KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU (osittain salattu)
Edustajiston kokous 4 / 2013
Aika:

8.10.2013 klo 17.00

Paikka:

Video (Joensuu C2, Kuopio L21).

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Alho, Emmi
Asikainen, Katja
Aukee, Sonja
Elomaa, Antti-Pekka
Hanhela, Saara
Hattunen, Jenna
Herranen, Jussi
Hippi, Eeva
Holopainen, Harri
Hylkilä, Hanna
Ikonen, Juho
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Kamula, Juho sit.
Kauppinen, Riitta
Kauppinen, Vera
Kemppainen, Katariina
Kiviaho, Henri
Kuikka, Mikko
Kuusela, Minna

Lammassaari, Elina
Lampela, Anna-Kaisa
Martikainen, Maria-Viola
Marttinen, Mikael
Miettinen, Eija
Myllärinen, Teemu
Mäki, Jussi
Nevalainen, Ilari
Nyrhinen, Sari
Oinonen, Katja
Puhakka, Mikko sit.
Pulkka, Hanna
Puolitaival, Henriikka
Raudaskoski, Miika
Reponen, Eveliina
Routakorpi, Maria
Saarelainen, Antti
Vaissalo, Jori (puheenjohtaja)
Vähämäki, Väinö

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!
Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo .

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.”
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 1.10.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

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:

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:
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5. §

Ilmoitusasiat

1.
2.

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

6. §

Opiskelijajäsenien valinta Itä-Suomen yliopiston hallitukseen (määräaikaisesti salainen
11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Itä-Suomen yliopiston hallitus on yliopistolain § 14 mukainen julkisoikeudellisen yliopiston hallitus.
Hallituksessa ovat edustettuina yliopistolain § 15.2 mukaiset henkilöstöryhmät eli professorit, muu
tutkimus- ja opetushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnanhallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä yliopiston hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä.
Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta nimeää Itä-Suomen yliopiston hallitukseen opiskelija edustajiksi **** ja ****.
Hakijoita hallitukseen oli kaikkiaan seitsemän. Viisi kutsuttiin haastatteluun. Hakijoista selvästi
vahvimpia oli kolme, esitettyjen lisäksi ****.
Tiedeyhteisön merkitystä ja yhteiskunnallisesti valveutunutta tiedeperustaista argumentaatiota
parhaiten toi esille ****. Hänellä on vankkaa näkemystä yliopiston laaja-alaiseen kehittämiseen.
Junkkari painottaa erityisesti koulutuksen työelämärelevanssia yliopiston kehittämisessä. Toiseksi
kandidaatiksi hallitus päätti esittää erilaisen osaamisprofiilin omaavaa henkilöä. Siten toiseen paikkaan kandidaateiksi vastakkain asettuivat **** ja ****, jotka painottavat etenkin yliopiston kilpailukykyyn liittyviä asioita.
**** pystyy tuomaan paremmin näkökulmaa oman yliopiston hallinnosta ja ympäristöstä kuin
****, jolloin valinta kääntyi **** eduksi. Lisäksi ***** painottaa opiskelijan näkökulman tuomista
yliopiston hallintoon. **** etuna on myös kokemus opiskelemisesta sekä Savonlinnan että Joensuun kampuksilta. ***** on yliopiston sidosryhmän johtamiskokemusta ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. ***** valinnan puolesta taas puhuu kokemus kansallisen liiton johtamisesta.
Yhdistelmänä **** ja **** koettiin opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan näkökulmasta parhaaksi
vaihtoehdoksi.
Hakemukset ja cv:t tuodaan kokoukseen niiden sisältäessä mm. henkilötietoja. Edustajiston jäsenille järjestetään toimistoille mahdollisuus tutustua hakemuksiin ja ansioluetteloihin jo ennakkoon.
Järjestetään myös mahdollisuus siihen, että ****, **** ja **** voidaan haastatella vielä kokoukSivu 3 / 8

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 4 / 2013
________________________________________________________________________________________
sessa.
Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:

7. §

Opiskelijajäsenten valinta Itä-Suomen yliopiston yliopistokolleegioon (määräaikaisesti
salainen 11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio on yliopistolain § 22 mukainen julkisoikeudellisen yliopiston
yliopistokollegio, johon kuuluu 24 jäsentä niin että 8 jäsentä edustavat yliopiston professoreita, 8
yliopiston muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa ja 8 opiskelijoita.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä yliopistokolleegioon kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kahdeksan (8) varajäsentä.
Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle valittavaksi yliopistokolleegioon:
Varsinainen
Vara
*****
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:

8. §

Opiskelijajäsenten valinta Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon (määräaikaisesti salainen 11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja
muu henkilöstö sekä opiskelijat.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnanhallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä tiedekuntaneuvostoon neljä (4) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.
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Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valitaan toimikaudeksi 2014 - 15 seuraavat opiskelijajäsenet:
Varsinainen
Vara
****
*
*
*
*
*
*
*
Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:

9. §

Opiskelijajäsenten valinta Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon (määräaikaisesti salainen 11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja
muu henkilöstö sekä opiskelijat.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnanhallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä tiedekuntaneuvostoon neljä (4) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.
Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valitaan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2014 - 15 seuraavat opiskelijajäsenet:
Varsinainen
Vara
****
*
*
*
*
*
*
*
Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:

10. §

Opiskelijajäsenten valinta Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon (määräaikaisesti salainen 11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja
muu henkilöstö sekä opiskelijat.
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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnanhallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä tiedekuntaneuvostoon neljä (4) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.
Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valitaan
toimikaudeksi 2014 - 15 seuraavat opiskelijajäsenet:
Varsinainen
Vara
*
*
*
*
*
*
*
*
Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:

11. §

Opiskelijajäsenten valinta Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon (määräaikaisesti salainen 11.10. klo 14 saakka)

Asia:

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja
muu henkilöstö sekä opiskelijat.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---16.
valita opiskelijaedustajat yliopiston kolleegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden
toimikauden alussa, ylioppilaskunnanhallituksen esityksestä;”
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on nimetä tiedekuntaneuvostoon neljä (4) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.
Ylioppilaskunnan hallitus on käsitellyt valintoja kokouksessaan 1.10.2013.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon valitaan toimikaudeksi 2014 - 15 seuraavat opiskelijajäsenet:
Varsinainen
*
*
*
*

Vara
*
*
*

Hallitus esittää myös, että päätökset julistetaan määräaikaisesti salaisiksi (11.10. klo 14 saakka) yliopiston vaalirauhan säilyttämiseksi.
Päätös:
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12. §

Yliopistokolleegion täydentäminen

Asia:

Yliopistokollegiosta on 15.9 vapautunut kaksi varsinaisen jäsenen paikkaa sekä yksi varajäsenen
paikka tutkinnon suorittamisen sekä ilmoittautumisen laiminlyömisen vuoksi. Vapautuneet paikat
ovat filosofisesta, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä luonnontieteiden sekä metsätieteiden tiedekunnista

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että:
Todetaan että Katja Oinonen ja Roope Tahvanainen nousevat varsinaisiksi jäseniksi yliopistokollegioon.
Nimetään teol.yo Satu Koikkalainen Katja Oinosen varajäseneksi ja yht. yo Toivo Haimi Roope Tahvanaisen varajäseneksi 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi.
Nimetään Jyry Eronen Jere Lahden varajäseneksi 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös:

13. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnna toiminnasta;---”. Hallituksen toimikautta on kulunut liki puolet, joten hallitus antaa myös katsauksen toimintasuunnitelman näkökulmasta.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös:

14. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

15. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

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:

16. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.
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Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri
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