys voitti koeäänestyksen ja tuli siis edustajiston päätökseksi.
Edaattori Topias Tamminen esitti alkuperäisen pohjaesityksen säilyttämistä ”ISYY:n
yhteistyöpaketit” taulukosta: Mahdollisuus toiminnan esittelyyn järjestöpäivillä 2 krt/v.
Edaattori Elsilä kannatti Tammisen esitystä.
Suoritettiin koeäänestys: Hallituksen poistoesitys vastaan Tammisen esitys. Hallituksen
esitystä tuki suuri enemmistö, joten kirjaus poistettiin taulukosta.
Muutoin edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen. Yritysyhteistyön suuntaviivat -asiakirjat
ovat pöytäkirjan liitteenä 1.
*****

14. §

Edaattori Säteri poistui pykälän 13 käsittelyn aikana klo 18.24.
*****
Edaattori Pirhonen poistui kokouksesta pykälän 13 käsittelyn aikana klo 18.46.
Edaattori Martti Kuikka poistui kokouksesta pykälän 13 käsittelyn aikana klo 18.49.
Edaattori Leonid Yakovlev poistui kokouksesta pykälän 13 käsittelyn aikana klo 18.50.

ISYY:n ympäristöohjelma

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus 2014 on valmistellut ISYY:n ympäristöohjelmaa.
Ympäristöohjelman luonnos on lausuntokierroksella 31.12-16.1. Ylioppilaskunnan hallitus
2015 käsittelee ympäristöohjelmaa lausuntojen pohjalta kokouksessaan 21.1.2015 ja tuo
esityksensä edustajistolle.

Esitys:

Ylioppilaskunnan hallitus 2015 käsittelee ympäristöohjelmaa lausuntojen pohjalta
kokouksessaan 21.1.2015 ja tuo esityksensä edustajistolle sen kokoukseen 21.1.2015.
Esityslistaliitteenä on lausuntokierroksella oleva vuoden 2014 hallituksen esitys
ympäristöohjelmaksi.

Päätös:

Kohta 4.3 Tarjoilut, rivi 214 Edaattori Emmi Alho esitti edaattori Antti Kettusen
kannattamana, että ympäristöohjelman muotoilu kokoustarjoiluista muutettaisiin
seuraavasti: Jos tapahtumassa on ruokatarjoilu, on tarjottava ruoka kasvisruokaa.
Suoritettiin koeäänestys Hallitus vastaan Alho. Hallituksen esitys sai enemmistön ja jää
edustajiston päätökseksi.
Kohta 4.3 Tarjoilut, rivi 217: Edaattori Antti Saarelainen esitti edaattori Aino Leppäsen
kannattamana muutosta: Juhlien ja tapahtumien mahdollisessa alkoholitarjoiluissa
ostetaan, aina kun mahdollista, Reilun kaupan tuotteita ja lisäksi suositaan lähi- ja
luomutuotteita. Hallitus otti esityksen nimiinsä.
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Kohta 4.2 Liikkuminen, rivi 233. Edaattori Antti Saarelainen esitti edaattori Emmi Alhon
kannattamana muutosta: Lentoliikennettä ei käytetä maan sisäisillä matkoilla ja maiden
välisillä lentomatkoilla maksetaan 10 % lentolipun hinnasta ilmastonmuutoksen
torjuntatyöhön (niin kutsuttu lentomaksu).
Suoritettiin koeäänestys, Hallitus vastaan Saarelainen. Koeäänestyksessä enemmistö oli
hallituksen esityksen takana, joten se jäi edustajiston päätökseksi.
Muutoin edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Ympäristöohjelma on
pöytäkirjan liitteenä 2.
***** Edaattori Laura Juhola poistui pykälän 14 käsittelyn aikana klo 19.25.
*****
Edaattori Jesse Järvinen poistui kokouksesta pykälän 14 käsittelyn aikana klo 19.30.

15. §

Ylioppilaskunnan eduskuntavaaliteemat

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus 2014 on valmistellut ISYY:n eduskuntavaaliteemoja.
Eduskuntavaaliteemat ovat lausuntokierroksella 31.12–16.1.2015. Ylioppilaskunnan
hallitus 2015 käsittelee eduskuntavaaliteemoja lausuntojen pohjalta ja tuo esityksensä
edustajistolle sen kokoukseen 21.1.2015. Esityslistaliitteenä

Esitys:

Ylioppilaskunnan hallitus 2015 käsittelee eduskuntavaaliteemoja lausuntojen pohjalta
kokouksessaan 21.1.2015 ja tuo esityksensä edustajistolle sen kokoukseen 21.1.2015.
Esityslistaliitteenä on lausuntokierroksella oleva vuoden 2014 hallituksen esitys
eduskuntavaaliteemoiksi.

Päätös:

Edaattori Tamminen esitti edaattori Arosanervon kannattamana, että hallituksen lisäys
poistetaan:
Opinto- ja uraohjaukseen sekä opiskeluiden joustavuuteen on panostettava opintojen
jokaisessa vaiheessa
Suoritettiin koeäänestys, hallitus vastaan Tamminen. Hallituksen esitys sai enemmistön ja
kirjaus jäi edustajiston päätökseksi.
Hyväksyttiin muutoin hallituksen esitys ylioppilaskunnan eduskuntavaaliteemoiksi.
Eduskuntavaaliteemat pöytäkirjaliitteenä 3.

16. § Ylioppilaskunnan linjapankin päivittäminen
Asia:
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Esitys:

Hyvinvointivaliokunnan esityksen pohjalta ylioppilaskunnan hallitus tekee oman
esityksensä linjapankin päivittämisestä kokouksessaan 21.1.2015 ja tuo esityksensä
edustajiston kokoukseen 21.1.2015. Hyvinvointivaliokunnan linjapankin päivitysesitys on
esityslistaliitteenä.

Päätös:

Edaattori Emmi Alho esitti, että ”ISYY kannustaa luottamushenkilöitään, työntekijöitään ja
jäsenistöä liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan. ” HALLITUS otti muotoilun NIMIINSÄ
Edaattori Heikki Junkkari esitti edaattori Väinö Vähämäen kannattamana, että lisätään
Savuttomuuteen. Suoritettiin koeäänestys, hallitus vastaan Junkkari. Junkkarin esitys sai
enemmistön ja kirjaus Savuttomuus lisätään.
Edaattori Tamminen esitti edaattori Anu Arosanervon kannattamana poistoa ”sisäilman
laatua” lauseesta: Opiskelija-asumisessa tulee painottaa hintaa, sijaintia, esteettömyyttä,
kestävyyttä sekä sisäilman laatua.
Suoritettiin koeäänestys: hallituksen vastaan Tammisen ”sisäilman laatua” poistoesitys.
Koeäänestyksessä Tammisen esitys sai enemmistön ja kirjaus sisäilman laatua poistetaan.

Edaattori Lähteenmäki esitti, että kirjaus esteettömyydestä poistetaan kriteereistä.
Lähteenmäen esitys kannattamattomana raukeaa.

Edaattori Emmi Alho esitti muutosta ja lisäystä edaattori Antti Elsilän kannattamana:
Opiskelija-asuntoja tulee olla kaikille tarvitseville, elämäntilanteesta riippumatta. Myös
maksuhäiriöisille on tarjottava asuntoa. Suoritettiin koeäänestys, hallitus vastaan Alho.
Koeäänestyksessä Alhon esitys sai enemmistön, joten muutos- ja lisäysesitys tuli
edustajiston päätökseksi.

Edaattori Topias Tamminen esitti edaattori Anu Arosanervon kannattamana, että linjasta
”Kampusten esteettömyyteen, sisäilmaan ja esteettisyyteen on kiinnitettävä huomiota
hyvinvoinnin takaamiseksi” sana sisäilmaan poistetaan. Suoritettiin koeäänestys, hallitus
vastaan Tamminen. Tammisen esitys sai koeäänestyksessä enemmistön taakseen, joten
viittaus sisäilmaan poistetaan linjauksesta.
Edaattori Tamminen esitti poistoa edaattori Anu Arosanervon kannattamana seuraavasti:
Itseopiskelutiloja tulee olla riittävästi. POISTO: Niiden pitää olla viihtyisiä ja hyvin valaistuja
tarjoten näin parhaan mahdollisen hyödyn opiskelijalle. Suoritettiin koeäänestys, hallitus
vastaan Tamminen. Tammisen esitys sai koeäänestyksessä enemmistön, joten poistetaan
linjasta: Niiden pitää olla viihtyisiä ja hyvin valaistuja tarjoten näin parhaan mahdollisen
hyödyn opiskelijalle.
Muilta osin hallituksen esitys linjapankin muutoksista hyväksyttiin yksimielisesti.
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*****

17. §

PÖYTÄKIRJA

Edaattorit Kasperi Hakalisto ja Matias Kangas poistuivat kokouksesta pykälän 16 *****
käsittelyn aikana klo 20.04. Edaattori Iina Ahokas poistui kokouksesta pykälän 16 käsittelyn
aikana klo 20.18.
Edustajiston kokoukset vuonna 2015

Asia:

Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan sekä keskustelee vuoden
2015 kokousaikataulusta.

Esitys:

Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan sekä keskustelee vuoden
2015 kokousaikataulusta

Päätös:

Edustajisto päätti, että seuraavat kokoukset ovat lauantaina 21.3 Savonlinnassa ja
keskiviikkona 22.4 videoyhteydellä.

18. §

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.

19. §

Kokouksen päättäminen

Edustajiston varapuheenjohtaja Mari Puurula päätti kokouksen klo 20.25.

Mari Puurula
Edustajiston varapuheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
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Heikki Junkkari
pöytäkirjan tarkastaja
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Antti Saarelainen
pöytäkirjan tarkastaja

