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6.2.2019

  

Esityslista 

Edustajiston kokous 1/2019 

Aika:   13.2.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu BOR101 ja Kuopio SN300 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Al Lakki, Moe 
Anttalainen, Tommi 
Auvinen, Olli 
Averio, Matti 
Fuma, Simson 
Heinonen, Anna 
Hiltunen, Aleksi 
Hjelt, Iina 
Kaipainen, Aku 
Kananen, Veera 
Kitunen, Kari-Antti  
Koskimäki, Saku 
Kotamäki, Kimmo 
Kyyrönen, Paavo 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Munčytė, Lina 
Mertakorpi, Emma 
Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 

Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paaso, Mira   
Partanen, Ella 
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Rämö, Noora 
Sutinen, Iida-Lotta 
Tanninen, Elina 
Tenhovuori, Saara 
Turunen, Heidi 
Utriainen, Inkeri 
Valtari, Annika 
Vauhkonen, Veikko 
Väänänen, Anna 
Zacheus, Teemu

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on esty-

nyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaali-

liitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin ko-

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

Jonni Nykänen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
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ESITYSLISTA 

 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Nykänen avaa kokouksen klo  
 

 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen 
on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymisko-
kouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppi-
laskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edus-
tajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjoh-
tajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukai-
sesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 6.2.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  

 

 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantar-
kastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) 

edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.” 
 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös:  

 

 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee 
edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston 
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten va-
liokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  
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 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokous-
kutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  

 

 Ilmoitusasiat 

1. YT-neuvottelut 
2. Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointi 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös:  

 

 Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle 
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus yliop-
pilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös:  
 

7. §  Muutokset edustajiston kokoonpanoon 

Asia: Edustajiston jäsenet Kananen Veera, Heinonen Anna, Fuma Simson sekä Väänänen Anna 

ovat pyytäneet eroa edustajiston jäsenyydestä. 

Peltonen Aino, Tenhovuori Saara ja Partanen Ella ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa 

toimiessaan ISYYn hallituksessa. 

Hämäläinen Heidi, Leinonen Niklas, Saarelainen Hanna, Manninen Tommi, Sikiö Juuso, Salo-

nen Sara, Mäkinen Ronja ja Pääkkönen Iiris eivät enää ole esteellisiä toimimaan edustajiston 

jäsenenä, sillä he eivät enää toimi ISYYn hallituksessa. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi, että Kananen Veera, Heinonen Anna, Fuma Simson sekä Väänänen Anna 

eivät enää ole edustajiston jäseniä. Todetaan, että Peltonen Aino, Tenhovuori Saara ja Parta-

nen Ella ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa toimiessaan ISYYn hallituksessa. Todetaan, 

että Hämäläinen Heidi, Leinonen Niklas, Saarelainen Hanna, Manninen Tommi, Sikiö Juuso, 

Salonen Sara, Mäkinen Ronja ja Pääkkönen Iiris eivät enää ole esteellisiä toimimaan edusta-

jiston jäsenenä sillä he eivät enää toimi ISYYn hallituksessa. Todetaan muutokset edustajis-

ton kokoonpanossa. 
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Päätös:  

 

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:   

 

9. § Sääntövaliokunnan täydentäminen 

Asia:  Sääntövaliokunnan 1. varajäsen Saara Tenhovuori on valittu hallituksen jäseneksi 1.1.2019 

alkaen. Hän ei näin ollen ole enää edustajiston jäsen. Sääntövaliokunnan jäsenen on oltava 

edustajiston jäsen. 

Sääntövaliokunnan jäsen Noora Rämö on ilmoittanut, ettei voi toimia enää sääntövaliokun-

nan jäsenenä valmistumisen vuoksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6.1 § mukaan: 

”Vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen jäseniksi ovat kaikki ylioppilas-

kunnan läsnäoleviksi ilmoittautuneet jäsenet, jäljempänä mainituin poikkeuksin.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 10.5 § mukaan: 

”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikau-

den, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen tai estynyt 

osallistumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäseneksi nousee va-

rajäsen vaalijärjestyksen 25 §:n 2. ja 3. momentin mukaisesti.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.1 § mukaan: 

”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee 

valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan 

vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) 

varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asian-

tuntijoita.” 

Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4/2019. 

 

Esitys: Hallitus totesi, että Noora Rämö ei ole enää vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi, eikä voi 

toimia enää sääntövaliokunnan jäsenenä. 
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Hallitus totesi, että Saara Tenhovuori ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi 

eikä voi toimia enää toimielimessä. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi, etteivät Noora Rämö eikä Saara 

Tenhovuori voi toimia sääntövaliokunnan jäseninä. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee sääntövaliokuntaan uuden jäsenen sekä uuden 

1. varajäsenen. 

Päätös:  

 

10. § UEF2030 -visio (LIITE 1) 

Asia: Edustajisto asetti keskuudestaan UEF-visiovaliokunnan. Valiokunta on työstänyt visiota ja 

edustajisto on käynyt vision luonnoksesta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2018. Hallitus 

palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 35/2018. Hallitus käsitteli asiaa ko-

kouksessaan 40/2018 ja palautti asian uudelleen valmisteluun hallitukselle. Hallitus käsitteli 

asiaa uudelleen kokouksessaan 7/2019. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy visiovaliokunnan valmisteleman UEF2030 -vision. 

Päätös: 

 

11. § Yliopistokollegion jäsenen valitseminen 

Asia: Sami Matikainen on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin ve-
doten. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan ylioppilaskunnan edus-
tajisto täydentää yliopistokollegiota kesken sen toimikauden, hallituksen esityksestä. Matikai-
sen henkilökohtainen varajäsen Jussi Nivala ei useista yhteydenottopyynnöistä huolimatta ole 
ilmoittanut käytettävyyttään kollegion varsinaiseksi jäseneksi. Niinpä hänen voidaan katsoa 
kieltäytyneen varsinaisen jäsenen paikasta.  

 Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun yliopistokollegion jäse-
neksi 16.1.2019. Hakuaika päättyi 1.2.2019 klo 12. Hakuajan päättymiseen mennessä yliopis-
tokollegion opiskelijajäseneksi jätettiin 1 hakemus. Hakemusten perusteella yht. yo. Susanna 
Haverinen on tehtävään pätevin ja motivoitunein.  

 Koska Susanna Haverinen toimii vuonna 2019 ISYYn hallituksen puheenjohtajana, on hän hal-
lintolain (434/2003) § 27 ja § 28 nojalla esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan 
päätöksentekoon.  

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että Sami Matikaiselle myönnetään ero yliopistokollegion jäse-
nyydestä ja nimetään yht. yo. Susanna Haverinen Matikaisen tilalle yliopistokollegion jäse-
neksi vuoden 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle. 

Päätös:  
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12. § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimi-
valtansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Halli-
tuksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen joh-
dosta on tehty.” 

 
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Päätös:  

 

13. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    sihteeri 


