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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022–2023 

Esityslista 

23.11.2021 

ESITYSLISTA 

 

Edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022–2023 

 

Aika:             1.12.2021 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: M100 

                      Kuopio: SN200 

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.” 

Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat 

edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu: 

Edustajiston vanhimmat, järjestyksessä ovat: 

1. Airo, Kristian 

2 Korhonen, Carita 

3. Koskelo, Marko 

 

Tervetuloa! 

Ylioppilaskunnan hallitus 

 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhim-

mat edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu. Todetaan 

edustajiston vanhin ja todetaan, että hän johtaa puhetta kokouksessa, kunnes edustajis-

tolle on valittu puheenjohtaja. 
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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 23.11.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Todetaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on ylioppilaskunnan inter-

netsivut.  

Päätetään, että jatkossa edustajiston kokouskutsu lähetetään kaikille edustajiston 

jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse. 

Päätös: 

 

3.§ 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." 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) 

Arttu Leppäkynnäs (Deeku) 

 

Ääntenlaskijat: 

Veera Pajunen (FaBio) 

Riku Kukkonen (Savilahden Sivistyneet) 

Joona Käenmäki (Kylterit) 

Maija Kuivalainen (Iviva) 

 

Päätös:  

 

4. § 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:  

 

5. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijat valitaan kokouksessa. 

Päätös:  
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6. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

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:  

 

7. §   Valmisteluvaliokunnan nimeäminen 

Asia:  ISYYn sääntöjen 24b:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan valmisteluvaliokunnan tehtävänä 

on keskustella ja valmistella asioita, joita hallitus on esittänyt edustajiston käsiteltä-

väksi. Valmisteluvaliokunnan jäseninä toimivat edustajistoryhmien puheenjohtajat ja 

heidän varajäseninään ryhmien varapuheenjohtajat. Valmisteluvaliokunnan puheen-

johtajana toimii edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina edustajiston vara-

puheenjohtajat. Valmisteluvaliokunnan esittelijänä toimii ISYYn hallituksen puheenjoh-

taja, ja hänen ollessaan estynyt hallituksen varapuheenjohtaja. Valmisteluvaliokunta 

valitsee sihteerin keskuudestaan. 

  Edustajistoryhmät valitsevat ryhmäpuheenjohtajat keskuudestaan. Edustajistoryhmiin 

katsotaan kuuluvan ne henkilöt, jotka toimivat edustajiston varsinaisina tai varajäseninä 

ISYYn vaalisäännön 25 § määrittämällä tavalla. Jokainen edustaja kuuluu siihen ryh-

mään, jonka vaalilistalta hänet valittiin edustajistoon. Edustajistoryhmien puheenjohta-

jat merkitään tiedoksi edustajiston kokouksessa.” 

Esitys:   Merkitään tiedoksi edustajistoryhmien ryhmäpuheenjohtajat. 

Päätös: 

 

8.§  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 
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  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 

 

Esitys:  Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2022. 

 

Päätös:  

 

9. §         Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 

 

Esitys:  Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2022. 

 

Päätös:  

 

10.§      Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 
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  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 

 

Esitys:  Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2022. 

 

Päätös:  

 

11.§   Hallituksen muodostajan valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hal-

lituksen muodostaja”. 

 

  ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa 

alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 § 1 momentin 1 koh-

dan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai ko-

kouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntö-

jen 22 §:n mukaisesti.  

 

  Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikel-

poinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, kat-

sotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi 

hallituksen muodostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.  

 

  Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella yli puolia an-

netuista äänistä, järjestetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneiden eh-

dokkaiden kesken. Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee henkilö, joka saa enem-

mistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.” 

 

Esitys:  Valitaan hallituksen muodostaja. 

 

Päätös:  
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12.§        Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hal-

lituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä 

hallituksen muut jäsenet […]”. 

 

  Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ” Ylioppilaskunnan hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edus-

tettuina puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 

Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toi-

mimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”  

   

  Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän 

tehdä esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä halli-

tuksen jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodosta-

jan esityksen, on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapu-

heenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodos-

tajan esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama 

henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan 

kunnes hallitus on valittu. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hal-

lituksen järjestäytymiskokouksen nimeämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, ku-

kin yhdellä kampuksella.” 

 

Esitys:  Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä 

muut hallituksen jäsenet vuodelle 2022. 

 

Päätös:   

 

13.§      Puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajien valinta vuodelle 2022 

Asia: ISYYn sääntöjen 40.§ mukaan ”Ylioppilaskunnan kaikilla kampuksilla on puheenjohta-

janeuvosto. Puheenjohtajaneuvoston jäseninä toimivat kaikkien kyseisen kampuksen 

ainejärjestöjen hallituksen puheenjohtajat ja näiden varajäseninä ainejärjestön ni-

meämät edustajat. Mikäli varaedustajaa ei ole nimetty toimii varajäsenenä ainejärjes-

tön varapuheenjohtaja. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä ja edustajiston puheen-

johtajistolla on puheenjohtajaneuvostossa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajana toimii edustajiston nimeämä henkilö pu-

heenjohtajaneuvoston esityksestä. Puheenjohtajaneuvoston tulee tehdä esitys viimeis-

tään edellisen kalenterivuoden marraskuussa. Puheenjohtajaneuvosto valitsee varapu-

heenjohtajan keskuudestaan.” 
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Esitys:   Puheenjohtajaneuvostot tekevät esitykset puheenjohtajaneuvostojen puheenjohta-

jista vuodelle 2022. Esityksen tuodaan viimeistään edustajiston kokoukseen. 

Päätös: 

 

14.§  Muut esille tulevat asiat 

Asia:   

Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: 

  

15. §  Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.  

 

 


