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xx. Esityslista 

Edustajiston kokous 9/2019 

Aika:   13.11.2019 klo 18.00 

Paikka: Kuopio SN200 ja Joensuu AU205 

 

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 
Vilja Männistö 
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 estynyt saa-

pumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hä-

net on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

Jonni Nykänen   Sanna Heinonen 

edustajiston puheenjohtaja   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 6.11.2019 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: Niklas Leinonen on valittu ISYYn työntekijäksi. Näin ollen Leinonen on esteellinen toimimaan 

edustajistossa (ISYYn säännöt 7. §, 4). Varajäsen Vilja Männistö nousee Leinosen tilalle edus-

tajistoon.  

Esitys:   Todetaan Niklas Leinosen edustajiston jäsenyys päättyneeksi sekä todetaan, että uusi edus-

tajiston jäsen on Vilja Männistö. 

Päätös:  

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  
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9. § Sääntömuutokset 
 
Asia: Edustajisto kävi kokouksessaan 5/2019 lähetekeskustelut taloussäännön uudistamisesta ja hal-
lituksen ja jaostojen sekä kampusvaliokuntien rakenteesta. 
 
Edustajisto päätti lisäksi, että se valtuuttaa hallituksen valmistelemaan sääntömuutokset lähetekes-
kustelun aiheisiin liittyen. 
 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohdan mukaan ylioppilaskunnan sääntövaliokunnan tehtävänä 
on: ”valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta.” 
 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan sääntömuutosten valmistelu ei kuulu hallituksen toimival-
taan, eikä kuulu hallitukselle yleistoimivallankaan nojalla, koska tehtävä on erikseen määrätty sään-
tövaliokunnalle. 
 
Hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut tuovansa valmisteltua materiaalia sääntövaliokunnalle 
mahdollisimman pian. Sääntövaliokunta käsittelee sääntömuutosesitykset kokouksessaan 12.11. ja 
hallitus käsittelee sääntövaliokunnan esityksen kokouksessaan 13.11. Hallitus tuo esitetyt sääntö-
muutokset edustajiston tietoon ensi tilassa. 
 
Esitys: Käsitellään sääntömuutosesitykset ja hyväksytään sääntövaliokunnan esittämät sääntömuu-
tokset. 
 

Päätös: 

 

10. § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2020–2021 

 

ISYYn säännöt: ”48 § Jäsenmaksusta päättäminen Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertai-

sella enemmistöllä ennen seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston 

rehtori vahvistaa jäsenmaksun. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päät-

tää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu 

voimaan. Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.” 

 

Asia: Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2020-2021 on vahvistettava en-

nen talousarvion hyväksymistä. 

 

ISYYn jäsenmaksu on lukuvuonna 2019-2020 126€. Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukau-

sittain maksettuna syyslukukausi 62,50€ ja kevätlukukausi 63,50€. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 

on 56 €/vuosi ja lukukausittain maksettuna syksy/kevät 30,50€. 

 

Esitys: Hallitus esittää yksimielisesti edustajistolle jäsenmaksuksi lukuvuodeksi 2020-2021 100 euroa 

(ISYYn osuus 71,5e + YTHS osuus 28,5e).   

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 64€ (ISYYn osuus 

35,5 e + YTHS-osuus 28,5e) ja kevätlukukausi 36 €.  
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Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 2020-2021 on 56 €/vuosi ja lukukausittain maksettuna syksy/kevät 

28 €. 

Päätös: 

 

11. §  Lähetekeskustelu talousarviosta 2020 

Asia: Edustajisto tulee päättämään seuraavassa kokouksessa ISYYn talousarviosta vuodelle 2020. 
Talousarviosta on syytä käydä lähetekeskustelu jäsenmaksun vahvistamisen jälkeen talousar-
vion valmistelun tueksi.  

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun ISYYn talousarviosta 2020. 

Päätös: 

 

12. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kaup-

patieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija 

edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yli-

opiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiede-

kuntaneuvostossa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston 

tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien 

alussa, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä yhteiskuntatieteiden ja kauppa-

tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista vara-

jäsentä. 

 

Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekunta-

neuvostoon on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan 

sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on nouda-

tettava erillistä haku- esittely- ja valintamenettelyä.  

 

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa 

koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin 

ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  

 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatietei-

den tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puit-

teissa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 7 hake-

musta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä 
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siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa yhteiskuntatieteiden ja kaup-

patieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin kaksi hakemusta 

 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekunta-

neuvostoon jättivät hakuajan sekä lisätyn hakuajan puitteissa 

 

Ari Tervashonka 

Beata Rantanen  

Lassi Oikkonen 

Roosa Hänninen 

Noora Ahonen 

Wilma Poutanen 

Maria Pulkka 

Susanna Remes 

Ha Nguyen 

 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittelijän 

esityksen pohjalta esittää edustajistolle seuraavia henkilöitä yhteiskuntatieteiden ja  

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi toimikaudelle 

2020-2021 (suluissa henkilökohtainen varajäsen) 

 

Ari Tervashonka (Noora Ahonen) 

Lassi Oikkonen (Ha Ngyuen) 

Maria Pulkka (Susanna Remes) 

Roosa Hänninen (Wilma Poutanen) 

 

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

 

Susanna Remes ei ole hallituksen jäsenenä osallistunut omaa etuuttaan koskevaan 

päätöksentekoon hallintolain (434/2003) 27 § ja 28 § nojalla. 

 

Esitys: nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 

(suluissa henkilökohtainen varajäsen) 

 

Ari Tervashonka (Noora Ahonen) 

Lassi Oikkonen (Ha Ngyuen) 

Maria Pulkka (Susanna Remes) 

Roosa Hänninen (Wilma Poutanen) 

 

Päätös: 
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13. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiede-

kuntaneuvostoon 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-

edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yli-

opiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 

1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiske-

lijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, ylioppilaskunnan hal-

lituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 opiskelija-

edustajaa ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon on ylioppilaskun-

nan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan ni-

mettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esit-

tely- ja valintamenettelyä.  

 

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa 

koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin 

ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun filosofisen  tiedekunnan tiedekunta-

neuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon jätettiin 8 hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa 

opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn haku-

ajan puitteissa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ei jätetty hakemuksia 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jättivät hakuajan 
puitteissa 

Marko Koskelo 

Eveliina Scharin 

Salla Natunen 

Saara Tenhovuori 

Rosa Summanen 

Kirsi Linna  

Tanja Rissanen 

Hanna Tammisto 
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Saara Tenhovuori on myöhemmin ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa filosofisen tiedekunnan tie-

dekuntaneuvostoon pois käsittelystä. 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen pohjalta (suluissa henkilökohtainen varajä-

sen):    

 

Salla Natunen 

Marko Koskelo  

Eveliina Scharin (Kirsi Linna) 

Rosa Summanen (Tanja Rissanen) 

Hanna Tammisto 

 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 

edustuspaikat     

Saara Tenhovuori ei ole osallistunut asian käsittelyyn hallituksessa ISYYn sääntöjen 58.3 § nojalla.  

Koska edustajiston jäsenet Rosa Summanen ja Marko Koskelo ovat jättäneet hakemuksensa filosofi-

sen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon, ovat he hallintolain (434/2003) 27 § ja 28 § nojalla esteelli-

siä osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon.  

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon  

Salla Natunen 

Marko Koskelo  

Eveliina Scharin (Kirsi Linna) 

Rosa Summanen (Tanja Rissanen) 

Hanna Tammisto 

 

Ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

 

Päätös: 
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14. §  Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekun-

nan tiedekuntaneuvostoon 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-

edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa 

yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 

1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiske-

lijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, ylioppilaskunnan halli-

tuksen esityksestä. ISYYn on nimettävä terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiske-

lijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon on ylioppilas-

kunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan 

nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- 

esittely- ja valintamenettelyä.  

 

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa-

koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin 

ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun terveystieteiden tiedekunnan tiede-

kuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 3 hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 

44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. 

Lisätyn hakuajan puitteissa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin yksi hake-

mus 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jättivät haku-

ajan sekä lisätyn hakuajan puitteissa 

 

Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 

Aino Peltonen 

 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä terveystieteiden tiedekunnan tie-

dekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen pohjalta.    
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Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 

Aino Peltonen 

 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 

edustuspaikat   

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

Aino Peltonen ei ole hallituksen jäsenenä osallistunut omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon 

hallintolain (434/2003) 27 § ja 28 § nojalla. 

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekunta-

neuvostoon  

 

Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 

Aino Peltonen 

Ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

 

15. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsä-
tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-
edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa 
yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekunta-
neuvostossa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä 
on nimetä opiskelijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, yliop-
pilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekun-
nan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-
toon on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 
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58 § mukaan nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava eril-
listä haku- esittely- ja valintamenettelyä.  

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa 
koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin 
ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatietei-
den tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puit-
teissa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 4 hake-
musta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä 
siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa luonnontieteiden ja metsätie-
teiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ei jätetty hakemuksia 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-
vostoon jättivät hakuajan puitteissa 

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 

Jussi Nivala 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostoon kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä luonnontieteiden 
ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen 
pohjalta.  

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 

Jussi Nivala 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 
edustuspaikat 

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiede-
kunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 9/2019 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 12/12 

 

Jussi Nivala 

ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

Päätös: 
 

 

16. §  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.” 
 

Asia: Järjestöavustushaun vuodelle 2020 avaaminen 

Tiedoksi: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt laittaa hakuun järjestö-

avustukset vuodelle 2020. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin. Hakuaika 

5.11.2019-20.11.2019. 

 
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
   
Päätös:  
 
 
17. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Sanna Heinonen 
 puheenjohtaja    pääsihteeri 


