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20.5.2021 klo 17.00
Joensuu: AU111, AU102
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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 tulee 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 kokoukseen 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 12.5.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja
lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
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3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 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 edustajiston 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.
Pöytäkirjantarkastajat:
Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
Roosa Ylikoski (Iviva)
Ääntenlaskijat:
Carita Korhonen (Kokoomus)
Mikael Suontausta (Puolueettomat)
Yasmin Ayyoubi, (Vihreät)
Jessica Sonko (FaBio)

Päätös:

4. §

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 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 edellyttävää päätöstä."
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Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
5. §

Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta

Asia:

Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston
kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.”

Esitys:

Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta.

Päätös:
6. §
Asia:

Ilmoitusasiat, liite 6.1 & 6.2
1.
2.
3.
4.
5.

Esitys:

Tapahtumat ja muut tilaisuudet
Toimistojen kuulumiset
Valiokuntien kuulumiset
Hallituksen vastaukset edustajiston toivomusponsiin, liite 6.1 ja 6.2
Hallituksen ajankohtaiskatsaus
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa
edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä
vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”.

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös:

8. §

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta - lähetekeskustelu esitys edustajistolle

Asia:

Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on
valita opiskelijaedustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä
ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio, sekä filosofisen,
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden, luonnontieteiden ja metsätieteiden sekä
terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostot.
Opiskelijaedustajien valinta on ylioppilaskunnan sääntöjen § 56 mukaista julkisen
vallan käyttöä. jolloin ylioppilaskunta on velvollinen noudattamaan asiassa hallintolain (434/2003) säädöksiä.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajisto nimittää opiskelijaedustajat
yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin näiden
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toimikausien alussa ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Hallitus on kokouksessaan 15/2021 ja 16/2021 nimennyt yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaa valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat asiantuntija Aaltonen sekä hallituksen jäsenet Tanskanen, Janhunen ja Kortelainen.
Aikataulu, jossa edellä olevat reunaehdot tulisivat täytetyksi olisi:
Kevät 2021: Mahdollinen lähetekeskustelu edustajistossa sekä valintaa valmistelevan työryhmän edustajiston jäsenellä
13.9. Haku yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntaneuvostoihin
julistetaan haettavaksi.
27.9. klo 12.00 hakuaika päättyy
28.9.–1.10. Mahdolliset haastattelut
4.-6.10 hallituksen kokous, jossa esitys edustajistolle.
viim. 6.10. Edustajiston kokouskutsu on lähetettävä.
viim. 13.10. Edustajiston kokous.
Syksy 2021: Kollegio vahvistaa ryhmien valinnat yliopiston hallituksen jäseniksi
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle:
Että edustajisto käy lähetekeskustelun hallinnon opiskelijaedustajien valintatavasta sekä mahdollisesta hakijakandidaateilta vaadittavista ominaisuuksista.
Että edustajisto nimeää 1-2 edustajaa yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaa valmistelevaan työryhmään.
Antaa edustajistolle selvityksen hallinnon opiskelijaedustajien valinnan aikataulusta (HalKo 15/2021)
Edustajisto merkitsee tiedoksi hallinnon opiskelijaedustajien aikataulun.

Päätös:
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10. §

Lisätalousarvioesitys edustajistolle, liite 10

Asia:

ISYYn sääntöjen 18.§ mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on --- 6. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot;”
Edustajisto on kokouksessaan 1–2021 (25.2.2021) myöntänyt Suvaksen kosteiden
tilojen remontille 30 000 euroa. ISYYn edustajisto on tehnyt kokouksessaan
25.2.2021 (1–2021) päätöksen remontoida ylioppilaskunnan omistamissa tiloissa
Joensuussa Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa sijaitsevan Suvaksen kokous- ja saunatilan pesuhuoneen ja saunan. Remontin aikana selvisi, että kiinteistön rakennusaikana
pohjarakenteisiin mahdollisesti tehdyt kosteussulut ovat tulleet käyttöikänsä päähän,
josta johtuen oli
lattiat pesuhuoneesta ja saunasta avattava kokonaan
vaihdettava lattian alla oleva maa-aines vettä läpäisevään
lisättävä kosteussulku.
Pukuhuoneesta puuttuu käytön myötä tarpeelliseksi havaittu lattiakaivo. Kun tilassa on paljon saunojia, jää suihkuhuoneen puolelta kantautuva vesi seisomaan
lattialle ja pahimmillaan vettä on seinän vierustalla vielä aamullakin. Lattiakaivon
tekeminen on siis perusteltua. Koska pesuhuoneen ja saunan lattiat on jouduttu
meneillään olevan remontin yhteydessä avaamaan ja viemäröinnit ovat valmiiksi
näkyvissä, on kokonaistaloudellisesti järkevää toteuttaa pukuhuoneen lattiakaivon
asennus tämän remontin yhteydessä. Samalla saadaan ehkäistyä mahdollisia tulevia kosteusvaurioita, mikä on huolellista omaisuuden hoitoa. Lattiakaivon asennus
edellyttää pukuhuoneen lattian auki piikkaamisen, viemärin vetämisen, uuden laatoituksen ja lattialämmityksen asennuksen. Remontin kustannusarvio on noin 11
000 euroa.
ISYYn talousohjesäännön 4.§ mukaan: ”Kiireellisyys - Kiireellisessä tapauksessa, ja mikäli asian voidaan katsoa olevan ylioppilaskunnan yhteisen edun mukainen, hallitus voi suorittaa talousarvioon merkityn
määrärahan ylittävän maksun. Tällaisesta ylityksestä on tehtävä perusteltu esitys edustajistolle seuraavassa edustajiston kokouksessa.”
ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: “ Hallituksen tehtävät - Hallituksen tehtävänä on: --- 14. vastata ylioppilaskunnan hallinnosta, varainhoidosta,
omaisuudesta ja talouden johtamisesta sekä valvoa taloudenhoidosta
huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa; “
ISYYn vuokralainen on lähestynyt vuokran huojennusta koskevalla pyynnöllä, sillä jatkunut koronatilanne on vaikuttanut voimakkaasti liiketoimintaan. ISYYn toiselle
vuokralaiselle on vuosi sitten myönnetty koronan vuoksi kaksi maksuvapaata kuukautta, joten on perusteltu myös myöntää väliaikainen vuokrasumman huojennus.
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ISYYn talousohjesäännön mukaan 4§: ”Kiireellisessä tapauksessa, ja
mikäli asian voidaan katsoa olevan ylioppilaskunnan yhteisen edun mukainen, hallitus voi suorittaa talousarvioon merkityn määrärahan ylittävän maksun. Tällaisesta ylityksestä on tehtävä perusteltu esitys edustajistolle seuraavassa edustajiston kokouksessa.”
Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 2/2021 ponnen, jonka mukaan ”edustajisto velvoittaa hallituksen teroituttamaan vähintään kolmasosan luistimista ja hankkimaan vähintään osaan teräsuojat. Tämän lisäksi hallituksen tulee tarkastella myös muiden välineiden kuntoa ja kartoittaa onko tarvetta mahdollisesti hankkia muutamia uusia välineitä, kuten esim. pulkkia. Hallitus on velvollinen luomaan ympärivuotisen suunnitelman välineiden huoltoa ja kuntoa koskien.”
Hallitus on yhdessä henkilökunnan kanssa tarkastellut liikuntavälineitä ja laatinut
esityksen kuluvana vuonna suoritettavista huoltotoimenpiteistä sekä hankittavista
uusista liikuntavälineistä sekä valmistellut suunnitelman liikuntavälineiden huoltoa
ja kuntoa koskien. Välineiden huollon ylläpitokustannukset tuodaan jatkossa talousarvioesitykseen.
Tarkastelussa todettiin, että kaikki luistimet ovat teroituksen sekä suurin osa teräsuojien tarpeessa ja Kuopiossa ei ole lainkaan luistimia lainattavaksi. Kuopion valikoimista puuttuu myös Joensuussa erittäin suosituiksi osoittautuneet sulkapallomailat.
Esitys:

Hallitus esittää lisätalousarviona edustajistolle hyväksyttäväksi seuraavaa:

1. Hallitus esittää edustajistolle, että pesuhuoneen remontin budjetista jäävä n.

2.

4000 euroa voidaan siirtää pukuhuoneen lattiakaivon rakentamiseen ja että
edustajisto hyväksyy lisätalousarvion Suvaksen pukuhuoneen remonttiin ja varaa siihen 7000 euroa.
Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi ISYYn vuokralaisen vuokranmaksun väliaikaisesta huojennuksesta. Kustannusvaikutus ISYYlle - 3011,97 euroa.

3. Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää liikuntavälineiden huollosta ja ylläpidosta sekä niin päättäessään hyväksyy lisätalousarvion 2250 euroa vuodelle 2021 liikuntavälineiden huollon ja ylläpidon kulujen kattamiseksi. Liite 10.
Päätös:

11.§

ISYYn sijoitusstrategian käsittely ja hyväksyminen, liite 11

Asia:

Talousvaliokunta on valmistellut luonnoksen sijoitusstrategiasta. Sijoitusstrategia
on ollut edustajistolla kommentoitavana. Siihen tulleet kommentit ovat huomioitu
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luonnoksessa. Talousvaliokunta esittää liitteenä 8 olevaa sijoitusstrategia hallitukselle käsiteltäväksi ja edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi.
ISYYn sääntöjen 24a.§ mukaan: ”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: 1. antaa taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja aloitteita ylioppilaskunnan toimielimille (esimerkiksi talousarvioon, kiinteistöihin ja sijoitustoimintaan liittyen); 2. valmistella muutokset
ylioppilaskunnan talousohjesääntöön, sijoitusstrategiaan, sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan; 3. seurata ylioppilaskunnan talouden kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä antaa taloudellisia toimenpidesuosituksia vähintään kerran vuodessa; 4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen pyynnöstä ylioppilaskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä 5. antaa suosituksia omistajaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.”

Esitys:

Hallitus hyväksyy sijoitusstrategian ja esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi.
Liite 11.

Päätös:
12. §

Ylioppilaskunnan sijoitukset

Asia:

Ylioppilaskunnalla on tällä hetkellä sijoitettuna OP-Private Strategia 50 -rahastoon
299 544,56 euroa (kirjanpitoarvo/rahastoon siirretty varallisuus).
Rahaston vuosituotto on ollut:
vuonna 2020 3,2 %,
vuonna 2019 3,6 %,
vuonna 2018 -0,6 %
vuonna 2017 1,8 % (keskimäärin 2 %).
Rahaston markkina-arvo 3.5.2021 oli 417 752,51 euroa, jolloin rahaston koko sijoitusajan (12/2013-5/2021) tuotto on ollut 118 207,95 euroa / 39,46%.
Ylioppilaskunnalla on tällä hetkellä edellisten vuosien ylijäämästä kertynyttä likvidiä varallisuutta noin 896 000 euroa.
ISYYn sääntöjen mukaan Hallituksen tehtävät 31.§ ”14. vastata ylioppilaskunnan hallinnosta, varainhoidosta, omaisuudesta ja talouden johtamisesta sekä valvoa taloudenhoidosta huolehtivien toimihenkilöiden
toimintaa;”
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ISYYn talousahjesäännön 7 §:n mukaan: "Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa ja hyväksyy talousarvion sekä mahdolliset
lisätalousarviot. Hallitus ei saa olennaisesti ylittää talousarviossa mainittuja menokohtia, ellei ole kyse talousohjesäännön 4 § mukaisesta kiireellisyydestä. ..."
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tehdä 100 000 euron lisäsijoituksen.

Päätös:

13.§

Talouskatsaus

Asia:

ISYYn 4 kuukauden kirjanpito on valmis. Pääsihteeri kertoo 4 kuukauden talouden
toteumasta.

Esitys:

Edustajisto merkitsee tiedokseen talouskatsauksen.

Päätös:

14. §

Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista

Asia:

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, jonka jäsen ISYY on, on avannut aloitekierroksen
ennen varsinaisen liittokokouksen liittokokousmateriaalien julkaisua. Aloitekierroksella SYL:n jäsenylioppilaskunnan on mahdollisuus tehdä aloite joko vuoden 2022
toimintasuunnitelmaan tai muutokseksi voimassa olevaan linjapaperiin. Aloitteella
voi kertoa myös asioita, joita SYL:n hallituksen tulisi jäsenylioppilaskunnan mielestä ottaa huomioon liittokokousmateriaalien valmistelussa. Aloitekierros päättyy
23.5. klo 23.59.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle että:
Edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisuudesta jättää jäsenaloite aloitekierroksella vuoden 2021 liittokokousmateriaaleihin
Mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi: valtuuttaa hallituksen tekemään jäsenaloitteen tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta/aiheista vuoden 2021 liittokokousmateriaaleihin.

Päätös:
15.§

Muut esille tulevat asiat
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Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30
päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi
toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.”

Esitys:

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Päätös:
16. §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.

Ella Partanen
Edustajiston puheenjohtaja

Sanna Heinonen
Pääsihteeri
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