16.2.2017

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 1 / 2017
Aika:

1.2.2017 klo 17.19-19.26

Paikka:

Kuopio ME201, Joensuu E204, Savonlinna B304

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hentunen, Saana
Hietanen, Elina
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
Lehtimäki, Karoliina

Lähteenmäki, Jarno
Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka
Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
Nurmi, Pauliina
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Pynttäri, Anne
Rinta-Jouppi, AntonRäisänen, Henna
Saarelainen, Antti
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!
Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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PÖYTÄKIRJA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avasi kokouksen klo: 17:19

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 25.1.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 31 äänivaltaisen ja 1 äänivallattoman edustajiston jäsenen ollessa läsnä. Kokouksessa läsnä myös tulkki Riitta Sahlsten.

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: Maria Mäkitalo ja Rosa Summanen
sekä kaksi ääntenlaskijaa: Taneli Kamunen ja Antti Saarelainen.
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käSivu 2 / 10
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sitellään 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: Mattila (epj) huomautti, että esityslistan kohdassa 9§ on virhe.
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.
Muutosesityksen oikea muoto on
Sääntöjen 18 § 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.
Korjataan sääntömuutosesityksen pykäläviittaus oikeaan muotoon.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainitulla muutoksella.
5. §

Ilmoitusasiat

1. Päätoimittajan sijaisen rekrytointi
Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Päätoimittajan opintovapaan sijaiseksi ei ole tullut yhtään hakemusta. Kekkonen kehotti
edustajiston jäseniä jakamaan tietoa avoimesta tehtävästä. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

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: Hallitus esittäytyi edustajistolle. Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli estettömyyskierroksesta, johon hallitus osallistui. Kekkonen (hpj) vastasi, että kierrokseen osallistui eri tahoja erään
opiskelijan johdolla. Kierroksella tutustuttiin Kuopion kampuksen rakennusten esteettömyyteen.
SYK
ja
yliopisto
kartoittavat
yliopiston
tilat
esteettömyyden
näkökulmasta.
Kekkonen (hpj) ja Auvinen (hallituksen jäsen) ovat tavanneet tietojenkäsittelytieteiden laitoksen
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henkilökuntaa ja keskustelleet opintojen uudistuksesta. Tietojenkäsittelytieteisessä lisätään yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja kandiopinnot tulevat jatkossa olemaan yhteiset yliopistoopiskelijoiden kanssa.
Summanen kommentoi, että Joensuun kampuksella tietojenkäsittelytieteen opetuksessa, opetusmenetelmissä ja opiskelijoiden ohjauksessa on puutteita. Amanuenssi toimii Kuopiosta käsin, tämä
on nähty ongelmallisena tkt:n opiskelijoiden keskuudessa.
Siirola (DeeKu) tiedusteli Nivalalta (hvpj) olisiko edustajiston mahdollista saada esitys OKKKprojektin etenemisestä. Nivala lähettää esityksen edustajiston listalle. Nivala nosti keskusteluun
projektista viestimisen ja tiedusteli edustajistolta, mikä olisi paras tapa viestiä projektista edustajistolle.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli Nivalalta mitä yhteistyökumppaneita OKKK-projektiin
on saatu mukaan. Koskelo tiedusteli myös, mitä POKA:n kanssa on keskusteltu YTHS:n tilanteesta.
Koskelo tiedusteli Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuuden maakuntavisiosta opiskelijan näkökulmasta. Nivala (hvpj) sanoi, että tarkkoja tehtäviä ei ole maakuntaliitossa vielä määritelty, mutta avasi hieman maakuntaliiton budjettinäkymiä.
Karelia Amk:n puolelle oma YTHS:n toimipiste ja vastaanotto, on myös ollut keskustelua siitä, että
osa YTHS:n lääkäreistä voisi työskennellä osan viikosta UEF:n kampuksella ja osan viikosta Karelian
kampuksella. Keskusteluja tullaan käymään myös Kuopion toimipisteen osalta. Savonlinnassa toimipiste tullaan ajamaan alas, lääkäripalvelut hankitaan ostopalveluina. Karelia AMK:n ja yliopiston
eri organisaatioiden kanssa on käyty keskustelua OKKK-projektista.
Timonen (demariopiskelijat) tiedusteli miten OKKK-projekia voitaisiin viedä puolueille tiedoksi.
Nivala vastasi, että voitaisiin järjestää yhteinen työskentely- tai info-päivä.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli Savonlinnan exit-projektin tilannetta ja aikataulutusta.
Koskelo kertoi, että Savonlinnan kampuksella on ollut ongelmia opiskelijoiden kurssien päällekkäisyyksiin liittyen ja tiedusteli, onko asiaan tullut selvyyttä.
Räihä (hvpj) kommentoi, että laajempi ops-uudistustyöryhmä on käynnistynyt. Siirtoprosessille on
perustettu oma työryhmä, jossa Räihä on edustajana. Tarkoitus on ryhmäyttää Joensuun ja Savonlinnan opiskelijoita/henkilökuntaa, niitä joihin siirto eniten vaikuttaa.
Summanen (Oikeat) kommentoi, että opiskelijat myöhästyvät tunneilta, koska haluavat suorittaa
opinnot mahd. nopeasti.
Mäki (IViVa) kommentoi, että monet opiskelijat ovat yrittäneet ottaa paljon kursseja jotta voisivat
valmistua ennen siirtoa. Tämä on johtanut siihen, että opiskelijat saattavat olla huomattavasti
myöhässä tunneilta. Opiskelijoita on Savonlinnan kampuksella tiedotettu ja käytännön pitäisi olla
selvä opiskelijoille. Tosiasia lienee, että kaikki eivät pysty valmistumaan ennen Savonlinnan opiskelijoiden siirtoa.
***Aleksi Hiltunen (Deeku) saapui kokoukseen klo. 17:58 6§:n käsittelyn aikana***
Hakkarainen (hallitus) kertoi viestintäsektorin suunnitelmasta muuttaa hallituksen selontekoa sektorikohtaisemmaksi. Hakkarainen tiedusteli edustajiston mielipidettä selonteon ilmestymistiheyteen.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi onko Hakkarainen tavannut yliopiston ruohonjuuritason
viestinnän edustajaa. Hakkarainen tapaa UEF:n viestinnän edustajaa 2.2.
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Koskelo tiedusteli, onko hallitus suunnitellut aktivoituvansa muissa some-kanavissa, ovatko hallituksen jäsenet esimerkiksi perustamassa omia twitter-tilejään. Hakkarainen kommentoi, että
ISYY:llä on oma twitter-tili.
Gabbouj kommentoi, että olisi todella hyvä jos myös henkilökunnan panos tulisi selonteoissa paremmin esiin. Tärkeää olisi nostaa esille olennaisia projekteja, eikä vain listata asioita. Mieluiten
vähemmän pointteja, mutta enemmän sisältöä. Viikoittainen selonteko ei ole tarpeellinen.
Saarelainen (IViVa) kommentoi, että kannattaa keskittyä selonteon sisältöön, tuoda esille esimerkiksi tapaamisia ja palavereita ja niiden sisältöjä. Selontekoja kannattaa lähettää silloin, kun jotakin
kerrottavaa on. Hakkarainen kommentoi, että konsepti otetaan käyttöön ja toivoi edustajistolta
kommentteja selontekoon liittyen jatkossa.
Timonen (demariopiskelijat) asked whether there is less students this year doing masters programmes than previous years. Munčytė (hallituksen jäsen) replied that so far there is 15% less applications to master’s programmes than previously this time of the year. Kyseessä tosin vain hakemukset, ei vahvistetut opiskelupaikat.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) tiedusteli mikä lienee vuosijuhlien illalliskortin hinta. Kekkonen (hpj) kommentoi, että illalliskortin hinta on noin 80€, bussikuljetusten hinta tullee olemaan
noin 15€.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli, onko hallitus ajatellut ehdottaa yliopistolle, että kaikkiin tutkintoihin saataisiin pakollisena työelämäopintoja ennen syventäviä opintoja. Peltonen (hallituksen jäsen) kertoi, että vaihtelua on pääaineissa erittäin paljon. Asiaa tulee selvittää edunvalvontasektorilla.
Hiltunen (IViVa) tiedusteli olisiko mahdollista saada vujuille halvempi jäsenhinta. Mikäli hinta olisi
alempi jäsenille (esim.10-20€) se voisi madaltaa jäsenien kynnystä osallistua juhliin.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli onko kulttuuriviikko tarkoitus järjestää kaikilla kampuksilla ja minkälaisia tapahtumia sen yhteyteen ollaan suunnittelemassa. Saastamoinen (hallitus) kertoi, että kulttuuriviikko on tarkoitus järjestää kaikilla kampuksilla tiistaista torstaihin niin, että jokaisella päivällä on oma teemansa. Tiedotusta pitäisi parantaa edelliseen vuoteen verrattuna.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli Turuselta (hallitus) ketä YTHS:n edustajaa tämä on
tavannut ja mitä tapaamisessa keskusteltiin. Turunen (hallituksen jäsen) vastasi, että tapaamisessa
puhuttiin Savonlinnan AMK:n siirtymisestä YTHS:n palveluiden piiriin, työergonomiasta, liikunnasta,
hyvinvoinnin parantaminen, Jukolan viestistä, sekä yhteistyöstä Nyyti ry:n kanssa yksinäisiin opiskelijoihin liittyen.
Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

7. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät. Lisäksi todetaan hallituksen valinnasta johtuvat sekä muut valiokuntien kokoonpanojen muutokset.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. Todetaan hallituksen valinnasta johtuvat ja muut valiokuntien kokoonpanojen muutokset.
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Päätös: Mertakorpi (ViTu:n valiokunnan vpj) kertoi, että valiokunnan puheenjohtaja Aaro Lappalainen on
muuttamassa
Saksaan
ja
hänen
tilalleen
tulee
valita
uusi
puheenjohtaja.
Gabbouj (sääntövaliokunnan pj) kertoi, että valiokunnan kokoonpanoon on tullut muutoksia Hakkaraisen siirryttyä hallitukseen. Roosa Hännistä esitettiin varalle. Paavo Kyyrönen ei ole läsnä tänä
lukuvuonna. Työmäärä on suuri, joten sääntövaliokunnan varajäseneksi esitettiin Maria Mäkitaloa.
Koskelo (TYTti-valiokunnan jäsen) kertoi, että valiokunnan jäsenet eivät ole saaneet aikatauluja
sopimaan yhteen. Valiokunta tullee käsittelemään OKKK-projektia.
Lehtimäki (hyvinvointivaliokunnan vpj) kertoi, että valiokunnalla on seuraavalla viikolla tapaaminen. Hietanen on pyytänyt edarista eroa ja Saastamoinen toimii hallituksessa, tästä seuraa muutoksia valiokunnan kokoonpanoon. Tarkoitus on keskustella hallituksen kanssa yhteistyöstä yhdenvertaisuussunnitelmaan
liittyen.
Edustajiston puheenjohtajisto on jakanut valiokunnat keskenään siten, että Huikuri vastaa viestintä- ja tulevaisuusvaliokunnasta , Sikiö vastaa sääntö, työelämä-, talous- ja tilavaliokunnista ja Mattila vastaa sääntövaliokunnasta.
Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

8. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsenet Anne Pynttäri ja Elina Hietanen ovat pyytäneet eroa edustajiston
jäsenyydestä valmistumisen johdosta.

Esitys: Myönnetään ero Anne Pynttärille ja Elina Hietaselle edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron
myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.

Päätös: Myönnettiin ero Anne Pynttärille ja Elina Hietaselle edustajiston jäsenyydestä ja todettiin eron
myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon. Pynttärin eron myötä varsinaiseksi edustajiston jäseneksi nousee Iines Lampila ja Hietasen eron myötä edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee
Toni Savolainen.

9. §

ISYY:n Säännöt

Asia:

ISYY:n edustajisto päivitti sääntöjä vuoden lopussa 2016. Rehtorin vahvistus sääntömuutoksille on saatu 16.1.2017 diarisoidulla päätöksellä. Yliopistolain tulkinta tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osalta on muuttunut, joten sääntöjä on jälleen tarkasteltava. Lisäksi sääntöjä on edelleen tarkasteltu sääntövaliokunnassa muiden päivitystarpeiden osalta.
Sääntöjen 18 § 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.

Esitys: Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 18 §:n 2. momentti muutetaan muotoon:
ämän pykälän 1. momen n kohdissa 1 . - 22. määrätyt asiat voidaan pää ää yhdessä edustajiston kokouksessa, mikäli edustajisto neljä viidesosan ( 5) enemmistöllä julistaa asian kiireelliseksi.
ämän jälkeen asia voidaan pää ää yhdessä kokouksessa kahden kolmasosan (2 3) enemmistöllä.”
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Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 2 §:n 2. momentin kirjaus
Ylioppilaskunnan jäseniä eivät ole yliopistolain 9 §:n mainitut tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat” poistetaan.
Kirjauksen poistaminen perustuu OKM:n ja STM:n suosituksiin sekä UEF:n tahtotilaan, että tilauskoulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla olisi oikeus liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi ja päästä mm.
YTHS:n palvelujen piiriin.

Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 45 §:ään lisätään uudeksi momentiksi nykyisten 1. ja 2. momenttien väliin: Vakituisen työntekijän vapaasta johtuvaa sijaisuutta hoitavan
henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa
hakumenettelyä enintään kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan.”
Edustajisto hyväksyy ensimmäisen kerran sääntövaliokunnan esittämät muutokset ISYY:n sääntöihin. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Hiltunen (IViVa) tiedusteli onko niin, että ensisijainen tarkoitus on jatkossakin tehdä sääntömuutoksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 2/3 enemmistöllä. Gabbouj vastasi, että tämä on tarkoitus.
Saarelainen (IViVa) tiedusteli, miten sääntömuutokset käyvät yhteen ISYY:n linjapankin kanssa.
Saarelainen tiedusteli onko ylioppilaskunnilta tulossa yhteinen linja tilauskoulutettavien ylioppilaskuntajäsenyyteen liittyen. Kekkonen (hpj) kommentoi, että TYY on alkanut ottaa tilauskoulutettavia
jäsenikseen.
Gabbouj tulkitsi, että edustajiston tahtotila on sallia ylioppilaskunnan jäsenyys myös tilauskoulutettaville.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että muutosesitys sijaisjärjestelyyn kuulostaa järkevältä.
Timonen (demariopiskelijat) kommentoi, että UEF tekee bisnestä tilauskoulutettavilla ja olisi kiinnostavaa tietää, millaisia kustannuksia tästä syntyy.
Timonen (demariopiskelijat) kommentoi, että uusi sijaisuusjärjestely saattaa vähentää avoimuutta
rekrytoinneista. Olisiko parempi, että edustajisto tekee päätöksen sijaisuuksien jatkosta hallituksen
esityksestä.
Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että tilauskoulutettavia on kourallinen ja on tilauskoulutettavien
edun mukaista, että he saavat liittyä ylioppilaskuntaan.
Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että sijaisuusjärjestelyjä ei ole järkevää käyttää edustajistolla, sillä
edustajisto on liian kankea toimielin hoitamaan tällaisia asioita.
Hiltunen (IViVa) tilauskoulutettavien vaikutus ISYY:n talouteen on pieni. Rekrytointiprosessi on
ylioppilaskunnalle raskas riippumatta siitä kuka sen tekee ja vie paljon työtunteja. Mikäli sijaisen
rekrytoinnista päättäminen vietäisiin edustajistolle, prosessista tulisi aivan raskas. Mikäli tehtävää
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on hoitanut joku joka on tehtävään perehtynyt ja perehdytetty, avoin hakumenettely on raskas
prosessi mikäli sama sijainen valittaisiin kuitenkin uudelleen.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että avoin hakumenettely saattaa olla ihan suhmurointihommia. Tässä asiassa avoin hakumenettely ei välttämättä korjaisi avoimuuden ongelmakohtia.
Gabbouj kommentoi, että tilauskoulutettavat tuovat ISYY:lle lisää jäsenmaksutuloja.
Munčytė (hallitus) kommentoi, että jatkuvuus työntekijöissä on tärkeää, sillä hallitus vaihtuu vuosittain.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että onko tilauskoulutettavien maksajalla väliä.
Asiaan liittyvät kirjaukset tulisi poistaa linjapankista.

Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 18 §:n 2. momentti muutetaan muotoon:
1. moment

-

s”

Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 2 §:n 2. momentin kirjaus
9 §:n mainitut tilauskoulutukseen osallistuvat opis” poistetaan.
Sääntöjen 45 §:ään lisätään uudeksi momentiksi nykyisten 1. ja 2. momenttien väliin: V
työntekijän vapaasta johtuvaa sijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa hakumenettelyä enintään kahdellatoista
(12) kuukaudella ker
”
Edustajisto hyväksyi ensimmäisen kerran sääntövaliokunnan esittämät muutokset ISYY:n sääntöihin.

10. §

Keskusvaalilautakunnan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 1 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 12.valita ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajiston, kuten vaalijärjestyksessä
säädetään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan
(8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön
2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.”

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2017. Valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös:Olli Siirola (Deeku) esitti Sami Gabbouj:ta keskusvaalilautakunnan jäseneksi.
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Tommi Anttalainen (Keskeiset) esitti Marie Okkosta keskusvaalilautakunnan jäseneksi
Ilari Katajamäki (IViVa) esittää Jarno Mäkeä keskusvaalilautakunnan jäseneksi
Juuso Sikiö (puolueettomat) esitti Maarit Hotasta keskusvaalilautakunnan jäseneksi.
Tuomas Hiltunen (IViVa) esitti Antti Saarelaista keskusvaalilautakuntaan jäseneksi.
Sami Vihonen (Kylterit) esitti Maria Mäkitaloa keskusvaalilautakuntaan jäseneksi.
Toivo Isoranta (Kylterit) esitti Sami Vihosta keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

Valittiin ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2017. Valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Sami Gabbouj ja varapuheenjohtajaksi Jarno Mäki. Keskusvaalilautakunnan jäseniksi valittiin Saarelainen, Okkonen, Hotanen ja Mäkitalo. Valittiin varajäseneksi

Sami Vihonen.
11. §

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: Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että yliopistokollegion kokous on helmikuussa ja
heiltä tulisi kysyä kokouksessa miksi yliopistolla on nuiva suhtautuminen kuntavaaleihin ja puoluepolitiikkaan. Koskelo tiedusteli, haluaisiko edustajisto ja hallopedit ottaa asian esille yliopiston työryhmissä.
Nivala (hallitus) kommentoi, että lienee virheellistä tietoa, että puolueilla olisi täysi kielto tulla
yliopiston tiloihin. Ylioppilaskunnalla on ennen kuntavaaleja viisi päivää, jolloin puolueet voivat
esittäytyä yliopiston tiloissa. Puolueiden on mahdollista esitellä toimintaansa yliopistolla mikäli ottavat yhteyttä tilapalveluihin ja hoitavat asian sitä kautta.
Timonen (demariopiskelijat) kommentoi, että hän on ymmärtänyt ettei yliopistolla saa järjestää
vaalipaneeleja.
Nivala (hallitus) kommentoi, että ISYY on järjestämässä vaalipaneelin.

12. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päätti kokouksen klo. 19.26
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Pyry Mattila

Emmi Alho

puheenjohtaja

sihteeri

Maria Mäkitalo

Rosa Summanen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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