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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 1/2021 

Esityslista 

18.2.2021 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 1/2021 

 

Aika:  25.2.2021 klo 17.00 

Paikka:  Joensuu: AU111 & AU102, Kuopio: SN200 & SN201 

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka 

on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja 

samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tu-

lee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

 

 Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen avaa kokouksen. 

 

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 

varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 

2. momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 18.2.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös:  
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3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

• Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) on ISYYn hallituksen jäsen, tilalle 

edustajistoon nousee Hanna Saarelainen (Savilahden Sivistyneet). 

• Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) on ISYYn hallituksen jäsen, tilalle 

edustajistoon nousee Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu). 

• Pauliina Ryökäs (FaBio) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toimia 

edustajiston varajäsenenä. 

• Ada Hyytiäinen on valittu ISYYn työntekijäksi ja on näin ollen estynyt toimi-

maan edustajistossa työsuhteensa ajan. Hänen tilalleen nousee Aino Olan-

der (Puolueettomat) varsinaiseksi edustajiston jäseneksi. 

• Joel Leppisen (Kylterit) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen tilal-

leen nousee Julius Gran (Kylterit) varsinaiseksi edustajiston jäseneksi. 

• Olli Auvinen (DeeKu) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen tilal-

leen edustajistoon nousee (DeeKu) Teemu Zacheus (DeeKu). Jenna Laakko-

nen (DeeKu) on ilmoittanut poissaolevaksi edustajistosta. 

• Sara Peltola (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Edustajis-

ton varsinaiseksi jäseneksi nousee Vilja Männistö (Keskeiset) 

• Julius Viita (FaBio) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen tilalleen 

edustajistoon nousee Maria Ilola. 

• Saara Tenhovuori (Puolueettomat) on ilmoittanut eroavansa edustajiston 

varajäsenyydestä. 

• Matias Uski (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajiston varajäse-

nyydestä. 

• Riku Rajasuu (Vihreä Lista) on ilmoittautunut poissaolevaksi opiskelijaksi, 

eikä voi toimia edustajistossa ollessaan poissaoleva. 

• Toni Viljamaa (Keskeiset) on ilmoittautunut poissaolevaksi opiskelijaksi, 

eikä voi toimia edustajistossa ollessaan poissaoleva. 

• Kingsley Aliche (Opiskelijoiden Etu) ei ole kirjoilla Itä-Suomen yliopistossa 

eikä näin ollen ole enää vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. 

Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös: 

 

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöy-

täkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) 

pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa 

kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edus-

tajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. 

Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 

ääntenlaskijaa. ” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

 Esitys pöytäkirjantakastajiksi: 

• Yasmin Ayyoubi (Vihreä lista) 

• Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet) 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

• Paavo Koivistoinen (Puolueettomat, Joensuu) 

• Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu, Joensuu) 

• Sami Gabbouj (Kylterit, Kuopio) 

• Maria Ilola (FaBio, Kuopio) 

Päätös:  

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan val-

mistelee 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:  

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa 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 

yhdenvertaisuustarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai-

suustarkkailijat. 

 Esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta yhdenvertaisuustarkkailijoiksi. 

Päätös:  

7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

• Edustajiston kevään kokousaikataulu: 

8.4. ja tarvittaessa toukokuussa (20.5.) (kokoukset kampuksilla)  

• Iltakoulut: 

2.3. klo 17:00, 30.3. klo 17.00 (etäyhteydellä) (12.5. tarvittaessa) 

2. Seuraavat henkilöt on valittu jaostojen puheenjohtajaksi uusien sääntöjen siir-

tymäajaksi 1.1.-31.3.2021: 

• Joensuun edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Marko Koskelo. 

• Joensuun vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi Laura Tolppa. 

• Kuopion järjestöjaoston puheenjohtajaksi Jimi Virkkala. 

• Joensuun järjestöjaoston puheenjohtajaksi Eeva Schavik, 

• Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi Aino Peltonen.  

• Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Miika Hiltunen. 

3. Hallitus on käynnistänyt haun seuraaviin tiimeihin uusien sääntöjen mukai-

sesti:  

• Joensuun ja Kuopion vapputiimit 

• Joensuun ja Kuopion edunvalvontatiimit 

• Savo-Karjalan excursio-tiimi 

• Työelämätiimi 

4. Hallitus on nimennyt seuraavat työryhmät sekä niiden jäsenet: 

Kuntavaalityöryhmät Joensuuhun ja Kuopioon. Työryhmät jatkavat ISYYn kun-

tapoliittisen linjapaperin valmistelua ja tavoitteiden eteenpäin viemistä vuoden 

2021 kuntavaaleissa Joensuussa ja Kuopiossa. Joensuun kuntavaalityöryhmään 

nimettiin Sami Tanskanen, Anniina Peltonen, Ella Partanen ja Juuso Myller. 

Kuopion työryhmään valittiin Enni Toiviainen ja Jimi Viita-aho. 

5. Hallituksen vastaus 10.12.2020 jätettyyn toivomusponteen. Liite 7. 

6. Toimistojen kuulumiset 

7. OKM-hankeasiat 

8. Valiokuntien kuulumiset 

9. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  

8. § Keskusvaalilautakunnan valinta 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita 

ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijärjes-

tyksessä säädetään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin val-

mistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja 

enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjes-

tyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.” 

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2021. Vali-

taan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Päätös:  

9. § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2021  

Asia:  Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. 

ISYYn sääntöjen 51 § mukaan: ”Palkkiot luottamustoimista Ylioppilaskunnan luotta-

mushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion. Edustajisto päättää edustajiston pu-

heenjohtajiston palkkiot. Muiden toimielimien ja luottamushenkilöiden palkkioiden 

osalta päättää hallitus.” 

Edustajiston puheenjohtaja on itse toimensa puolesta kuitenkin jäävi tekemään 

asiasta esitystä edustajistolle, joten hallituksen tulisi tehdä asiasta esitys edustajis-

tolle. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palk-

kiosta vuodelle 2021. 

Hallitus esittää edustajistolle, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen 

hoidosta 1000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajille molemmille esitetään luotta-

mustoimen hoidosta 500 euroa vuodessa. 

Päätös: 

10. § Hallituksen jäsen Petra Peltolan eropyyntö 
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Asia:  Hallituksen jäsen Petra Peltola on pyytänyt eroa ISYYn hallituksen jäsenyydestä lä-

hettämässään sähköpostissa 18.12.2020. 

ISYYn sääntöjen 18. § mukaan: Edustajiston tehtävät: ”Edustajiston tehtävänä on: 1. 

valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat; 2. valita hallituksen muodos-

taja; 3. valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapu-

heenjohtajat sekä hallituksen muut jäsenet ja vapauttaa heidät tehtävistään kuten 

näissä säännöissä määrätään; …” 

Esitys: Edustajisto merkitsee tiedoksi Petra Peltolan eronneen hallituksesta. 

Päätös: 

11. § Muutokset ISYYn työjärjestyksiin, liittet 11.1 & 11.2 

 

Asia: Edustajiston vuonna 2020 tekemät muutokset ISYYn sääntöihin muuttavat merkit-

tävästi ISYYn hallintorakennetta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista muuttaa 

työjärjestyksiä vastaamaan uusia toimielimiä. 

 ISYYn sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, talousohjesääntö, merk-

kiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perus-

tamien työryhmien ja kerhojen sääntöjä” 

 ISYYn 1.4.2021 voimaanastuvien uusien sääntöjen mukaan: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestykset, talousohjesääntö, 

merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen 

perustamien työryhmien, tiimien ja kerhojen sääntöjä;”  

Uusien 1.4.2021 voimaantulevien ISYYn sääntöjen mukaan: 

• Kampusvaliokunnat lakkautetaan → Kampusvaliokuntien työjärjestys on 

tarpeeton. 

• Jaostot lakkautetaan → Jaostojen työjärjestys on tarpeeton. 

• Perustetaan puheenjohtajaneuvostot → Puheenjohtajaneuvostot tarvinne-

vat työjärjestyksen 

Lisäksi vuonna 2020 ilmeni, ettei hallituksen työjärjestys määrittele miten eriävä 

mielipide jätetään hallituksen päätöksestä. 

Esitys:  

• Poistetaan 1.4.2021 alkaen kampusvaliokuntien ja jaostojen työjärjestykset. 

• Hyväksytään liitteenä 11.1 oleva puheenjohtajaneuvoston työjärjestys. 

• Hyväksytään liitteenä 11.2 olevat muutokset hallituksen työjärjestykseen. 

Päätös:  
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12. § Muutosesitys ISYYn sääntöihin liittyen vuosijuhlaan 

 

Asia: ISYYn hallitus kokouksessaan 3/2021 pyysi sääntövaliokuntaa valmistelemaan edusta-
jistolle sääntömuutoksen niin, että säännöt ei enää määrittelisi koska vuosijuhlat tulee 
järjestää. 

  Lisäksi hallitus pyysi, että edustajisto käsittelisi sääntömuutoksen kiireellisenä. 

 ISYYn voimassa olevien sääntöjen 61 § mukaan: 

 ”Ylioppilaskunta voi viettää vuosijuhlaansa viikon 11 lauantaina Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan perustamisen kunniaksi.” 

 ISYYn edustajisto päätti 24.11.2020 muuttaa sääntöä seuraavaan muotoon: 

 ”Ylioppilaskunta voi viettää vuosijuhlaansa huhtikuun loppuun mennessä Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen kunniaksi.” 

 ISYYn sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopis-

ton rehtori;” 

 ISYYn sääntöjen 18.2 § mukaan: 

” 1 momentin kohdissa 19–22 määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä edustajiston ko-

kouksessa, mikäli edustajisto neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä julistaa asian kiireel-

liseksi. Tämän jälkeen asia päättää yhdessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä.” 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että käsitellään asiakohta sääntöjen 18.2 § mukaisesti 

kiireellisenä. 

 Sääntövaliokunta esittää, että poistetaan sääntöjen 61 §. 

Päätös:  

13. § ISYYn viestintästrategian hyväksyminen, liite 13 

 

Asia: ISYYn viestintäsuunnittelija on yhdessä hallituksen viestintävastaavien kanssa val-

mistellut ISYYn strategian pohjalta viestintästrategian. Luonnos on ollut edustajis-

tolla kommentoitavana. Liite 13. 

Esitys: Hallitus käsittelee viestintästrategian ja esittää viestintästrategiaa edelleen edusta-

jistolle hyväksyttäväksi. Liite 13. 

Päätös:  
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14. § Muutosesitys ISYYn vaalisääntöihin, liite 14 

 

Asia: Edustajistovaalien 2019 jälkeen ISYYn keskusvaalilautakunta ilmoitti ISYYn hallituk-

selle, että ISYYn vaalisääntöjä olisi tarpeellista uudistaa. Hallitus pyysi vuonna 2020 

sääntövaliokuntaa valmistelemaan esityksen tarpeellisista sääntömuutoksista. 

 Liitteenä 14 sääntövaliokunnan valmistelevat muutokset ISYYn vaalisääntöihin. 

 ISYYn sääntöjen 18.1 § 24. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) vaalijärjestys, vaalijärjestyksen muut-

taminen tarvitsee lisäksi Itä-Suomen yliopiston rehtorin vahvistuksen;” 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että hyväksytään liitteenä 14 olevat muutokset ISYYn vaa-

lisääntöihin. 

Päätös:  

15. § Suvaksen kosteiden tilojen remontti 

Asia:   Ylioppilaskunnan omistamissa tiloissa Joensuussa Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa si-

jaitsevan Suvaksen kokous- ja saunatilan pesuhuone on tullut käyttöikänsä päähän 

ja on remontoitava. Remontissa mm. poistetaan kylpyhuoneen suihkutorni ja siirre-

tään suihkut kylpyhuoneen seinänvierustoille, uusitaan kylpyhuoneen seinä- ja lat-

tialaatoitukset ja saunan lattialaatoitus, uusitaan kylpyhuoneen kattopanelointi 

sekä uusitaan saunan lauteet. Remontti on perusteltua tehdä, että tila saadaan täy-

sipainoiseen vuokrauskäyttöön. Remontin kustannusarvio on 21 000–23 000 euroa, 

riippuen siitä joudutaanko lattialämmitys uusimaan. Selvityksen mukaan arvio vas-

taa tämän hetken yleistä kustannustasoa.  

  Tarve on tuotu ilmi myös talousvaliokunnalle kokouksessa 11.2.2021 ja käyty asiasta 

lyhyt evästyskeskustelu.  

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen toteuttamaan Suvaksen 

kosteiden tilojen remontin ja varaa remontin toteuttamiseen, sekä mahdollisiin re-

montin aikana ilmeneviin yllättäviin lisäkuluihin, kuten esimerkiksi asbestipurkutöi-

hin 30 000 euroa. 

Päätös: 

 

16.§ Muut esille tulevat asiat 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edus-

tajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen halli-

tuksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 
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päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi 

toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat 

Päätös:   

17. § Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello.  

 

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri

 


