KOKOUSKUTSU

3.9.2014

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 3 / 2014
Aika:

9.4.2014 klo 17.15

Paikka:

Videoneuvottelu: Joensuu E204, Kuopio L22 ja Savonlinna A130.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Ahokas, Iina
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Haimi, Toivo
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora

Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Tiippana, Sara
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 avasi kokouksen klo 17.28

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 2.4.2014 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtajan lisäksi läsnä 31 äänivaltaista edustajaa. Lisäksi läsnä Tuomas Timonen, Juho Pulkka
Mikko Aaltonen ja Pekka Koivaara. Myönnettiin kaikille 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 Elina Mäkinen ja Teemu Myllärinen pöytäkirjatarkastajiksi 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: Esityksen mukaan.

5. §

Ilmoitusasiat

1.

Paytrail

2.

Anu Lipponen

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

6. §

SALASSA PIDETTÄVÄ: YTHS:n rahoituksen näkymät ja sen pitkän aikavälin vaikutukset
jäsenmaksuun

Asia:

Asiakohta on arkaluonteisuutensa vuoksi salassa pidettävä.
Valtioneuvoston kehysriihessä päätettiin leikata mm. YTHS vuokratukia, jonka taloudellinen vaikutus on n. 4,1 miljoonaa euroa YTHS:n käyttötalouteen. Näin dramaattisella leikkauksella on väistämättä vaikutuksia joko YTHS:n palvelujen määrään, perittäviin käyntimaksuihin tai ylioppilaskuntien jäsenmaksujen YTHS osuuteen. Jotta asiassa voidaan tehdä valtakunnallista vaikuttamistyötä,
tarvitaan tilanteessa edustajiston linja käsillä olevien potentiaalisten skenarioiden välillä.
Asia esitellään eritoten luottamuksellisilta osin jo ryhmäpuheenjohtajapalaverissa.
Hallitus käy keskustelun aiheesta 9.4. ja tuo esityksensä edustajistolle kokoukseen. Tämän jälkeen
edustajisto käy linjakeskustelun, jossa eri vaihtoehtoja esitellään tarkemmin. Käytyjen keskustelujen pohjalta hallitus voi jatkaa toimenpiteitä.

Esitys: Käydään linjakeskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös: Hallituksen pohjaesityksenä: Vastauksena lausuntopyyntöön ISYY kannattaa maksusuhdetta terveydenhoitomaksu 75%, käyntimaksut 25%. ISYY ei halua leikkauksia YTHS:n palveluihin ja se näkee,
että
yli
10
euron
korotus
terveydenhoitomaksuun
on
mahdollinen.
Muita tulleita esityksiä: Puolueettomat (Riekki), kannattanut Myllärinen: suhde 70-30.
Äänestettiin:

Pohja:

24

,

Muutos:9.

Pohja

voitti.

***Pauliina Ristimäki saapui kokoukseen kohdan käsittelyn alkaessa klo 17.38, läsnä 33 äänioikeutettua.***

7. §

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.
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Päätös: Esityksen mukaan.

8. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

9. §

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: Hyväksyttiin Ivivan ponsi ympäristöohjelmasta. Ponsi liitteenä.

10. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Noora Kettunen
puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Elina Mäkinen

Teemu Myllärinen
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