3.5.2017

ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 4 / 2017
Aika:

10.5.2017 klo 17.00

Paikka:

Videoneuvottelutilat: Joensuu AU210, Kuopio SN300, Savonlinna A130

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hentunen, Saana
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Hiltunen, Tuomas
Huikuri, Teemu
Hänninen, Roosa
Isoranta, Toivo
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lampila, Iines
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno

Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka
Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Rinta-Jouppi, Anton
Ristimäki, Pauliina
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Savolainen, Toni
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
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!
Juuso Sikiö
edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Juuso Sikiö avaa 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.”
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. 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 § mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 3.5.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille 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. 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
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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:
5. §

Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

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:

7. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös:

8. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsen Tuomas Hiltunen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä henkilökohtaisesta syystä.

Esitys: Myönnetään ero Tuomas Hiltuselle edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä
muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös:

9. §

Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta loppuvuodeksi 2017
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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.”.
Edustajiston kokouksessaan 6/2016 valitsema edustajiston 2. varapuheenjohtaja Teemu
Huikuri on ilmoittanut olevansa estynyt hoitamaan edustajiston 2.varapuheenjohtajan toimea loppuvuoden aikana muuttuneen työtilanteen vuoksi. Huikuri jatkaa edustajiston jäsenenä.

Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja loppuvuodeksi 2017.
Päätös:

10. §

KYY-yhtiöt Oy:n yhtiöjärjestyksen toimialan muutosten hyväksyminen edustajiston kokouksessa

Asia:

KYY-yhtiöt Oy on päättänyt yhtiökokouksessaan esittää ISYY:n edustajistolle yhtiöjärjestyksen toimialaan muutoksia. Yhtiöjärjestyksen toimialan tehdyt muutokset vaativat edustajiston hyväksyntää ISYY:n sääntöjen mukaisesti: “18. § Kohta 21. päättää kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta
tai supistamisesta.”
Yhtiön vanha toimialan kuvaus:
”Yhtiön toimialana on majoitus- ja painatustoiminta, vuokraustoiminta, kirja-, toimistotarvike- ja ATK-kauppa sekä taloushallinto- ja toimistopalvelujen myynti. Lisäksi yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, maa-alueita, osakkeita ja muita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.”
Yhtiön toimialaan esittämät muutokset:
”Yhtiön toimialana on majoitus- ja painatustoiminta, vuokraustoiminta, kirja-, toimistotarvike-, ja ATK-kauppa sekä taloushallinto- ja toimistopalvelujen myynti ja kaikki muu laillinen liiketoiminta Suomessa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, maa-alueita, osakkeita ja muita
arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiö voi osallistua yliopistokampuksen kehittämiseen.”

Esitys: KYY-yhtiöt Oy esittää edustajiston hyväksyttäväksi yhtiökokouksen esityksiä yhtiöjärjestyksen muutokseksi selostusosan mukaisesti.
Päätös:
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11. §

OKKK-projektin valvontaryhmän hyväksyminen edustajiston kokouksessa

Asia:

KYY-yhtiöt Oy haluaa tehdä ISYY:n kanssa vahvempaa yhteistyötä. Tätä varten yhtiö haluaa
tulevaisuudessa ottaa käyttöön hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto otetaan käyttöön seuraavan yhtiön tilikauden aikana (tilikausi 2017-2018).
Ennen hallintoneuvoston käyttöönottoa ISYY asettaa valvontaryhmän tekemään osan hallintoneuvoston tehtävistä, kuten yhtiön hallitusten jäsenten nimittämisen. Hallintoneuvoston käyttöönoton yhteydessä valvontaryhmästä tehdään yhtiön hallintoneuvosto.

Esitys: KYY-yhtiöt Oy esittää edustajiston hyväksyttäväksi valvontaryhmän perustamisen selostusosan mukaisesti.
Päätös:

12. §

Uljas-visio

Asia:

Hallitus on valmistellut pohjaesityksen Uljaan visioksi. Visio on ollut kommentoitavana
edustajistolla, ja asiasta käytiin lähetekeskustelu edustajiston iltakoulussa 26.4.2017. Uljasvisio kuvaa Uljaan toimintaa ja kehityskohteita.

Esitys: Hallitus päätti esittää edustajiston hyväksyttäväksi Uljas-vision (LIITE 1).
Päätös:

13. §

Uuden toimen perustaminen

Asia:

Uljaan kampustoimittaja on irtisanoutunut ISYY: palveluksesta työsuhteen päättyessä
8.5.2017. Uljaan kampustoimittajan sijaisen Saara Närän määräaikainen työsopimus päättyy 19.5.2017. Kampustoimittajan sijaan Uljaan toiseksi toimeksi esitetään perustettavaksi
uusi toimi.

Esitys: Hallitus päätti esittää edustajistolle perustettavaksi uuden toimen kampustoimittajan tilalle, nimikkeellä Tuottaja.
Päätös:

14. §

Uljaan paperilehden säilyttäminen Uljas-median kehittämisen ajaksi

Asia:

Uljaan paperilehdestä on päätetty edustajiston kokouksessa 6/2015: ”ISYY valmistelee ylioppilaslehti Uljaan siirtämistä verkkoon siten, että seuraavan edustajistokauden lopussa
Uljas on valmis siirrettäväksi kokonaisuudessaan verkkoon.” Asiasta on käyty alustavaa keskustelua myös edustajiston iltakoulussa 26.4.2017.
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle päätettäväksi seuraavaa: Uljas ei ole vielä valmis siirrettäväksi
kokonaisuudessaan verkkoon. Uljaan verkkosivuja kehitetään Uljas-mediaksi, monimedialliseksi alustaksi Uljas vision pohjalta. Seuraavan neljän vuoden aikana Uljas-mediaa kehitetään Uljaan tärkeimpänä sisältönä, ja paperilehteä julkaistaan nykyisellä tavalla. Vuosittain
pidetään edustajiston iltakoulu ja tarkastellaan Uljas-median kehitystä. Kesän 2021 jälkeen
Uljas ei julkaise enää paperi- ja näköislehteä, vaan ainoa sisältöalusta on Uljas-vision määrittämä Uljas-media.
Päätös:

15. §

Pohjois-Karjalan Pride kulkue ja PuistojuhlaAsia

Asia:

ISYY on saanut Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:ltä kutsun Pohjois-Karjalan Pride kulkueeseen ja Puistojuhlaan, jotka järjestetään lauantaina 20.5. Joensuussa. Kulkueen ja puistotapahtuman tavoitteena on saada kokoontumaan yhteen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
ajavia toimijoita Pohjois-Karjalassa.

Esitys: Hallitus päätti esittää edustajiston päätettäväksi ISYY:n osallistumisesta Pohjois-Karjalan
Pride kulkueeseen ja Puistojuhlaan.
Päätös:

16. §

ISYY:n vaalijärjestys edustajiston vaaleihin, vaalijärjestyksen muuttaminen

Asia:

Sääntövaliokunta on päivittänyt ISYY:n Vaalijärjestystä edellisten vaalien kokemuksien ja
keskusvaalilautakunnan laatiman palautteen perusteella. ISYY:n sääntöjen 18 pykälän 24
momentin mukaan Edustajiston tehtävänä on: ”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) vaalijärjestys, vaalijärjestyksen muuttaminen tarvitsee lisäksi Itä-Suomen yliopiston rehtorin vahvistuksen.”

Esitys: Sääntövaliokunta esittää ISYY:n vaalijärjestystä edustajiston vaaleihin muutettavaksi.
Sääntövaliokunnan seuraava kokous on 9.5.2017, josta valiokunta toimittaa esityksen
muutoksista edustajistolle. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:

17. §

Edustajiston vaalien vaalipäivien asettaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 14 § mukaan ”— Vaalit toimitetaan KVL:n esittämänä,
edustajiston määräämänä, ajankohtana.”
Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistovaalien päivät edustajiston kokouksessa. Edustajisto asettaa keskusvaalilautakunnan esittämät päivät edustajistovaalien päiviksi.
Päätös:
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18. §

Hallinnon opiskelijaedustajavalinnoista vastaava työryhmä, edustajiston edustajan nimeäminen

Asia:

Hallinnon opiskelijaedustajien (HallOpEd) kausi on päättymässä ja uusien hallopedien valinta tulevalle toimikaudelle on syksyllä ajankohtaista. Edustajisto kävi lähetekeskustelun Halloped-valinnoista ja valintaperiaatteista kokouksessaan 3/2017.
Edustajisto päätti, että:
1. hakemukset käsitellään anonyymisti.
2. hallituksen työryhmään valitaan edustajiston jäsen _______.
3. hallitus valmistelee työryhmän esityksen pohjalta tiedekuntaneuvostojen ja kollegion
opiskelijajäsenten valinnan.
4. edustajisto haastattelee yliopiston hallitukseen hakeneista opiskelijoista ne, jotka hallitus valitsee haastatteluun.
Edustajiston tulee nyt nimetä edustajansa halloped-valintoja valmistelevaan työryhmään.

Esitys: Edustajisto nimeää keskuudestaan edustajan halloped-valintoja valmistelevaan työryhmään.
Päätös:

19. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § 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:

20. §

Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Sikiö päättää kokouksen klo

Juuso Sikiö

Anna-Kristiina Mikkonen

1.varapuheenjohtaja

sihteeri
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