KOKOUSKUTSU
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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 3 / 2013
Aika:

21.9.2013 klo 12.15

Paikka:

Tuusniemi, Kaupungintalo.

Läsnä:
Hakalisto, Kasperi
Herranen, Jussi
Hippi, Eeva
Hylkilä Hanna
Ikonen, Juho
Jokinen, Ida
Junkkari, Heikki
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kemppainen, Katariina
Kettunen, Antti

Laipio, Essi (Kristiina)
Miettinen, Eija
Myllärinen, Teemu
Nevalainen, Ilari
Okkonen, Marie
Raudaskoski, Miika
Reijonen, Juha-Pekka
Vaissalo, Jori (puheenjohtaja)
Vähämäki, Väinö
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15.

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 13.9.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtajan lisäksi läsnä 19 edustajaa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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 Antti Kettunen ja Juho Ikonen 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.
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys lisättynä Opiskelijoiden liikuntaliitto -kohdalla (kohdaksi 7).
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5. §

Ilmoitusasiat

1.

Muutoksia henkilökunnassa

2.

Hallopedhaku päättynyt

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja yliopistoon ilmoittautumisen takaraja syksyllä on 15.9. Tämän
jälkeen edustajiston jäsenistä tehdään läsnäolotarkastus. Poissaolevat tai valmistuneet jäsenet eivät ole vaalikelpoisia, eivätkä siten varsinaisia edustajiston jäseniä. Lisäksi Anniina Ihamäki, Sami
Kiiski ja Aappo Alamäki ovat jättäneet eronpyyntönsä edustajistolle.

Esitys: Käsitellään muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös: Myönntettiin ero sitä pyytäneille ja todettiin muutokset edustajiston kokoonpanossa (liitteenä).

7. §

LISÄTTY: Opiskelijoiden liikuntaliiton ylimääräinen liittokokous ja talviuniversiadit

Asia:

Lisätty kokouksessa

Esitys: Tehdään kokouksessa
Päätös: Teemu Myllärinen jääväsi itsensä keskustelusta. Evästettiin liittokokousedustajat suhtautumaan
Universiadi -hankkeeseen positiivisesti ja antamaan sille kannatuksensa.

8. §

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta

Asia:

Hallitus on valmistellut ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman mallin muutosta. Hallitus esittelee
uuden mallin ja siitä käydään lähetekeskustelu. Toimintasuunnitelman sisällölliselle läpikäymiselle
on varattu aikaa workshop –omaiseen työskentelyyn sunnuntai-aamulle.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

9. §

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan linjapaperista

Asia:

Hallitus on valmistellut ylioppilaskunnan linjapaperia ja haluaa käydä lähetekeskustelun, jotta edustajiston toiveet saataisiin huomioitua täysimääräisesti.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
***puheenjohtaja määräsi kokoustauon klo 13.40 – 13.56***
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10. §

Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan talousarviosta

Asia:

Taloustyöryhmä on käynyt linjaavia keskusteluja ylioppilaskunnan talousarviosta vuodelle 2014.
Keskusteluun nostetaan keskeisimpiä teemoja, joiden pohjalta lähetekeskustelu talousarviovalmistelun pohjaksi.

Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
***puheenjohtaja määräsi kokoustauon 15.18-15.29***

11. §

Hallituksen valinnan periaatteet

Asia:

Hallitus on valmistellut periaatteita, joilla uuden hallituksen valinta ja siihen tähtäävä markkinointi
ja rekrytointi toteutetaan. Esitys lähetetään edustajistolle erillisenä liitteenä.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy hallituksen valinnan periaatteet –ohjesäännön.
Päätös: Miettinen esitti Myllärisen kannattamana esityksen hylkäämistä. Raudaskoski esitti Laipion kannattamana esityksen palauttamista valmisteluun. Äänestettiin Miettinen vs. Raudaskoski (Miettinen
voitti) ja Pohja vs. Miettinen (Miettinen voitti). Ei hyväksytty ohjesääntöä.

12. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan

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.

13. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

14. §

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: ei ollut.
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15. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Antti Kettunen

Juho Ikonen
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