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1.4.2020 

Esityslista 

Edustajiston kokous 3/2020 

Aika:   8.4.2020 klo 17:00 

Paikka: Videoneuvottelutila ZOOM, linkki saateviestissä

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! 

ESITYSLISTA 

 

1. §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Olli Auvinen avaa kokouksen klo  
 

2. §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet 
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi vara-
puheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. 
momentin mukaisesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 1.4.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähe-
tettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

Päätös: 

  

3. §  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytä-
kirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa 
kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri."  

 
  Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edusta-

jiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edus-
tajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 
ääntenlaskijaa. ” 

 
Esitys:   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös:  

 

4.§  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmis-
telee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 
Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edus-
tajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle 
vaaditut asiat.  

 
  Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen 

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttä-
vää päätöstä." 

 
Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  

 

5.§  Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta  

Asia:  Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston ko-
kouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat 
seuraavat puheenvuorojen jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouk-
sissa. Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja 
ja muut kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet.” 
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Esitys:  Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti  

             yhdenvertaisuus tarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai- 

              suustarkkailijat. 

Päätös: 
 

6.§  Ilmoitusasiat  

Asia 1:   Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
 

19.5. Edustajiston kokous (alustava päivämäärä, puheenjohtaja kutsuu koolle mikäli 
on tarpeen pitää kokous) 

 

Asia 2:  Toimistojen kuulumiset 

 

Asia 3:  Iltakoulussa annettu jo tiedoksi: Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen on saapunut oikai-

suvaatimus keskusvaalilautakunnan 13.12.2019 tekemästä päätöksestä. Hallitus on 

antanut asiaan lausunnon.   

Asia 4:  SYL liittokokous pidetään Vierumäellä 12.-13.11.2020 

Asia 5:   Kuntavaalityöryhmien kokoonpanot. Hallitus on täydentänyt kuntavaalityöryhmiään  
seuraavilla jäsenillä. Joensuu: Emilia Ihanus Kuopio: Janina Gallen, Eemeli Kangas ja 
Antti Karppinen.  

Asia 6:  Hallitus on nimennyt talousvaliokunnan asiantuntijajäseniksi Juho Pulkan ja Markun 

Mätön. 

 

Asia 7: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edus-

tajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain 

kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  

 

7. §  Valiokuntien kuulumiset  
 
Asia:  Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.  
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.  

Päätös: 
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8.§  Ylioppilaskunnan vuosikertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019, liite 8 

Asia:  Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut. 
ISYYn sääntöjen 31.§ kohdan: ”11 mukaan antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan 
edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosikertomus ylioppilaskunnan toimin-
nasta;”. 

 
Esitys:  Hallitus antaa tiedoksi edustajistolle vuosikertomuksen kaudelta 1.1. – 31.12.2019. 

Merkitään vuosikertomus tiedoksi. Liite 8.  
 

Päätös: 
 

9.§  Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019, liite 9 

Asia:  Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut. Yli-
oppilaskunnan sääntöjen 18. §: ” 9. mukaan päättää̈ ylioppilaskunnan tilinpäätöksen 
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.” Tilinpäätös esitys-
listan liitteenä 9. 
 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 1.1. - 

31.12.2019. Liite 9. 

 

Päätös: 

10. §  Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, liite 10 
Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää yliop-

pilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivel-
vollisille”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 9 tilinpäätöksen, voidaan 
tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi.  
 

Esitys:  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 
31.12.2019. Liite 10. 

Päätös: 

11. §  Muut esille tulevat asiat 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edusta-
jiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituk-
sen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päi-
vän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toi-
menpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

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

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

  

 

 Olli Auvinen   Sanna Heinonen 
    
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 


