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xx. Esityslista 

Edustajiston kokous 10/2019 

Aika:   3.12.2019 klo 18.00 

Paikka: Joensuu AU111 

 

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 26.11.2019 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 

Asia: 1. Ylioppilaskunnalle on saapunut oikaisuvaatimus edustajiston kokouksen 7/2019 asiakohdasta 

8. Edustajisto on kokouksessaan 9/2019 käsitellyt uudestaan kyseessä olevaa päätöstä ja päättänyt 

poistaa sen itseoikaisuna. Sääntövaliokunta käsitteli oikaisuvaatimusta kokouksessaan 5/2019 ja to-

tesi asian loppuunkäsitellyksi.  

 
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. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  

 

8. § § Sääntömuutoksia ISYYn taloustoimikuntaan ja talousvaliokuntaan 

Asia: ISYYn edustajisto päätti kokouksessaan 5/2019, että se valtuuttaa hallituksen valmistelemaan 

sääntömuutoksia ISYYn taloutta käsittelevistä toimielimistä käydyn lähetekeskustelun perusteella. 

ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 49/2019 antaa asian sääntövaliokunnan käsittelyyn. 

ISYYn sääntövaliokunta käsitteli kokouksessaan 6/2019 sääntömuutoksia ISYYn taloustyöryhmästä ja 

muista tarvittavista taloutta käsittelevistä toimielimistä.  
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ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 

ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäi-

sessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, 

sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että ISYYn sääntöjä muutetaan liitteen 1 mukaisesti. 

Sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely. 

Päätös: 

 
9.§ ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen  

Asia: Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYYn toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020.  

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman. LIITE 2.  

Päätös:   

 

10. §    ISYYn talousarvio vuodelle 2020 

Asia: Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 9/2019. ISYYn 
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee 
esityksensä talousarviosta edustajistolle.  

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy ISYYn talousarvion vuodelle 2020. LIITE 3. 

Päätös: 

 

11. § Tilintarkastajan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edusta-

jisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. --

- ”. Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. 

Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.  

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valtaan tilintarkastusyh-

teisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.  

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: 

Päätös: 

 
12. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Sanna Heinonen 
 puheenjohtaja    pääsihteeri 


