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xx. 
Esityslista 

Edustajiston kokous 6/2019 

Aika:   30.9.2019 klo 18.00 

Paikka: Joensuu AU111, Kuopio SN200 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Helminen, Laura 
Hämäläinen, Heidi 
Karjalainen, Laura-Kaisa 
Karvinen, Henri 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Korpi, Esa 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kuusinen, Riina 
Kyyrönen, Paavo 
Kärkäs, Joakim 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Leinonen, Niklas 
Manninen, Tommi 
Mertakorpi, Emma 
Mertano, Pinja 

Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti  
Peltokangas, Johanna  
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Siljander, Nelli 
Summanen, Rosa 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Ylikoski, Roosa 
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  vs. pääsihteeri 
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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 23.9.2019 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:  

 

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  

 

 

 9. § Pääsihteerin valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § kohdan 5 mukaan “Edustajiston tehtävänä on: - - - valita ja 
vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri ”. Edustajisto myönsi eron Anna-Kristiina 
Mikkoselle kokouksessaan 5/2019. Samassa kokouksessa edustajisto päätti rekrytoinnin aika-
taulusta ja sen käytännöistä. Pääsihteerin tehtävä on ollut haettavana sääntömääräiset 30 
vuorokautta ajalla 23.8. - 22.9.2019. Ylioppilaskunta sai avoinna olleeseen pääsihteerin paik-
kaan määräaikaan mennessä 16 hakemusta. Hallitus päättää 24.9.2019 kokouksessaan 
42/2019 kutsua haastatteluun 3 – 5 hakijaa. 
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 Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaan “- - - Henkilövalinnoissa käytetään aina suljettua lip-
puäänestystä. Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä 
säännöissä toisin määrätä. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuiten-
kin 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:  Valitaan uusi pääsihteeri sekä valitulle 1-2 varahenkilöä. 

Päätös:  

  

 

10. §  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:  

 

11. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    vs. pääsihteeri 


