22.9.2017

ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 5 / 2017
Aika:

29.9.2017 klo 18.00

Paikka:

Tanhuvaaran Urheiluopisto

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!
Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila 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 22.9.2017 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
- Suvantokatu

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 Taneli Kamunen ja varajäsen Teemu Launio on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumisen johdosta.

Esitys: Myönnetään ero edustajiston jäsenyydestä Taneli Kamuselle ja Teemu Launiolle edustajiston varajäsenyydestä ja todetaan eron myötä muutokset edustajiston kokoonpanoon.
Päätös:
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9. §

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 esitti edustajiston hyväksyttäväksi yhtiökokouksen esityksiä yhtiöjärjestyksen
muutokseksi selostusosan mukaisesti. Vaatii 2/3 enemmistöpäätöksen kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa. Edustajisto hyväksyi KYY-yhtiöt Oy:n esityksen yksimielisesti asian ollessa ensimmäistä kertaa edustajiston käsiteltävänä kokouksessa 4/2017.
Päätös:

10. §

Opiskelijaedustajien valinta Itä-Suomen yliopiston hallitukseen

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi Itä-Suomen yliopiston hallituksessa alkaa
1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston hallitukseen valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.
Edustajisto on keväällä 2017 keskustellut halloped-valintaprosessista ja edustajisto
on käsitellyt halloped-työryhmän valinnan. Työryhmässä ovat edunvalvontasihteeri
Pekka Koivaara, hallituksen jäsenet Tahvo Kekkonen, Olli Auvinen, Heidi Turunen ja
edustajiston edustajana Paavo Kyyrönen. Työryhmä valmistelee hallopedeista esitystä hallitukselle ja edelleen edustajistolle.
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Esitys: Hallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti kutsua haastatteluun: Juho Pulkka, Olli Siirola, Jarno Mäki, Marko Koskelo, Matti Nivala kutsutaan haastatteluun edustajiston kokoukseen.
Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen.
Päätös:

11 §

Opiskelijaedustajien valinta Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegiossa alkaa
1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon on
ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen
§ 18 mukaan opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Esitys: Hallitus esittää, että nimetään kaikki viisi yliopistokollegioon hakenutta opiskelijajäseniksi:
Sami Matikainen, Marko Koskelo, Sara Peltola, Vilja Männistö ja Max Pohjonen. Hallitus
esittää, että edustajisto delegoi yliopistokollegion puuttuvien opiskelijaedustajien nimeämisen hallitukselle ja valtuuttaa edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun nimeämisten täydentämiseksi.
Päätös:

12 §

Opiskelijaedustajien valinta filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa
alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistolain § 27
mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon: Sami Matikainen, Marko Koskelo, Emmi Rajavuori, Saara Tenhovuori,
Rosa Summanen ja varalle Sonja Mutanen. Hallitus esittää, että edustajisto delegoi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston puuttuvien opiskelijaedustajien nimeämisen hallitukselle ja valtuuttaa edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun nimeämisten täydentämiseksi.
Päätös:

13 §

Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon
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Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien
nimeäminen yliopistolain § 27 mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon: Vilja Männistö, Ronja Mäkinen,
Heidi Turunen, Nelli Reinikainen. Henkilökohtaiset varajäsenet varsinaisille: Max Pohjonen, Essi Ikäheimonen, Aleksis Honkanen, Reetta-Kaisa Vainikainen.
Päätös:

14 §

Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistolain
§ 27 mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.

Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijajäsenet terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon; Varsinaisiksi jäseniksi Henna Räisänen, Salli Kosonen, Niina Lapinlampi,
Ville Salonpää. Varajäsenten osalta hallitus esittää, että edustajisto delegoi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston puuttuvien opiskelijaedustajien nimeämisen hallitukselle ja valtuuttaa edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun nimeämisten täydentämiseksi.
Päätös:

15 §

Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Asia:

Opiskelijaedustajien seuraava toimikausi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistolain § 27 mukaisiin tiedekuntaneuvostoihin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan opiskelijaedustajat yliopiston tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.
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Esitys: Esitetään edustajistolle nimettäväksi opiskelijaedustajat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon: Jussi Nivala, Hanna Saarelainen, Arsalan Khan.
Hallitus esittää, että edustajisto delegoi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston puuttuvien opiskelijaedustajien nimeämisen hallitukselle ja valtuuttaa edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun nimeämisten täydentämiseksi.
Päätös:

16. §

Uuden toimen perustaminen, Työelämä- ja tapahtumakoordinaattori

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6. LUKU Työntekijät pykälän 44 § Toimen perustaminen mukaan: “Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat.” Hallitus on käynyt laajaa keskustelua työelämäsektorin luomisesta ISYY:n organisaatioon. Sektorin luomiseksi ja tapahtumien koordinoimiseksi on perusteltua perustaa uusi toimi, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori. ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50 %) toimeen.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se perustaa uuden toimen, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori. Toimi on puolipäiväinen (50 %). ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50
%) toimeen.
Päätös:
17. §

ISYY:n ehdokas SYL:n hallitukseen vuodelle 2018

Asia:

Hallitus esittää edustajiston kokoukseen 5/2017 päätettäväksi ISYY:n ehdokas tai ehdokkaat SYL:n hallitukseen.

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto valitsee ISYY:n ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodelle
2018 Lina Munčytė.
Päätös:
18. §

SYL Liittokokoukseen valmistautuminen

Asia:

SYL liittokokousmateriaalien lausuntokierros on 26.9.–6.10.2017. Hallituksen on hyvä käydä
keskustelu valmistautumisesta liittokokoukseen ja delegaation valinnan periaatteista. Hallitus päätti kokouksessaan 26/2017 hallituksen aikataulusta SYL:n liittokokoukseen liittyen.
Hallitus keskustelee 29.9. edustajiston kokouksen yhteydessä liittokokouspapereista.
ISYY:n lausunto tulisi olla valmis 5.10. Hallitus päätti, että kokoukseen 27/2017 tehdään esitys edustajistolle ISYY:n SYL-delegaation valinnasta SYL:n liittokokoukseen Tampereella 17–
18.11.2017.

Esitys: Hallitus päätti esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee ISYY:n delegaation SYL:n liittokokoukseen Tampereella 17–18.11.2017 LIITTEEN 1 mukaisesti.
Päätös:

19. §

Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäminen
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Asia:

ISYY:n vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa esitetään, että ISYY järjestää jäsenilleen järjestyksenvalvojakoulutuksen. Ilmaista koulutusta vastaan osallistujat voivat esimerkiksi toimia
ISYY:n tapahtumissa järjestyksenvalvojina. Koulutukselle ei kuitenkaan ole varattu budjettia.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajiston kokouksessa 5/2017 päätetään lisäbudjetista koulutuksen järjestämistä varten tai vaihtoehtoisesti koulutuksen järjestämisestä luopumisesta.
Päätös:
20. §

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:

21. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päättää kokouksen klo

Pyry Mattila

Anna-Kristiina Mikkonen

puheenjohtaja

sihteeri

Sivu 8 / 8

