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KOKOUSKUTSU
Edustajiston kokous 5 / 2014
Aika:

4.10.2014 klo 08:00

Paikka: Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus, sali AU100 (Aurora-rakennus, Aurora 1, sisäänkäynti A)
Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Ahokas, Iina
Casagrande, Pietro
Estola, Anna
Haimi, Toivo
Hietala, Heljä
Hietanen, Elina
Hiltunen, Tuomas
Hotanen, Maarit
Häyrinen, Antti
Ikonen, Juho
Jauhiainen, Maria
Juhola, Laura
Jukarainen, Lauri
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Järvinen, Jesse
Kangas, Matias
Kauppinen, Vera
Kekäläinen, Simo
Kettunen, Noora

Kuikka, Martti
Kuikka, Mikko
Lamminsalo, Marko
Lähteenmäki, Jarno
Mäkinen, Elina
Määttä, Aino-Maija
Okkonen, Marie
Puurula, Mari
Reijonen, Juha-Pekka
Riekki, Ilja
Saari, Arttu
Saravuoma, Sami
Sartanen, Olli-Pekka
Solje, Eino
Säteri, Annu-Rikka
Tamminen, Topias
Tiippana, Sara
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

kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

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
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 26.9.2014 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 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:
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) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen
kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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5. §
Ilmoitusasiat
1.

Edustajiston iltakoulu toimintasuunnitelmasta keskiviikkona 22.10.

2.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

6. §

Muutokset edustajiston kokoonpanoon

Asia: Tuodaan asia sähköpostilla ennen kokousta.
Esitys: Todetaan muutokset edustajiston kokoonpanossa.
Päätös

7. §

Pääsihteerin valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § kohdan 6 mukaan “ Edustajiston tehtävänä on: - - - valita ja
vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri ” . Edustajiston myönsi eron Janne Mertaselle
kokouksessa 4/2014. Samassa kokouksessa edustajisto päätti rekrytoinnin aikataulusta ja sen
käytännöistä. Pääsihteerin tehtävä on ollut haettavana sääntömääräiset 30 vuorokautta ajalla
25.8.- 23.9.2014. Ylioppilaskunta sai avoinna olleeseen pääsihteerin paikkaan määräaikaan
mennessä 35 hakemusta. Hallitus päätti kokouksessaan 18/2014 kutsua haastatteluun seuraavat
henkilöt
Hanhela, Saara
Jaakkola, Hannu
Jurvanen, Lauri
Koivaara, Pekka
Mikkonen, Anna-Kristiina
Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaan “- - - Henkilövalinnoissa käytetään aina suljettua
lippuäänestystä. Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin
arpa. Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja yksikään ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolia
annetuista äänistä suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä
saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi.
Mikäli toisessa äänestyksessä tulee tasatulos, ratkaisee vaalin arpa.”

Esitys: Haastatellaan hakijat erikseen kokouskutsun mukana toimitetun aikataulun mukaisesti ja valitaan
uusi pääsihteeri.
Päätös:

8. §

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.
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Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen
johdosta on tehty.”
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös:
9. §

Kokouksen päättäminen
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