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13.3.2019

  

Esityslista 

Edustajiston kokous 2/2019 

Aika:   20.3.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu BOR101 ja Kuopio SN300 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Al Lakki, Moe 
Anttalainen, Tommi 
Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Heikkilä, Karoliina 
Hiltunen, Aleksi 
Hjelt, Iina 
Hämäläinen, Heidi 
Kaipainen, Aku 
Kitunen, Kari-Antti 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kyyrönen, Paavo 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Manninen, Tommi 
Munčytė, Lina 
Mertakorpi, Emma 
Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 

Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti 
Paaso, Mira   
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Rämö, Noora 
Saarelainen, Hanna 
Sikiö, Juuso 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Utriainen, Inkeri 
Valtari, Annika 
Vauhkonen, Veikko 
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 13.3.2019 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.  
2.  

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 Noora Rämö ja Iina Hjelt ovat pyytäneet eroa edustajiston jäsenyydestä. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi, että Noora Rämö ja Iina Hjelt eivät enää ole edustajiston jäseniä. Tode-

taan, että edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousevat Pekko Kinnunen sekä Annika Häkki-

nen. 

Päätös:  

 

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  
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 9. § Keskusvaalilautakunnan valinta 

Asia:     Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita ylioppilas-

kunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijärjestyksessä sääde-

tään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo kes-

kusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsi-

naista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mu-

kaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilauta-

kunnan jäsenten keskuudesta.”  

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2019. Valitaan keskus-

vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Päätös:  

 

 

10. § Oikaisuvaatimus Koskelo 

Asia:     Marko Koskelo on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hakien muutosta Itä-Suo-
men yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston päätökseen 4.12.2018 §10. Itä-Suomen yliopis-
ton ylioppilaskunnan edustajisto on 4.12.2018 § 10 päättänyt Itä-Suomen yliopiston ylioppi-
laskunnan talousarviosta 2019. 

 Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Ylioppilaskunnan edustajiston päätös 4.12.2018 § 10 on 
kumottava ja palautettava uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin sillä on päätetty Itä-Suo-
men ylioppilaslehti Uljaalle varattavista määrärahoista. LIITE 1 

 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta ja siirtää asian Itä-Suo-
men yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. LIITE 2 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 24§ mukaan sääntövaliokunnan tehtävänä 

on ”--- 2. antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikai-

supyyntöä tai oikaisuvaatimusta---” 

 Sääntövaliokunta on 11.3.2019 antanut lausunnon ylioppilaskunnan toimielimille oikai-
supyynnön käsittelyä varten. LIITE 3 

 Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja 
toimittaa perustelut esityksen tueksi ennen edustajiston kokousta. 

Päätös:  
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11. § Oikaisupyyntö Haapajärvi 

Asia:     Henrik Haapajärvi on lähettänyt 19.12.2018 ylioppilaskunnalle oikaisupyynnön, joka koskee 
ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen 9/2018 (4.12.2018) asiakohdassa 10 § tehtyä pää-
töstä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on 4.12.2018 §10 päättänyt Itä-
Suomen yliopiston ylioppilaskunnan talousarviosta 2019. LIITE 4 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 24§ mukaan sääntövaliokunnan tehtävänä 

on ”--- 2. antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikai-

supyyntöä tai oikaisuvaatimusta---” 

 Sääntövaliokunta on 11.1.2019 antanut lausunnon ylioppilaskunnan toimielimille oikai-
supyynnön käsittelyä varten. LIITE 5 

 Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja 
toimittaa perustelut esityksen tueksi ennen edustajiston kokousta. 

Päätös:  

 

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 


