ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

19.9.2015

PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 4 / 2015
Aika:

19.9.2015 klo 10.57-12.00 JA 13.06-14.38

Paikka:

Tanhuvaaran urheiluopisto, auditorio

Ahokas, Iina
Alho, Emmi
Arosanervo, Anu
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Hietanen, Elina
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora
Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno

Martikainen Paula
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Rautiainen Tuulikki
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saarelainen, Antti
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Turunen, Marjo
Vainio, Matias
Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna

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!
Noora Kettunen
edustajiston puheenjohtaja
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1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Noora Kettunen avasi kokouksen klo 10.57.

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
edustajiston sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive -palvelun kautta. 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 11.9.2015 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 16 varsinaisen ja 4 varaedustajan
eli yhteensä 20 äänivaltaisen edustajan ollessa läsnä. Läsnäololista edustajiston kokouksen
pöytäkirjan liitteenä 1.

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: Antti Saarelainen ja Maarit Hotanen.
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

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.
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Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. §

Ilmoitusasiat
1. Savonlinnan kaupungin tervehdys, kehitysjohtaja Hannu Kurki
2. SYL:n tervehdys, hallituksen jäsen Paula Martikainen
3. ISYY:n brändäys – hupparit
4. Työntekijämuutokset (Mustonen -> Mutanen, Koikkalainen irtisanoutunut 31.12.2015 alkaen ja
Aaltonen opintovapaalle )
5. Pääsihteerin ensimmäinen työvuosi ja työntekijäpalaute

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin 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: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

7. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

****** KOKOUSTAUKO KLO 12.00–13.05.

*****

8. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsen Väinö Vähämäki on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumisensa
vuoksi.

Esitys: Myönnetään ero Väinö Vähämäelle edustajiston jäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset
edustajiston kokoonpanoon.
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Päätös: Myönnettiin ero Väinö Vähämäelle edustajiston jäsenyydestä ja todettiin, että Maarit Vornanen
nousee ryhmä Fortiksen varsinaiseksi edaattoriksi. Todettiin, että edustajiston varsinainen jäsen
Anni Järvinen on poissaoleva lukukaudella 2015–2016, mutta hänen poissaolonsa ei nosta
varaedaattoria varsinaiseksi. Todettiin, että Simo Kekäläinen on poissaoleva lukukaudella 2015–
2016 ja Lauri Siljander nousee Kekäläisen tilalle.
9. §

Keskustelu edustajistovaaleihin liittyen

Asia:

ISYY:n edustajistovaalit järjestetään 3-4.11.2015. Keskusvaalilautakunta on valmistellut vaaleja.
Edustajisto käy keskustelua vaaleihin liittyen.

Esitys: Edustajisto käy keskustelun edustajistovaaleihin 2015 liittyen.
Päätös: Edustajisto kuuli keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Anu Arosanervon esityksen
edustajistovaalien ilmeestä ja valmisteluista 2015. Selvitetään kv-opiskelijoiden huomioiminen
edustajistovaaleissa ja edustajistossa toimimisen edellytykset jatkossa, esimerkiksi Edarioppaan
kääntäminen englanniksi.

10. §

Lähetekeskustelu SYL:n liittokokoukseen liittyen

Asia:

SYL:n liittokokous on 20–21.11.2015 Korpilammella. ISYY käy lähetekeskustelun liittokokoukseen
liittyvistä asioista, delegaation valinnasta ja mahdollisista muista asioista.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun SYL:n liittokokoukseen liittyvistä asioista, delegaation valinnasta
ja mahdollisesti muista asioista sekä tekee tarvittavat päätökset.
Päätös: Heikki Junkkari esitti, että delegaatio valitaan poliittisten valtasuhteiden mukaan. Marjo Turunen
kannatti. Marjo Turunen esitti hallituksen osallistuvan kokonaisuudessaan delegaatioon ja loput
edustajat poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Emmi Alho kannatti Turusen esitystä. Turusen
esittämä pohja jäi edustajiston paikkajaon pohjaksi: 1 -9. hallitus 10. Demariopiskelijat 11.
Puoleettomat, 12. IviVa 13. KuOlo 14. KuOlo varat 14.Fortis 15. IviVa 16. Vihreälista.

11. §

Lähetekeskustelu toimintasuunnitelman 2016 ja talousarvion 2016 suuntaviivoista

Asia:

Edustajisto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 suuntaviivoista
valmistelun tueksi.
Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 suuntaviivoista
valmistelun tueksi.
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 suuntaviivoista.
Pöytäkirjaliitteenä 2 ehdotukset suuntaviivoiksi. Kokonaisuuksina muun muassa: Rakenteellinen
kehittäminen, Kansainvälisyys, Opiskelijan Itä-Suomi ja Strategian uudistustyö.

12. §

Lähetekeskustelu Kuntapoliittisesta ohjelmasta 2017–2021

Asia:

Hallitus on valmistellut Kuntapoliittista ohjelmaa vuosille 2017–2021. Kuntapoliittinen ohjelma
(luonnos) 2017–2021 esityslistaliitteenä 1. Edustajisto käy kokouksessaan 4/2015
lähetekeskustelun asiakirjasta ja hyväksyy sen jatkovalmistelun jälkeen seuraavassa kokouksessaan.
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Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun Kuntapoliittisen ohjelman 2017–2021 jatkovalmistelun tueksi.
Kuntapoliittinen ohjelma (luonnos) 2017–2021 esityslistaliitteenä 1.
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun Kuntapoliittisen ohjelman 2017–2021 jatkovalmistelun tueksi.

Kuntapoliittinen ohjelma (luonnos) 2017–2021 pöytäkirjaliitteenä 2.

13. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Ei ollut muita esille tulevia asioita

14. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta

Esitys: Edustajisto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan
Päätös: Edustajisto toteaa, että seuraava kokous on 24.10 Joensuussa, iltakoulu 11.11, edustajiston
kokous 4.12.

15. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kettunen päätti kokouksen klo 14.38.

Noora Kettunen

Anna-Kristiina Mikkonen

Edustajiston puheenjohtaja

Pääsihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Antti Saarelainen

Maarit Hotanen

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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