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18.8.2020 

Esityslista 

Edustajiston kokous 5/2020 

Aika:   25.8.2020 klo 17:00 

Paikka: Kuopio SN200 ja Joensuu E100  

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 18.8.2020 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. §  Edustajiston jäsenen eroaminen 

Asia: Edustajiston jäsen Heli Saari (FaBio) on pyytänyt henkilökohtaisesta syystä eroa edus-

tajiston jäsenyydestä 10.8.2020 lähettämällään sähköpostilla. 

 ISYYn sääntöjen 10.5 § mukaan: 

 ”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toi-

mikauden, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen 
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tai estynyt osallistumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäse-

neksi nousee varajäsen vaalijärjestyksen 25 § 2 ja 3 momentin mukaisesti.” 

            Esitys: Merkitään tiedoksi, että Heli Saari (FaBio) ei ole enää edustajiston jäsen. 

 Merkitään tiedoksi, että FaBion ensimmäinen varajäsen Julius Viita on jatkossa edus-

tajiston varsinainen jäsen. 

           Päätös: 

 

6.§   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.” 

Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti  

             yhdenvertaisuus tarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai- 

              suustarkkailijat. 

 Päätös: 
 

7.§ Ilmoitusasiat  

Asia 1:   Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
Asia 2:  Toimistojen kuulumiset 

Asia 3:  Hallinto-oikeuden päätös koskien ylioppilaskunnan päätöstä koskevaan valitukseen. 

Asia 4: Valiokuntien kuulumiset 

Asia 5: 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:  

 

8.§  Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta  

Asia: Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Vili Moisio on pyytänyt eroa tehtävästään paikka-

kunnalta pois muuton vuoksi 3.8.2020 lähettämällään sähköpostilla.  

Esitys:  Myönnetään Vili Moisiolle ero edustajiston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä.  
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Päätös: 

 

9.§ Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta 

Asia:  Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Vili Moisio on ilmoittanut eroavansa 1. varapu-
heenjohtajan tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hänen tilalleen tulee va-
lita uusi 1. varapuheenjohtaja. ISYYn sääntöjen 13.§ mukaan: ” Mikäli edustajiston pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan 
tehtävistään, valitsee edustajisto uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.” 

 
Esitys: Edustajisto valitsee uuden 1. varapuheenjohtajan. 

 
Päätös: 
 
 

 
10.§                     ISYYn ehdokkaan asettaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen  
                             vuodelle 2021 
 
Asia:  ISYYn toimintasuunnitelmassa 2020 on linjattu, että ” ISYY kannustaa toimijoitaan 

vuonna 2020 lähtemään SYL:n liittohallitusehdokkaaksi.” Ylioppilaskunnan hallitus on 
päättänyt esittää edustajistolle ISYYn ehdokkaan asettamista Suomen ylioppilaskun-
tien liiton liittohallitukseen liittokokouksessa 12–13.11.2020. Hallitus on avannut haun 
SYL-liittohallitusehdokkaasta 3.8.-16.8.2020. Tehtävästä kiinnostuneiden hakemukset 
ja cv:t ovat olleet nähtävissä ISYYn nettisivuilla. Hakijoille on pidetty ehdokaspaneeli 
24.8., jota veti edustajiston 2. varapuheenjohtaja Valtteri Bovellan 

 
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se asettaa ISYYn ehdokkaan Suomen ylioppilaskun-

tien liiton liittohallitukseen vuodelle 2021.  
 
Päätös: 
 
 
11. §  SYL-liittokokous, delegaation valinta, liite 11 
 
Asia:  SYL:n liittokokous järjestetään 12-13.11.2020 Korpilammella. ISYYllä on jäsenmää-

ränsä mukaan 14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2020.  
 
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 11 mukaisen liittokokousdele-

gaatio paikkojen jaon vuosille 2020 - 2021. 
 
Hallitus esittää, että edustajisto valitsee liitteen mukaiset liittokokousedustajat vuo-
den 2020 liittokokoukseen. 
 
Hallitus esittää edustajistolle, että se täydentää liittokokousedustajien luetteloa hy-
väksytyn ryhmäjaon mukaisesti. 
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Hallitus esittää edustajistolle, että se delegoi hallitukselle oikeuden täydentää liittoko-
kousedustajien listaa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti edustajistoryhmien antamien 
esitysten mukaan. Mikäli ryhmät eivät ole täydentäneet esityksiä 13.9.2020 mennessä 
hallitus voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla. 
 

Päätös:  

 
 
12. §   ISYYn strategian hyväksyminen 2021–2024, liite 12 

Asia:   Hallitus on valmistellut ISYYlle strategian vuosille 2021–2024. Strategia liitteenä 12.  

 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle ISYYn strategian hyväksymistä vuosille 2021–2024. 

            Liite 12. 

 

Päätös: 

  

  

13.§ 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:  

 

14. §  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

 

 Olli Auvinen   Sanna Heinonen 
    
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 


