31.12.2016

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 6 / 2016
Aika:

9.12.2016 klo 17.11 – 22.07

Paikka:

UEF/Joensuun kampus, Aurora/AU206

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hakkarainen, Henri
Hentunen, Saana
Hietanen, Elina
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Isoranta, Toivo
Jauhiainen, Maria
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kekkonen, Tahvo
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno
Mattila, Pyry

Mertakorpi, Emma
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Pynttäri, Anne
Rinta-Jouppi, Anton
Ristimäki, Pauliina
Räihä, Heikki
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Saastamoinen, Matias
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Timonen, Tuomas
Vihonen, Sami
Zafar, Waqar

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!
Olli Siirola
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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PÖYTÄKIRJA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Olli Siirola avaa kokouksen klo 17:11

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § 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 liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 12 § mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 2.12.2016 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 3 äänivallattoman edustajiston jäsenen ollessa läsnä. Kokouksessa läsnä myös toisena sihteerinä
hallintosihteeri Emmi Alho, Ilkka Kakko, Olli Auvinen (ehdolla hallitukseen) sekä Henna Räsänen (tulkki).
3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § 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 21 § mukaan: ”--- Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2)
edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa: Henri Sormunen ja Sami Vihonen
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee
edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten
valiokuntien esitykset sekä 12 §: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: Antti Saarelainen (Iviva) esitti, että pykäläksi 9 lisätään kohta ISYY:n SETA-kannatusjäsenyyden hakeminen.
Lähteenmäki esitti, että Setan kannatusjäsenyyttä ei oteta käsittelyyn kokouksessa, koska
se on määräenemmistöä edellyttävä päätös. Lähteenmäen esitys kannattamattomana raukesi.
Käytiin keskustelua siitä vaatiiko päätös kannatusjäsenyyden hakemisesta määräenemmistöä ja voidaanko se siten ottaa käsittelyyn. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Gabbouj tulkitsi sääntöjä siten, että asiakohta voidaan ottaa käsittelyyn.
Räihä (Opiskelijan ISYY) kannatti Saarelaisen esitystä
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti, että lisätään Koskelon (Perussuomalainen
lista) YTHS:n liittyvä puheenvuoro ilmoitusasioihin. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisättiin kohta ISYY:n SETA-kannatusjäsenyyden hakemista esityslistalle sekä Marko Koskelon puheenvuoro ilmoitusasioihin. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
*** Hietanen (vihreä lista) saapui kokoukseen 4§:n käsittelyn aikana klo. 17.22***
*** Uljaan kampustoimittaja Pasi Huttunen sekä Uljaan päätoimittaja Jarkko Kumpulainen saapuivat kokoukseen 4§:n käsittelyn aikana klo.17.24 ***
5. §

Ilmoitusasiat

1. Ilkka Kakko puheenvuoro
2. Marko Koskelo puheenvuoro
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi
Koskelo (Perussuomalainen lista) piti puheenvuoron YTHS:n valtuuskunnan ajankohtaisista
asioista. Koskelo kertoi, että Potilastietojärjestelmä uudistuu. Koskelo puhui myös YTHS:n
taloustilanteesta ja toiminta-arviosta vuodelle 2017, YTHS:n rahoitus pienenee ensi vuonna
0,5 miljoonaa euroa. Tämä johtuu valtion vuokratuen leikkauksesta sekä potilasmäärien
pienenemisestä. Terveydenhoitomaksu on tällä hetkellä 54€ ja sitä ei olla nostamassa. Valtaosa ylioppilaskunnista ei halua nostaa terveydenhoitomaksua, Koskelolla asiasta eriävä
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mielipide. Koskelo kehottaa ISYY:n edustajistoa pohtimaan kantaansa tähän, sillä terveydenhoitomaksun nosto tekisi YTHS:n taloudesta ennustettavampaa. Koskelo nosti esille
myös YTHS:n heikon rekrytointitilanne Savonlinnan osalta. Lääkäripalveluja joudutaan
hankkimaan ostopalveluna. Savonlinnan kampus lakkautuu 2018. YTHS:n Joensuun henkilökunta on huolissaan resursseista opiskelijamäärän kasvaessa.
6. §

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.
Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) tiedusteli miksi strategiaa, talousarviota ja toimintasuunnitelmaa ei ole lähetetty edustajistolle lausuntokierrokselle. Ikonen (hpj) vastasi, että syy on
hänen aikataulutuksessaan.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli hallitukselta millaisia muutosesityksiä ISYY:n delegaatio sai läpi SYL:n liittokokouksessa ja minkälaista keskustelua työryhmissä käytiin.
Kilponen (2.hpj, SYL liittarin delegaation pj) vastasi, että SYL:n budjettiin lisättiin 5000 euroa
kääntämistä ja tulkkausta varten Linan (hallituksen jäsen) aktiivisuuden tähden. Muutosesityksiä meni läpi ainakin opiskelijan ohjaukseen liittyen.
Nivala (hallituksen jäsen) avasi keskustelua sopo-asioihin liittyen. Liittokokouksessa käytiin
keskustelua ainakin siitä, olisiko väestönsuojista mahdollista joustaa asuntorakentamisessa. Nivalan mukaan työryhmässä oli keskusteltu myös mm. mahdollisuudesta vanhojen
toimistorakennusten hyödyntämiseen asuntokäytössä. Sopo-työryhmässä keskusteltiin
myös paljon siitä, tulisiko YTHS rakentaa tulevaisuudessa uudella tavalla.
Hiltunen (IViVa) ohjeisti tulevaa hallitusta siinä, että asiakirjat on hyvä antaa edustajistolle
lausuttavaksi. Myös stilistisiin seikkoihin ja asioiden priorisointiin tulee kiinnittää huomiota.
Hiltunen tiedusteli hpj Ikoselta, mitä asioita on priorisoitu. Ikonen (hpj) vastasi, että mm.
SYL:n liittokokouspapereita on priorisoitu viime kuussa, sillä SYL on tärkeä vaikuttamiskanava. Ikonen myös nosti esille, että ISYY:llä ei ole tällä hetkellä sivaria joka huolehtisi asiakirjojen kääntämisestä ja tämä on osaltaan vienyt aikaa.
7. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset
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Gabbouj (sääntövaliokunnan pj) muistutti, että mikäli ISYY:n sääntöihin tehdään vielä muutoksia, käsittely siirtyy seuraavalle vuodelle. Gabbouj ilmoitti myös, että ei ole vielä ehtinyt stilisoimaan esitystä uusiksi säännöiksi.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli sääntövaliokunnan puheenjohtajalta, olisiko sääntöihin mahdollista lisätä kohta edustajistoryhmän vaihtamisesta kesken edustajistokauden. Aiheesta käytiin keskustelua.
Muut valiokunnat eivät ole kokoontuneet edustajistokokousten välillä.

8. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsenet Maria Jauhiainen ja Laura Carman ovat pyytäneet eroa edustajiston
jäsenyydestä opiskelupaikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Esitys: Myönnetään ero Maria Jauhiaiselle ja Laura Carmanille edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös: Myönnettiin ero Maria Jauhiaiselle (Vihreä lista) ja Laura Carmanille (Demariopiskelijat)
edustajiston jäsenyydestä ja todettiin eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Jauhiaisen eron myötä varsinaiseksi edustajiston jäseneksi nousee Teemu Huikuri ja Carmanin eron myötä varsinaiseksi edustajiston jäseneksi nousee Tuomas Timonen.

9. §

Isyy:n kannatusjäsenyys SETA ry:ssa

Esitys: Edaattori Antti Saarelainen esitti Heikki Räihän kannattamana, että edustajisto käsittelee
Isyy:n liittymistä SETA ry:n kannatusjäseneksi.
Päätös: Edustajisto päätti, että ISYY hakee SETA:n kannatusjäsenyyttä.
Saarelainen (Iviva) piti puheenvuoron kannatusjäsenyyden puolesta. Saarelainen vetosi siihen, että kannatuusjäsenyys on tärkeä viesti ISYY:n jäsenistölle ja yhteiskunnalle siitä, että
jokainen on tärkeä ja tervetullut.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti eriävän mielipiteensä SETA:n kannatusjäseneksi liittymisestä. Hän vetosi siihen, että Suomen lainsäädäntö turvaa yhdenvertaisuuden,
eikä kannatusjäsenyyttä tarvita. Lähteenmäen mukaan asia ei ole osa edunvalvontaa vaan
se on politikointia ja positiivista syrjintää.
Räihä (Opiskelijan ISYY) kannatti Saarelaisen esitystä.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että ei voi allekirjoittaa perussuomalaisen listan kantaa aiheesta. Koskelo korosti puolueettomuuttaan ja Perussuomalaisen listan linjan
olevan ideologiansa ja arvojensa vastaista. Koskelo korosti sitä, että kaikille kuuluu ihmisoikeudet ja tasa-arvo.
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10. §

ISYY:n Säännöt

Asia:

ISYY:n nykyisin voimassaolevissa säännöissä on havaittu lukuisia viittausvirheitä ja asiavirheitä. Sääntöjen päivitystyötä ovat tehneet edellisen edustajistokauden sääntövaliokunta
sekä nykyinen sääntövaliokunta. Sääntöjen 19 § 20 momentin mukaan edustajiston tehtävänä on:
päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori. Sääntövaliokunnan esitys uusiksi säännöiksi esityslistan liitteenä 1.
Esitys: Edustajisto hyväksyy toisen kerran sääntövaliokunnan esityksen ISYY:n uusiksi säännöiksi
ja lähettää säännöt UEF:n rehtorin vahvistettavaksi.
Päätös: Gabbouj (Sääntövaliokunnan puheenjohtaja) tiedusteli, onko sääntöihin liittyen kysymyksiä. Kysymyksiä ei herännyt. Gabbouj avasi ylioppilaskunnan säännöissä käytettyjä viittaussääntöjä.
Edustajisto hyväksyi toisen kerran sääntövaliokunnan esityksen ISYY:n uusiksi säännöiksi
ja lähettää säännöt UEF:n rehtorin vahvistettavaksi.

11.§

ISYY:n Strategia 2017–2021

Asia:

ISYY:n strategia oli edustajiston kokouksessa lähetekeskustelussa 15.9.2016. Hallitus on
muokannut strategialuonnosta edustajiston lähetekeskustelun pohjalta ja lähettää strategian edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallitus päätti uudelleen valmistella strategialuonnosta ja lähettää sen laajalle lausuntokierrokselle ennen edustajiston kokousta.
Luonnos ei kuitenkaan ole käynyt lausuntokierroksella ennen hallituksen käsittelyä aikataulun viivästyttyä. Strategialuonnos esityslistan liitteenä 2.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi ISYY:n strategian vuosille 2017–2021.
Päätös: Hiltunen (IViVa), esitti, että edustajisto ottaa pohjakseen Ivivan muutetun strategiapohjan.
Aleksi Hiltunen (DeeKu) kannatti Tuomas Hiltusen esitystä. Hiltunen (Iviva) esitteli Ivivan
varjostrategiaa. Ivivan vaihtoehtoisessa pohjassa kieliasua ja rakennetta on Hiltusen (Iviva)
mukaan paranneltu ja jäsentely on tehty hieman eri tavalla kuin hallituksen pohjassa.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että Hiltusen esitys voitaisiin ottaa käsittelyn
pohjaksi.
Hallitus ei ottanut Ivivan esitystä nimiinsä.
Suoritettiin koeäänestys, jossa vihreä äänestyslippu on hallituksen pohja, punainen Ivivan
esitys. Ivivan esitys voitti koeäänestyksen.
Ivivan esitys käsiteltiin pohjaesityksenä. Mattila (Deeku) huomautti, että rivillä 50 on kirjoitusvirhe. Kirjoitusvirhe korjataan stilistisenä muutoksena.
Edustajisto hyväksyi IViVan esityksen ISYY:n strategiaksi vuosille 2017-2021.
***

Railumnit Topias Tamminen ja Saara Hanhela saapuivat kokoukseen §11 käsittelyn aikana
klo 18.31. ***
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12.§

ISYY:n Viestintästrategia

Asia:

ISYY:n viestintästrategiaa on valmisteltu viestintäsektorilla aktiivisesti kuluvana vuonna.
Viestintästrategia esityslistan liitteenä 3.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n Viestintästrategian edustajiston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kilponen (hallituksen viestintävastaava) avasi viestintästrategiaa. Koskelo (Perussuomalainen lista) huomautti, että viestintästrategiassa ei ole mainintaa hallopedeista ja tiedusteli
syytä tälle.
Hiltunen (IViVa) esitti lisäystä riville 9: Lisätään sana "sekä", jolloin "painopistealueet,
suunta" -> "painopistealueet sekä suunta". Saarelainen (IViVa) kannatti, hallitus otti muutosesityksen nimiinsä
Hiltunen
(Iviva)
esitti
poistoa
riveille
14-44.
Hiltunen perusteli poistoa sillä, että kyseiset rivit eivät kuvaa ISYY:n viestinnän toimintaa
vuosina
2017-18.
Kekkonen
(IViVa)
kannatti
Hiltusen
esitystä.
Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) kommentoi, että rivit 14-44 ovat tarpeellisia . Kyyrönen esitti,
että pysytään hallituksen pohjassa. Hiltunen (Deeku) kannattaa hallituksen esitystä ja kommentoi, että viestintästrategia ei ole liian pitkä ja huomautti, että nykytilan esittely on tarpeellista. Hiltunen (Iviva) esittää, että rivit 14-44 voidaan säilyttää, mikäli ne poistetaan julkisesta viestintästrategiasta. Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että rivit
14-44 ovat erittäin hyvät. Lähteenmäki tiedustelee, miksi Iviva haluaa salailla viestinnän nykytilaa. Hiltunen (Iviva) kommentoi, että hän ei ole missään vaiheessa sanonut haluavansa
salailla ko. asiaa.
Suoritetaan koeäänestys, jossa hallituksen pohja vihreä ja Ivivan pohja punainen. Hallituksen pohjaesitys voitti.
Hiltunen (IViVa) muutosesitys riville 63: Muutetaan muotoon: "ISYY:n strategian tavoitteiden sekä toimintasuunnitelmien toteuttaminen"
Hallitus otti muutosesityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti, että riveillä 149-153 verbien taivutus korjataan: "laatiessa" -> "laadittaessa", "osallistuessa" -> "osallistuttaessa". Hallitus otti esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti, että riveiltä 155-156 muutetaan otsikko seuraavastI: "Iloinen jäsenmaksun maksaja" -> "Iloinen ISYY:läinen". Hallitus otti esityksen nimiinsä. Rivillä 160 on
toisto otsikosta riviltä 155-156, joten sekin muutetaan kuulumaan "Iloinen jäsenmaksun
maksaja" -> "Iloinen ISYY:läinen". Hallitus otti esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) teki muutosesityksen riville 171: "somepresenssi"->"somepreesens". Hallitus otti muutosesityksen nimiinsä.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti lisäystä riville 175: Rivi 175 Viestinnän kohderyhmät: Lisäys kohtaan sisäinen viestintä: Hallopedit. Hallitus otti Lähteenmäen esityksen
nimiinsä, muotoiluna hallopedin sijaan hallinnon opiskelijaedustajat.
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Hiltunen (Iviva) esitti muutosta riveille 175-194: Siirretään ko. rivit alkamaan riviltä 62, jolloin
sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsitteet tulee määritellyksi ennen kuin niitä enemmälti käytetään. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä
Sormunen (Fortis) esitti stilistisen muutosesityksen riville 221: sidosryhmäyhteistyö on yhdyssana. Hallitus otti esityksen nimiinsä.
Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen ISYY:n viestintästrategiaksi em. muutoksin.
13. §

ISYY:n vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Asia:

Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma oli pääotsikkotasolla lähetekeskustelussa edustajiston kokouksessa 5/2016.
Esitys toimintasuunnitelmaksi esityslistan liitteenä 4.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017 edustajiston hyväksyttäväksi.
Päätös: Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen ISYY:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017
seuraavin muutoksin:
Yleiskeskustelussa Mattila (DeeKu) nosti esille näkökulman siitä, että YTHS:n käyttäjät ovat
hyvin etuoikeutetussa asemassa. Mattila korosti, että lääketieteen näkökulmasta palvelut
tulisi suunnata niille, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa.
Hiltunen (IViVa) esitti lisäystä riville 13: Lisätään sana "on". tieto asiallista -> tieto on asiallista. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 28: Muutetaan otsikko muotoon: "Vaikuttavampi
kansainvälisten asioiden edunvalvonta" Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 32: oikeudenmukainen -> tarkoituksenmukainen. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (Iviva) esitti muutosta riville 34: kun -> jolloin. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (Iviva) esitti muutosta riville 36:muiden osien -> muun osion. Hallitus otti Hiltusen
esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutoksia riveille 39 Lisätään sana "järjestetään". joka toinen -> Joka
toinen viikko järjestetään ja 41 Lisätään sana "järjestetään". joka toinen -> joka toinen
viikko järjestetään. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti lisäystä riveille 40-41: Rivit 40-41: Muutos/Lisäys: kansainvälistä asioista vastaavat sekä hallinnon opiskelijaedustajista valitut henkilöt.
Hallitus ei ota esitystä nimiinsä. Ikonen (Hpj) kommentoi, että hallopedit voitaisiin tarvitta-
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essa kutsua kuultavaksi. Nivala (hallituksen jäsen) kommentoi, että muotoilun tulisi olla sellainen, että hallopedit voidaan tarvittaessa kutsua. Lähteenmäen esitys raukesi kannattamattomana.
Hiltunen (IViVa) esitti muutoksen riville 45: Lukukausimaksut Suomessa ja UEF:ssa tulevat
voimaan -> Lukuvuosimaksut tulevat voimaan Suomessa ja UEF:ssa. Hallitus otti Hiltusen
esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 67-68: Muutetaan virke muotoon: "The Riverside
Residence -Joensuu sekä joitain opiskelija-asuntoja Kuopiossa suljetaan jossain vaiheessa,
mikä vähentää opiskelija-asuntotarjontaa kyseisillä kampuksilla." Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 69-70: Muutetaan virke muotoon: "Lisäksi Savonlinnan kampustoiminnot opiskelijoineen siirretään Joensuuhun syksyllä 2018, mikä hankaloittaa entisestään edullisten asuntojen saatavuutta Joensuussa." Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 70-72: Muutetaan virke muotoon: "ISYY selvittää ja
päättää vaikuttamistavoista, joita se käyttää ennen kuin edellä kuvatut asuntotilanteen
muutokset astuvat voimaan." Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 74-75: Muutetaan virke muotoon: " Vaikkei ISYY vastaa enää tuutoroinnista, niin ISYY vaikuttaa yliopistoon, jotta tuutoroitaville kv-ryhmille olisi
kaksi tuutoria,..." Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Sormunen (Fortis) esitti muutosta riville 88: kaikkis muutetaan muotoon kaikki. Hallitus otti
Sormusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 108: kehittää -> kehittyä. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 117-118: Muutetaan virke muotoon: "Sosiaali-, terveys- ja koulutuksellista palveluverkostoa muodostettaessa tulee huomioida erilaisten opiskelijoiden, kuten perheellisten ja yksinäisten opiskelijoiden palvelut." Hallitus otti Hiltusen
esityksen nimiinsä.
Hiltunen (DeeKu) esitti muutosta riveille 117-118: Yhdyssanavirheen korjaus. Hallitus otti
Hiltusen esityksen nimiinsä.
Rosa Summanen (Ryhmä Oikeat) muutosesitys riville 141: Opiskelijaperheitä kirjoitusvirhe
korjattava. Hallitus otti nimiinsä.
Hiltunen (Iviva) esitti muutosta riville 146: opiskelija perheitä -> opiskelijaperheitä. Hallitus
otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Peltokangas (DeeKu) muutosesitys riville 147: opiskeluaan. Hallitus otti esityksen nimiinsä.
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Saarelainen (IViVa) muutosesitys riveille 150-154: Muutetaan kappale muotoon: "Suomen korkeakoulut päivittävät yhdenvertaisuusohjelmansa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) nojalla.
ISYY päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuonna 2017. Yhdenvertaisuussuunnitelman
laatimisessa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi UEF:n, SYL:n, muiden ylioppilaskuntien,
Nyytin ja Seta:n kanssa. ISYY järjestää vuonna 2017 kiusaamisen- ja rasisminvastaisen kampanjan sekä tasa-arvokoulutusta ISYY-aktiiveille sekä halukkaille ainejärjestöille. Erilaisuuden
huomioiminen otetaan yhdeksi ISYY:n järjestö- ja kerhoavustusten myöntämisen painopisteeksi vuonna 2017." Hallitus otti Saarelainen esityksen nimiinsä.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti, että riveillä 150-154 lueteltujen yhteystyötahoihin lisätään YTHS. Hallitus otti Lähteenmäen esityksen nimiinsä.
Saarelainen esitti muutosta riveille 157-158: Muutetaan kappale muotoon: "ISYY:lla on vuoden
2017 lopussa uusi yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen- ja rasisminvastaisuus huomioidaan entistä paremmin sekä ISYY:n että kampus- ja ainejärjestöjen kaikessa toiminnassa." Hallitus otti saarelaisen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 167: Muutetaan virke muotoon: "millä laajuudella projekti viedään tammikuussa loppuun Joensuussa". Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (Iviva) esitti lisäystä riville 171:Lisätään virke: "ISYY:n edustajistoa, hallitusta ja kehitysyhtiötä varten luodaan yhteinen toimintaa ja tavoitteita ohjaava strategia."Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riveille 188-189: vapaa ajan -> vapaa-ajan. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (DeeKu) muutosesitys riville 196: näin me saataisiin. Hallitus otti Hiltusen esityksen
nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 197: opiskelija yhteisöä -> opiskelijayhteisöä. Hallitus
otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Kekkonen (IViVa) esitti muutosta riveille 207-213: Muutetaan kappale muotoon: "Kuntavaalit
järjestetään Suomessa ja myös ISYY:n kampuskaupungeissa 9.4.2017 ja niissä valitaan kuntien
valtuustot vuosille 2017-21. Ehdokasasettelu päättyy 28.2. ISYY kannustaa jäseniään seuraamaan kuntavaaleihin liittyvää keskustelua sekä asettumaan ehdolle ja äänestämään kuntavaaleissa. ISYY vaikuttaa keskusvaalilautakuntiin, jotta joka kampukselle saadaan äänestyspaikka. Äänestyspaikat kampuksilla madaltavat opiskelijoiden kynnystä äänestää vaaleisssa.
ISYY tapaa ja kontaktoi aktiivisesti puolueiden edustajia ja ehdokkaita tuodakseen Itä-Suomen
korkeakouluopiskelijoiden kuntavaaliteemoja tulevien kuntapäättäjien tietoisuuteen. Vaalien
jälkeen ISYY kontaktoi valitut valtuutetut ja muistuttaa heitä korkeakouluopiskelijoiden tavoitteista, etteivät ne pääse unohtumaan myöskään valituksi tulemisen jälkeen." Hallitus otti Kekkosen muutoksen nimiinsä
Kekkonen (IViVa) esitti muutosesityksen riveille 216-219: Muutetaan kappale muotoon: "Kampuksilla on helposti saavutettavat äänestyspaikat. Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita on paljon ehdolla kuntavaaleissa niin heidän kotikunnissaan kuin ISYY:n kampuskaupungeissakin.
ISYY:n jäsenet äänestävät aktiivisesti kuntavaaleissa. Kuntavaaliehdokkaat allekirjoittavat
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opiskelijaliikkeen kuntapoliittiset tavoitteet ja sitoutuvat toteuttamaan niitä aktiivisesti läpi
valtuustokauden." Hallitus otti Kekkosen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 222: Muutetaan otsikko muotoon: "Hyvinvointia liikunnasta". Hiltusen esitys raukeaa kannattamattomana.
Hiltunen (Iviva) esitti lisäystä riville 231: Lisätään virkkeen loppuun piste suomen kielen lauseopin mukaisesti. Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) esitti muutosta riville 251: Muutetaan otsikko muotoon: "Turvapaikanhakijayhteistyö". Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Lähteenmäki esitti rivien 253-257 ja 259-264 poistoa. Lähteenmäen esitykset raukeavat kannattamattomina.
Hiltunen (IViVa) muutoesitys riville 255: vastaanottokeskus -> vastaanottokeskukset. Hallitus
otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) muutosesitys riveille 270-272: Korvataan kappale seuraavalla: "ISYY:lle luodaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma strategiakauden ajaksi tukemaan strategian toteutumista, lisäämään talouden ennakoitavuutta ja vahvistamaan ISYY:n taloutta. Taloussuunnittelun perusteena toimivat perustellut, ennakoidut ja realistiset tulo- ja kulurakenteet."
Hallitus otti Hiltusen esityksen nimiinsä.
Hiltunen (IViVa) muutosesitys riveille 273: Lisätään uusi projekti, jonka nimi on "Strategiat käytäntöön". Projekti kuuluu seuraavasti: "Vuonna 2017 ISYY laatii vuosille 2017-21 hyväksytylle
strategialleen toimenpideohjelman koko sen voimassaoloajaksi. Strategian toimenpideohjelman avulla varmistetaan se, että strategiassa määritetyt tavoitteet saavutetaan strategiakauden aikana sekä sillä mitataan ja raportoidaan strategian toteutumista. Vastaavasti vuosille
2017-18 hyväksytylle viestintästrategialle laaditaan viestintäohjeistus, jota noudattamalla
ISYY saavuttaa viestintästrategiansa tavoitteet." Kekkonen (IViVa) kannatti esitystä. Hallitus ei
ota Hiltusen lisäysesitystä nimiinsä. Suoritetaan koeäänestys, jossa hallituksen pohja on vihreä, Hiltusen vastaesitys punainen. Hiltusen esitys voittaa. Lisätään Hiltusen esitys riville 273.

*** Railumni Jarno Pitko saapui kokoukseen §:n 13 käsittelyn aikana Klo.19:45 ***
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti lisäystä tosun jatkuvan toiminnan Koulutuspoliittisen sektorin Halloped-verkosto kohtaan: Lisäys/Muutos: Järjestetään tapaamisia ja koulutuksia hallopedeille sekä kehitetään niiden sisältöjä. Hallitus ei ottanut Lähteenmäen esitystä
nimiinsä. Suoritetaan koeäänestys. Lähteenmäen esitys voitti.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti lisäystä tosun jatkuvan toiminnan kohtaan Sosiaalipoliittisen sektorin kohtaan kuntavaikuttaminen: Lisäys loppuun: sekä opiskelija-asuntoyhtiöiden hallitusten luottamushenkilöihin. Hallitus ei ota Lähteenmäen esitystä nimiinsä. Peltola
(Keskeiset) kannatti Lähteenmäen esitystä. Suoritettiin koeäänestys. Lähteenmäen esitys
voitti.
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Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti lisäystä tosun jatkuvan toiminnan kohtaan Sosiaalipoliittisen sektorin kohtaan opiskelijan hyvinvointi: Lisätään viimeisen lauseen loppuun
seuraava: sekä rahoitusjärjestelemän selkeyttämistä. Hallitus ei ottanut Lähteenmäen esitystä
nimiinsä. Esitys raukesi kannattamattomana.
***** KOKOUSTAUKO 19.57–20.07.

*****

14. §

ISYY:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2017–18

Asia:

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2017–18 sama kuin
kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös, että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatkoopiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).
Päätös: Edustajisto päätti, että ISYY:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2017-2018 126€. Edustajisto
päätti, että jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja kevät). Jatkoopiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli kuuluuko YTHS:n palvelut jatko-opiskelijoille.
Pääsihteeri vastasi, että jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palvelujen piiriin.

15.§

ISYY:n talousarvio vuodelle 2017

Asia:

Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 5/2016. ISYY:n
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus käsitteli talousarviota kokouksissaan
26/2016 ja 27/2016. Hallituksen esitys ISYY:n talousarvioksi vuodelle 2017 esityslistan liitteenä 5.

Esitys: Hallitus esittää ISYY:n talousarviota vuodelle 2017 edustajiston hyväksyttäväksi.
Päätös: Yleiskeskustelussa pääsihteeri avasi ISYY:n vuoden 2017 talousarvioesitystä pääpiirteittäin.
Pääsihteeri nosti esille, että edustajiston olisi hyvä käydä periaatteellista keskustelua siitä,
mikä on hallituksen ja edustajiston kokouskieli. Pääsihteeri kertoi, että ISYY:llä ei ole tällä
hetkellä tiedossa sivaria, kahden sivarin palkkaamiseen on varattuna rahaa.
Pääsihteeri kertoi, että tuutorointiin on varattu ensi vuodelle 0€, sillä yliopisto tulee ensi vuodesta lähtien järjestämään tuutoroinnin osana omaa alkuohjaustaan. Ensi vuodelle on varattu
rahaa liikunta-approon. Vuonna 2016 projekti jäi toteutumatta puuttuvan rahoituksen vuoksi.
Pääsihteeri nosti esille, että OKKK-projektiin, perheellisille opiskelijoille ja yksinäisille opiskelijoille on budjetoitu rahaa aikaisemmista vuosista poiketen. Vuosijuhliin on varattu rahaa ensi
vuodelle, sillä ensi vuosi on vuosijuhlavuosi. Annettuihin avustuksiin on budjetoitu hallituksen
esityksestä 2000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
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Hietala (Puolueettomat) tiedusteli miksi työelämäpäivään ei ole budjetoitu rahaa. Kylämäki
(hallituksen jäsen) vastasi, että se johtuu siitä, ettei työelämäpäivään ole vielä suunniteltu mitään sellaista toimintaa joka veisi rahaa. Tänä vuonna työelämäpäivä järjestettiin Joensuussa,
eikä siihen mennyt rahaa.
Edustajistovaaleihin on budjetoitu rahaa sähköisen äänestysjärjestelmän järjestämiseen sekä
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkioon. Kuopion vappuun budjetoidaan lisää rahaa, sillä Kuopion vapu ei lopu. Lukemalle lisää pöytiä ja tuoleja ja Suvakselle tulossa saunaremontti. Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) tiedusteli, olisiko Suvakselle mahdollista hankkia parempi kiuas. Hiltunen (IViVa) kommentoi, että pukuhuoneessa olisi hyvä olla lattiakaivo.
Poistojen jälkeen tulos on alijäämäinen
Päätoimittaja Kumpulainen kertoi Uljaan taloustilanteesta. Hän esitti, että jatkossa kalenteri
ja Uljas tulisi pitää erillään kun puhutaan talousluvuista. Tällä hetkellä kalenteri tuottaa tappiota ja tähän tulisi reagoida. Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) tiedusteli, tulisiko meidän
pienentää kalenterin painosta. Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli, tulisiko kalenterista pyytää pientä maksua jatkossa, jolla voitaisiin kattaa kalenterin kuluja. Kumpulainen vastasi, että se on edustajiston päätettävissä. Pääsihteeri kommentoi, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat mukana kalenterin tekemisessä ja huolehtivat sen kilpailuttamisesta.
Saarelainen (IViVa) kommentoi, että FRANK:n opiskelijakorttimuutoksen jälkeen opkuilta poistuu yksi tärkeä jäsenhankintakeino. Saarelaisen mukaan ISYY:n ei kannata nyt ryhtyä kampittamaan yhtä tärkeimmästä yhteistyökumppaneistaan. Kumpulainen korosti mainosmyynnin
tärkeyttä ja huomautti, että Uljaan kulurakenteessa ei ole tapahtunut mitään suurta muutosta
viime vuosien aikana. Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi, kuinka paljon Uljasta ostetaan
vuosittain. Kumpulainen kommentoi, että tuottoa on noin 3000€. Kumpulainen kommentoi,
että olisi hienoa jos lehteä voitaisiin myydä ulospäin. Lehti on alviton, joten tämä ei onnistu.
Gabbouj (Fortis) kysyi, mistä alveista puhutaan. Kumpulainen vastasi, että ylioppilaslehti on
alviton. Saarelainen (IViVa) kommentoi, että on olemassa myös alvillisia jäsenlehtiä. Kumpulainen kommentoi, että asia täytyy ottaa perusteelliseen selvitykseen. Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että olisi tärkeää selvittää ko. asia, sillä Uljaalla olisi varmasti ostajia.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kysyi, olisi mahdollista saada taloudellista säästöä mikäli esim. Ellin asuntoihin tehtävä jakelu lopetettaisiin. Kumpulainen vastasi, että jakelukustannus ei ole kovin suuri. Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että jos todella on niin että Valto maksaa oman työnsä omalla mainosmyynnillään, niin olisi hyvä tietää millaisilla kärjillä & minkälaisella mainospaketilla Valto myy mainoksia. Kumpulainen vastasi kyllä ja pohti, voisiko ainejärjestöjen haalarimerkkisponsseja ja Uljaan mainosmyyntiä miettiä jotenkin yhteen. Saarelainen (IViVa) tiedusteli painomateriaalin laatua ja kysyi, olisiko lehteä mahdollista painaa halvemmalla. Kumpulainen vastasi, että kilpailutuksesta on kulunut hetki. Kilpailutus voitaisiin
tehdä uudelleen vuonna 2017. Gabbouj (Fortis) tiedusteli, johtuuko miinuksen kasvaminen
siitä, että mainosmyynti on laskenut. Kumpulainen vastasi, että mainosmyynnin laskeminen
on suurin tekijä Uljaan miinuksen kasvussa. Tämän lisäksi miinusta ovat kasvattaneet mm.
työntekijöiden palkkakulujen kasvu. Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) tiedusteli onko
mahdollista, että Uljaan palkkakustannukset kasvavat jatkossa johtuen siitä, että Uljaan toimittajat alkavat vaatia journalistiliiton taulukkopalkkaa. Hiltunen (DeeKu) kysyi, mitä vaihtoehtoja meillä on mikäli haluamme pienentää Uljaan kuluja. Kumpulainen vastasi, että paras
vaihtoehto olisi mainostuottojen kasvattaminen, esimerkiksi ensi vuonna järjestettäviä edustajistovaaleja voisi hyödyntää tässä. Muuten kulut on vedetty niin minimiin, ettei höylättävää
juuri ole. Radikaalein vaihtoehto olisi tietysti toisesta toimittajasta luopuminen. Koskelo (Pe-
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russuomalainen lista) nosti esiin, että voisimme jatkossa yrittää hyödyntää esimerkiksi edustajiston jäsenien yms. kontakteja sponsorien hankinnassa. Peltola (Keskeiset) kysyi millä aikataululla Uljas ajatteli toteuttaa kilpailuttamisen ja totesi, että kilpailutus olisi hyvä tehdä vuosittain. Kumpulainen vastasi, että kilpailutus tehdään vuoden vaihteen jälkeen.
Siirola (epj) avasi yksityiskohtaisen keskustelun ja käsittelyn talousarvioesityksestä:
Peltokangas (DeeKu) tiedusteli millä perusteella OKKK-projektin budjetti on määritelty. Nivala
vastasi, että ko.rahalla voidaan kattaa toiminnan kustannukset tarvittaessa sekä Kuopion, että
Joensuun kampuksilla.
Saarelainen (IViVa) esitti, että lisätään uusi pykälä hallituksen toimintaan (4500): Kiusaamisen
ja rasismin vastainen toimintaan 1000€. Hallitus ei ota esitystä nimiinsä ja vastaa, että ko. raha
voidaan ottaa hallituksen toiminnasta. Hietanen (Vihreä lista) kannatti Saarelaisen esitystä.
Suoritettiin koeäänestys. Saarelaisen esitys voitti.
Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että ei usko, että mainosmyynti paperiseen lehteen tulisi merkittävästi kasvamaan. Verkkolehdessä klikkausten määrä on todennettavissa. Hiltunen
(DeeKu), pohti, että Uljaan kustannusten pienentämiseksi on olemassa kolme vaihtoehtoa
jotka ovat: lopetetaan koko lehti, leikataan toimittajien työaikaa tai hyväksytään ne kustannukset mitkä tulee. Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että jotta voimme hyväksyä Uljaan kustannukset, meidän tulee tietää ne perusteet miksi ne hyväksytään ja kehittää lehteä vielä lukijaystävällisempään suuntaan. Gabbouj (Fortis) kommentoi, että täytyy tehdä suunnitelma siitä miten voisimme saada mainosmyyntiä enemmän. Gabbouj kommentoi, että mikäli hyväksymme
Uljaan budjetin siten kun se on nyt esitetty, Uljaan tulee sitoutua siihen, että tehdään suunnitelma mainosmyynnin lisäämiseksi. Hietala (Puolueettomat) kysyi Uljaalta, onko Uljas ollut yliopistoon yhteydessä yhteystyön merkeissä. Sundelin (Vihreä lista) toivoo osallistujia Uljaan
radiokerhoon, jossa yhtenä osa-alueena on yhteistyö yliopiston kanssa. Sundelin myös peräänkuulutti, että Uljas on yksi osa ISYY:n edunvalvontaa ja me kaikki voimme olla mukana lehden
kehittämisessä. Saarelainen (Iviva) kommentoi, että ihmiset lukevat uutiset netistä, mutta pidemmät ja syvällisemmät jutut paperilta. Meidän pitäisi pohtia onko Uljas uutismedia vai jotakin muuta. Saarelaisen mukaan meidän tulisi pohtia Uljaan roolia tulevaisuudessa. Koskelo
(Perussuomalainen lista) kommentoi, että mikäli haluamme parantaa Uljasta ja sen toimintaa,
edustajiston jäsenet itse voisivat kirjoittaa lehteen. Siirola kommentoi, että mikäli kukaan ei
aio tehdä asiakohtaan muutosesitystä, keskustelua jatketaan myöhemmin muissa edustajiston kokouksissa. Keskustelulle Uljaan roolista ja tarpeesta on selkeästi tarvetta.
Ikonen (Hpj) esitteli jaostojen budjettia ja esitti, että uuden edunvalvontajaoston budjetti on
750€. Gabbouj (Fortis) esittää, että sopo- ja kopo-jaostojen budjetit laitetaan yhteen, sillä ne
tulevat toimimaan yhdistyneenä edunvalvontajaostona jatkossa. Saarelainen (Iviva) kannatti
Gabboujn esitystä. Suoritettiin koeäänestys, Gabbouj’n esitys voitti.
Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) esitti kerholle KAAOS 500€ budjettia. Mäkitalo (Opiskelijan ISYY)
kannatti Kyyrösen esitystä. Hallitus otti Kyyrösen esityksen nimiinsä.
Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) esitti kerholle KIVES 500€ Vihonen (Kylterit) kannatti Kyyrösen esitystä. Hallitus otti Kyyrösen esityksen nimiinsä.
Kyyrönen esitti (Opiskelijan ISYY) kerholle Kyykkä 150€ lisäystä budjettiin. Gabbouj (Fortis)
kannatti Kyyrösen esitystä. Hallitus otti Kyyrösen esityksen nimiinsä.
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Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) esitti, että ASA kerholle myönnettäisiin 500€. Esitys raukesi kannattamattomana.
Siirola esitti, että kerholle Puijon Suunta 300€ lisäystä talousarvioon. Hiltunen (IViVa) kannatti.
Hallitus otti Siirolan esityksen nimiinsä.
Pääsihteeri kommentoi, että jäsenmääräarvio on 13 100.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi kohtaa rahoitustuotot ja -kulut, että jatkossa
olisi hyvä saada paremmin tietoon ylioppilaskunnan sidonnaisuuksia. Pääsihteeri kommentoi,
että noin kerran vuodessa on pankista käynyt sijoitusneuvoja pitämässä edustajistolle sijoituskatsauksen ylioppilaskunnan sijoituksista. Tullee taas alkuvuodesta 2017.
Mattila (Deeku) nosti esille, että olisi hyvä perustaa työryhmä tai vastaava käsittelemään kerhoille jaettavia avustuksia, sillä tällä hetkellä avustusten jakaminen ei ole läpinäkyvää. Koskelo
(Perussuomalainen lista) kommentoi, että kampusvaliokunta käsittelee kerhoavustukset. Saarelainen (IViVa) kommentoi, että tällä hetkellä jo pääsihteeri tarkastelee kerhojen avustuspyyntöjen järjellisyyttä. Mikäli halutaan, että joku työryhmä jatkossa käsittelee näitä, se voisi
olla esimerkiksi tytti-valiokunta. Gabbouj (Fortis) kannatti Saarelaisen esitystä. Todettiin yksimielisesti, että kehitetään kerhojen avustusten jakamista.
Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen ISYY:n talousarvioksi vuodelle 2017 em. muutoksin.

***Rosa Summanen (oikeat) poistui kokouksesta 15§:n käsittelyn aikana klo 20.33. ***
***Päätoimittaja Kumpulainen poistui kokouksesta 15§:n käsittelyn aikana klo 21.18. ***

16. §

Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Sääntöjen 14 § mukaan ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1.
ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”.
Sääntöjen 14 § 3 momentin mukaan ”Sen estämättä, mitä on määrätty edustajiston jäsenten vapautumisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.”.

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2017. Kankus (IViVa) esittää edustajiston puheenjohtajaksi Pyry Mattilaa (DeeKu). Hiltunen (DeeKu) kannattaa Kankuksen esitystä.
Päätös: Valittiin edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Pyry Mattila.
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17.§

Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Sääntöjen 14 § mukaan ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1.
ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”.
Sääntöjen 14 § 3 momentin mukaan ”Sen estämättä, mitä on määrätty edustajiston jäsenten vapautumisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.”.

Esitys: Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2017. Hietala (Puolueettomat) esittää
Juuso Sikiötä (Puolueettomat) 1.epj:ksi. Saastamoinen (Puolueettomat) kannatti.
Päätös: Valittiin edustajiston 1. puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Juuso Sikiö.

18.§

Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. Sääntöjen 14 § mukaan ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1.
ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”.
Sääntöjen 14 § 3 momentin mukaan ”Sen estämättä, mitä on määrätty edustajiston jäsenten vapautumisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.”.

Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2017. Hiltunen (Iviva) esitti Teemu Huikuria (Vihreä Lista) 2. epjk:si. Gabbouj (Fortis) kannatti Hiltusen esitystä.
Päätös: Valittiin edustajiston 2. puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Teemu Huikuri.

19.§

Hallituksen muodostajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ” 2) valita hallituksen
muodostaja. […]”
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ISYY:n sääntöjen 28 §:n mukaan "Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11§:n 1 momentin 1. kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai
kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntöjen
21 §:n mukaisesti.”. Edelleen, sääntöjen 28 § mukaan ”Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnanjäsen, joka on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla
lippuäänestyksellä. […]”
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja. Kyyrönen (Opiskelijan ISYY) esitti Tahvo Kekkosta.
Päätös: Valittiin hallituksen muodostajaksi Tahvo Kekkonen (IViVa).

20. §

Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2017

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”3) valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut
hallituksen jäsenet […].”
Edelleen, sääntöjen 27 § mukaan ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
kaksi (2) varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän
(7) jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi.
Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana. ”
Sääntöjen 29 §:n mukaan "Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä
esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen,
on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja
hallituksen jäseniksi.
Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan uusi hallituksen
muodostajan vaali 26 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen
muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen nimeämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella."

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet vuodelle 2017.
Päätös: Valittiin vuodelle 2017 ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi Tahvo Kekkonen, 1.
varapuheenjohtajaksi Matti Nivala, 2.varapuheenjohtajaksi Heikki Räihä ja hallituksen jäseniksi Henri Hakkarainen, Sara Peltola, Heidi Turunen, Lina Munčytė, Olli Auvinen ja Matias
Saastamoinen.
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***Anton Rinta-Jouppi (Kylterit) poistui kokouksesta § 19 käsittelyn aikana klo 21.41.***
20.§

Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä sekä Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenten valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 39 §:n 4 momentin mukaan "Savonlinnan kampusvaliokuntaan
kuuluvat tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen (5)
jäsentä, jotka edustajisto valitsee toimikauden alussa Savonlinnan kampuksella toimivien,
ylioppilaskunnan hyväksymien ainejärjestöjen esityksestä. Mikäli kampusvaliokunnan jäsen
eroaa kesken toimikauden, valitsee ylioppilaskunnan hallitus hänen tilalleen jäsenen aiemmin mainittujen järjestöjen esityksestä. Kampusvaliokunnassa tulee olla vähintään yksi jäsen kustakin aiemmin mainitusta ainejärjestöstä."
Lisäksi, sääntöjen 40 §:n 1 momentin mukaan "Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion
kampuksilla toimii järjestö-, koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja toimintajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle."
Edelleen, sääntöjen 40 §:n 3 momentin mukaan "Jaostot tekevät edustajistolle esityksen
puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä kokouksessa. Jaoston puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden alussa ja hallitus jos puheenjohtaja eroaa
tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden. Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan."
Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle.

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä sekä Savonlinnan
kampusvaliokunnan jäsenet.
Päätös: Edustajisto delegoi valinnat hallitukselle.

21. §

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: Käsiteltiin muut esille tulleet asiat:
-

RAIlumnit esittäytyivät
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-

22. §

- Paavo Kyyrönen huomautti, että kokoustiloissa tulisi olla riittävästi pistokkeita, pohti
ISYY:n logon päivittämistarvetta kun Savonlinnan kampus on lakkautettu ja huomautti, että äänestyslippujen väri tulisi vaihtaa muuksi kuin punaiseksi ja vihreäksi,
jolloin värisokeat otettaisiin huomioon.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Siirola päättää kokouksen klo 22.07.

Olli Siirola
puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Henri Sormunen

Sami Vihonen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja
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