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Aika:
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Paikka:
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, auditorio AU100. Kokous lähetettiin myös suorana
videolähetyksenä internetissä.
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Tamminen, Topias
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Vähämäki, Väinö
Yli-Öyrä, Johanna
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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

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri

ESITYSLISTA
1. §
Kokouksen avaus
Edustajiston varapuheenjohtaja Vähämäki avasi kokouksen klo 13.08.

2. §
Asia:

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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 edustajiston
sähköpostilistalle. Liitemateriaali jaetaan Google Drive –palvelun kautta. 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 § 2 momentin mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 31.10.2014 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla
kaikille edustajiston jäsenille.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin, että edustajisto on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen 24 edaattorin ollessa läsnä.

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:
Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään
päätösluettelo.
Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: ”---Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston
keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Iina Ahokas sekä Lauri Jukarainen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:
Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston
puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston
puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§:n 1
Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3)
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Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että pykälä Hallituksen selonteko
toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta siirrettiin käsiteltäväksi Hallituksen valinnan lähetekeskustelu –pykälän jälkeen.

5. §

Ilmoitusasiat

1.

Henkilöstön vaihdokset

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
6. §
Asia:

Muutokset edustajiston kokoonpanossa
Jouni Holopainen on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä.

Esitys:
Myönnetään ero Jouni Holopaiselle edustajiston varajäsenyydestä
edustajiston kokoonpanoon.

ja todetaan eron myötä muutokset

Päätös: Todettiin, että Jouni Holopainen on valmistumisensa myötä menettänyt vaalikelpoisuutensa ylioppilaskunnan
toimielimiin, joten myönnettiin hänelle ero edustajiston varajäsenyydestä sekä todettiin muut muutokset edustajiston
kokoonpanoon.

7. §

Valiokuntien työjärjestyksen hyväksyminen

Asia:
Ylioppilaskunnan sääntövaliokunta on valmistellut valiokuntien työjärjestystä, joka on ollut edustajiston,
hallituksen ja henkilöstön kommentoitavana. Esitys valiokuntien työjärjestykseksi on esityslistan liitteenä 1.
Esitys:

Hyväksytään valiokuntien työjärjestys.

Päätös
Hyväksyttiin sääntövaliokunnan esitys kokouksessa hyväksyttyjen muutosten mukaisesti valiokuntien
työjärjestykseksi. (pöytäkirja liite 1.)
***Edaattori Yakovlev saapui kokoukseen klo 13.24.***
8. §

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015

Asia:
Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015. Edustajisto piti
iltakoulun (22.10) aiheesta ja käydyn keskustelun perusteella hallitus on muokannut toimintasuunnitelmaa. Hallituksen
esitys toimintasuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 2.
Esitys:

Hyväksytään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

Päätös:
Tamminen esitti Huikurin kannattamana, että riviltä 22 poistetaan ”Ylioppilaskunta tahtoo kehittää
kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointia.” Äänestettiin Hallituksen pohja vastaan Tammisen esitys. Äänestys hallitus 8Tamminen 19, Tammisen esitys hyväksyttiin.
Leppänen esitti Järvisen kannattamana, että lisätään toimintasuunnitelmaan projektiin 1. Hyvinvoiva opiskelija,
hyvinvoiva yhteisö kirjaus: ”Painostetaan yliopistoa nimeämään laitoskohtaisia opinto- ja uraohjaajia, joiden kanssa
opiskelijat käyvät säännöllisesti läpi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa keskittyen toimiviin ja monipuolisiin
sivuainekokonaisuuksiin ja sujuvaan opintopolkuun.” Äänestettiin hallituksen pohja vastaan Leppänen. Äänestys: Hallitus
5-Leppänen 22, Leppäsen esitys hyväksyttiin.
Sivu 3 / 4

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Edustajiston kokous 6 / 2014

PÖYTÄKIRJA

*** Edaattori Jauhiainen poistui kokouksesta klo 14.18.***
Edaattori Kettunen esitti Hiltusen kannattamana, että toimintasuunnitelmassa säilytetään kirjaus: ”Syksyn 2016 vaaleihin
kunnallisvaaleihin valmistaudutaan laatimalla vaikuttamissuunnitelma Ylioppilaskunnalle tärkeiden asioiden
saavuttamiseksi.” Äänestettiin Kettusen esitys säilyttämisestä vastaan tekstin poisto. Äänestettiin Kettunen 6-poisto 20,
teksti poistettiin toimintasuunnitelmasta.
Edaattori Huikuri esitti Tammisen kannattamana, että Projekti 5. Opiskelijakaupunkien Itä-Suomi poistetaan ”syksyn
2016”. Äänestettiin hallituksen pohja ”seuraaviin” vastaan Huikurin esitys. Äänestettiin hallitus 23- Huikuri 3, hallituksen
esitys ”seuraaviin” jää kirjaukseksi.
Tamminen esitti Hietasen kannattamana poistoa: ”Seuraaviin kunnallisvaaleihin valmistaudutaan laatimalla
vaikuttamissuunnitelma Ylioppilaskunnalle tärkeiden asioiden saavuttamiseksi. Tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden
kuntapoliittisessa ohjelmassa 2012-2016 asetettuja tavoitteita ja raportoidaan niistä. Laaditaan uudet tavoitteet vuosille
2017-2020.” Äänestettiin hallituksen pohja vastaan Tamminen. Äänestettiin hallitus 20- Tamminen 5, kirjaus jää
toimintasuunnitelmaan.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma em. muutoksin vuodelle 2015 (pöytäkirjaliite 2). Kaikki muutosesitykset koottuna
pöytäkirjan liitteessä 3.
*** Edustajiston varapuheenjohtaja Vähämäki keskeytti kokouksen kokoustauon ajaksi klo 15.03-15.54. Edaattori
Leppänen poistui kokouksesta.***
9. §

Ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu

Asia:
Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarviosta, suuntaviivoista ja painotuksista.
Keskustelun pohjana on vuoden 2014 talousarvio, joka on esityslistaliitteenä 3.
Esitys: Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan vuoden 2015 talousarviosta. Keskustelun pohjana on vuoden
2014 talousarvio, joka on esityslistaliitteenä 3.
Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty lähetekeskustelu ylioppilaskunnan talousarviosta vuodelle 2015 ja lähetettiin talousarvio
taloustyöryhmän
kautta
hallitukselle
valmisteltavaksi.
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Hallituksen valinnan lähetekeskustelu

Asia:
Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan hallituksen valinnasta vuodelle 2015. Hallitus avasi hallitushaun
kokouksessaan 22/2014.
Ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2015 valitaan edustajiston kokouksessa 5.12.2014.
Hakemukset on pyydetty lähettämään sähköpostitse 23.11.2014 mennessä. Hallitukseen ehdolla olevien paneelikeskustelu
pidetään 24.11. klo 17–19 Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Vuoden 2014 hallitus perehdyttää uutta hallitusta
15.12.2014 Joensuussa.
Esitys:

Käydään lähetekeskustelu ylioppilaskunnan hallituksen valinnasta vuodelle 2015.

Päätös:
Edaattori Kettunen esitti, että pääsihteeri kutsuu hallitusneuvottelut koolle, Kettusen esitys raukesi
kannattamattomana. Järvinen Hakaliston kannattamana esitti, että edustajiston puheenjohtaja kutsuu hallitusneuvottelut
koolle. Edustajisto hyväksyi Järvisen esityksen yksimielisesti. Hallitusneuvotteluihin saa osallistua kaikista
edustajistoryhmistä yksi neuvottelija ja jos hallitukseen hakija ei kuulu mihinkään edustajistoryhmään, voi hänen
puolestaan neuvotteluihin osallistua yksi neuvottelija. Jos hallitukseen hakija ilmaisee halukkuutensa asettua ehdolle
hallitukseen valintakokouksessa, pidetään kokoustauko, jolloin neuvottelut voivat jatkua. Tällöin hakijan on nimettävä
itselleen neuvottelija valintakokouksessa ennen neuvotteluiden jatkumista.
11. §

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.

* * * Edaattori Pirhonen poistui kokouksesta klo 16.40. Edaattori Tamminen poistui klo 16.53.***

12. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien puheenjohtajien kertomat kuulumiset.

13. §
Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Edustajisto on päättänyt pitää seuraavan kokouksen Kuopiossa.

Esitys:
Seuraava kokous on 5.12. Kuopiossa (myös
kokouspäivän tarkemmasta aikataulusta kokouksessa.

edustajiston

pikkujoulut).

Edustajisto

keskustelee

Päätös: Edustajisto päätti, että linja-auto lähtee klo 14 Joensuusta, kokous on klo 16 ja klo 01.00 lähtee linja-auto takaisin
Joensuuhun.

15. §

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: Kokouksessa ei ollut muita esille tulevia asioita.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 17.06.

Väinö Vähämäki
kokouksen puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Iina Ahokas
pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Jukarainen
pöytäkirjan tarkastaja

Sivu 6 / 4

