KOKOUSKUTSU

1.4.2014

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 2 / 2014
Aika:

22.3.2014 klo 13.00

Paikka:

A118, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Ahokas, Iina
Arosanervo, Anu
Casagrande, Pietro
Haimi, Toivo
Helvilä, Inka-Mari
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kamula, Juho
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora

Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Martikainen, Paula
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Puurula, Mari
Raudaskoski, Miika
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saarelainen, Antti
Saari, Arttu
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
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

Janne Mertanen
pääsihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen 13.04.

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

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."
Kokouskutsu annettiin 14.3.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtajan lisäksi läsnä 30 äänivaltaista edustajaa. Läsnäololuettelo liitteenä. Lisäksi paikalla
Karri Soppi, Juha Kontkanen ja Hanna Hurttila, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

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 Olli-Pekka Sartanen ja Martti Kuikka pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

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.
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Päätös: Hyväksyttin esityslista työjärjestykseksi lisälistan asioilla 11 § ja 12 § lisättynä.

5. §

Ilmoitusasiat

1.

Ylioppilaskunnan henkilöstöstrategian laadinta

2.

Väinö Vähämäki: valiokuntien vetovastuu edustajiston puheenjohtajistosta Väinöllä

3.

Edustajiston puheenjohtajisto valmistelee valiokuntien työjärjestystä

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Juho Kamula on pyytäneet eroa edustajiston jäsenyydestä ja Miika Raudaskoski on valmistunut ja
näin ollen menettänyt vaalikelpoisuutensa eikä voi toimia edustajiston jäsenenä.

Esitys: Myönnetään ero Juho Kamulalle ja todetaan Raudaskosken valmistumisen myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös: Lisäksi Katja Oinoselta saapunut eronpyyntö listan lähettämisen jälkeen. Myönnetään erot ja todetaan muutokset edustajiston kokoonpanossa.

7. §

Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta 1.1. 31.12.2013

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”---10. Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.---” sekä ”---1.
Hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä”.
Hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 12.3.2014.

Esitys: Hallitus esittää tilinpäätöstä ja toimintakertomusta hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

8. §

Tilintarkastajien lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävänä on on ”---10. Päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.---”.
Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy kohdassa 7 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajien lausunto toimitetaan edustajistolle erillisessä liitteessä.

Esitys: Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 31.12.2013.
Päätös: Mari Puurula, Fortis, esittti, että myönnetään tili- ja vastuuvapaus. Esitystä kannatti Häyrinen.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
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***Pykälän ajaksi puheenjohtaksi siirtyi Väinö Vähämäki ja sihteeriksi Maarit Hotanen. Läsnäolevat
tilivelvolliset Paula Martikainen, Noora Kettunen, Marjo Turunen, Olli-Pekka Sartanen ja Janne
Mertanen poistuivat salista kohdan käsittelyn ajaksi.***

9. §

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyys Opiskelijoiden liikuntaliitossa

Asia:

Ylioppilaskunnat ovat Opiskelijoiden liikuntaliiton jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta.
Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous päätti, että SYL eroaa Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä 1.1.2015 alkaen. Tämän seurauksena ylioppilaskuntien tulee itse päättää suoraan jäsenyydestään Opiskelijoiden liikuntaliitossa. Asiasta pidettiin iltakoulu, jossa OLL:n puheenjohtaja
Hanna Huumonen esitteli OLL:ää sekä siitä saatavia hyötyjä. Materiaalia asiasta on lähetetty edustajiston sähköpostilistalle.
OLL on pyytänyt, että ylioppilaskunnat tekisivät päätöksen jäsenyydestään jo kevään aikana.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”--- 19. päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä;---”

Esitys: Hallitus käsittelee esitystä kokouksessaan 21.3.2013 ja tuo sen edustajiston kokoukseen.
Päätös: Hallituksen pohjaesitys: päätetään hakea OLL:n jäsenyyttä 1.1.2015 alkaen. Edustajisto päätti yksimielisesti hakea jäsenyyttä Opiskelijoiden liikuntaliitossa 1.1.2015 alkaen.

10. §

Syrjinnästä vapaa alue

Asia:

Joensuun yliopiston ylioppilaskunta ja Kuopion yliopiston ylioppilaskunta olivat molemmat sisäministeriön yhdenvertaisuus.fi:n syrjinnästä vapaa alue –kampanjassa mukana. Tuota linjausta ei ole
koskaan vahvistettu ISYY:n linjaukseksi, vaikkakin ajatuksen tasolla ISYY on noudattanut syrjimättömyyden periaatteita.

Esitys: Vahvistetaan ISYY:n mukanaolo yhdenvertaisuus.fi:n syrjinnästä vapaa- alue kampanjassa.
Päätös: Esityksen mukaan.

11. §

LISÄLISTALTA: Jäsenmaksu kahdessa osassa tai vain toinen lukukausi maksettaessa

Asia:

Jäsenmaksun hyväksymisen yhteydessä ei päätetty erikseen jäsenmaksun suuruudesta mikäli se
maksetaan kahdessa osassa tai vain toinen lukukausi kerrallaan. Jokainen maksutapahtuma lisää
ylioppilaskunnan menoja pankkimaksuissa ja teettää henkilökunnalla töitä mm. maksujen käsittelyn osalta.
Aiempina vuosina ylioppilaskunta on korottanut lukukausikohtaista maksua vastaamaan kasvaneita
kuluja niiden käsittelystä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että a) se ottaa asian käsittelyyn ja b) edustajisto päättää, että lukukausikohtainen jäsenmaksu on 59e/jäsen/vuosi.
Päätös: Hallituksen esityksen mukaisesti.

12. §

LISÄLISTALTA: Ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkeistä päättäminen
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Asia:
Ylioppilaskunnan kunnia- ja ansiomerkit on olleet edustajiston käsittelyssä useampaan otteeseen.
Yksiselitteistä vastausta halutusta merkistä ei olla saatu. Hallitus on keskustellut merkeistä ja esittää edustajistolle seuraavaa:
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että a) se ottaa asian käsiteltäväkseen kokouksessa ja b) se hyväksyy
liitteen mukaisen luonnoksen ylioppilaskunnan merkistä. Lisäksi hallitus pyytää, että edustajisto
valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittavat yksityiskohtaiset päätökset koskien merkkejä ja suorittamaan niistä tilauksen.
Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaan. Liitteenä luonnos mallista, jonka pohjalta edetään.

13. §

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: Merkitään tiedoksi hallituksen esittämä toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma, sen etenemistaulukko sekä kertomus toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta.

14. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

15. §

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: Ponsi: Kannustinjärjestelmä opiskelijoille vierailijoiden luennoille osallistumisesta (esittäjä Teemu
Huikuri). Ponsi liitteenä. Hyväksyttiin ponsi.

16. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.27.
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Noora Kettunen
puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

Väinö Vähämäki
puheenjohtaja 8 § ajan

Maarit Hotanen
sihteeri 8 § ajan

olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Olli-Pekka Sartanen

Martti Kuikka
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