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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 2/2022 

Esityslista 

7.4.2022 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 2/2022 

 

Aika:  7.4.2022 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: AU100 

Kuopio: SN200 

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

tynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaa-

liliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin ko-

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

 

 Edustajiston puheenjohtaja Emilia Honkanen avaa kokouksen. 

 

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edusta-

jiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimi-

tettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinai-

sille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle 

varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla il-

moitustauluilla.” 

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 näi-

den sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti.” 
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Kokouskutsu annettiin 31.3.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustau-

lulle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Edustajiston kokoonpanossa ei muutoksia. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

 

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

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

tään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen va-

litsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. 

Pöytäkirjan varmentaa kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kulla-

kin edustajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henki-

lökohtainen. Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuu-

destaan valitsemaa ääntenlaskijaa. ” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

Esitys pöytäkirjantarkastajiksi:  

Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) ja Saija Kalliomäki (Savilahden sivisty-

neet) 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Tino Sarkamies-Uutela (ISYYn Demariopiskelijat), Matias Pelkonen (Vihreät),  

Nico Virtanen (FaBio) ja Miika Hiltunen (Kylterit) 

Päätös:  
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5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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

tan valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apu-

naan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheen-

johtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 

2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  

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

väkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenem-

mistöä edellyttävää päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  

 

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2022 päättänyt: ” Edus-

tajiston kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Roosa Ylikoski ja Wilma Poutanen. 

Päätös:  

 

7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: 

”11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väli-

seltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  
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8. § ISYYn vuosikertomus 2021, liite 8  

 

Asia:  ISYYn vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 liitteenä 8. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 31. § mukaan ”Hallituk-

sen tehtävänä on: - - -11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajis-

ton kokousten väliseltä ajalta sekä vuosikertomus ylioppilaskunnan toimin-

nasta. - - -” 

 

Esitys:  Hallitus antaa tiedoksi edustajistolle vuosikertomuksen kaudelta  

1.1.–31.12.2021. Merkitään vuosikertomus tiedoksi. Liite 8. 

Päätös: 

 

9.§ Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2021, liite 9 

 

Asia:  Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on val-

mistunut. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31. § mukaan: ”Hallituksen tehtävänä 

on - - - 10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja ti-

linpäätös”. Tilinpäätös liitteenä 9. 

 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 

1.1. - 31.12.2021. Liite 9. 

Päätös:  

 

10. § Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, 

liite 10 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan ”Edustajiston tehtävänä on: - - - 9. 

päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykä-

lässä 9 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksy-

tyksi. Tilintarkastuskertomus liitteenä 10. 

 

Esitys:  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 

1.1. – 31.12.2021. 

 

Päätös: 

 

 

 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokous 2/2022, Esityslista 7.4.2022  

 

 

5/8 

 

11.§     Pääsihteerin haku ja valintaprosessia koskeva pykälä 

Asia: Pääsihteeri Sanna Heinonen irtisanoutui pääsihteerin tehtävistä siirtyäk-

seen uusiin haasteisiin 4.3.2022 alkaen. Pääsihteerin tehtävästä avattiin 

haku ajalle 17.2.–20.3.2022. Määräaikaan mennessä avoinna olleeseen 

pääsihteerin paikkaan tuli seitsemän hakemusta. Rekrytointiryhmä ko-

koontui 21.3.2022 käsittelemään hakemustilannetta. Rekrytointiryhmä 

esitti hallitukselle, että pääsihteerin toimen hakuaikaa jatketaan ja aiem-

man hakuajan loppuun mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle seuraavanlaista käytäntöä rekrytoinnin toi-

menpiteistä: 

 1. Hallitus jatkaa pääsihteerin hakuaikaa 18.4.2022 klo 23.59 asti, jonka jäl-

keen hakemukset avataan rekrytointiryhmälle arvioitavaksi. Rekrytointiryh-

mään kuuluu hallitus, edustajiston puheenjohtaja, vs. pääsihteeri sekä hen-

kilöstön nimeämä edustaja.  

2. Hallituksen kokouksessa 21.4. valitaan haastateltavat. Haasteltavaksi vali-

koidaan 3–5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella. 

3. Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat 7.5. ehdokkaat Jo-

ensuussa, siten että edustajisto voi tulla paikalle seuraamaan haastatteluja. 

Hakemukset ja cv:t ovat edustajiston jäsenten luettavana ISYYn toimistoilla 

hakuajan päättymisen jälkeen. 

4. Hallitus tekee esityksen valittavasta ja hänelle varahenkilöstä edustajis-

tolle 12.5. kokouksessaan. 

5. Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 19.5. edustajiston kokouksessa. 

Päätös:  
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12. §  INTERCULTURAL COMMITTEE (KULTTUURIENVÄLINEN/MONIKULTTUU-

RINEN) VALIOKUNTA, VARAJÄSENTEN VALINTA 

Asia: Edustajisto päätti kokouksessaan 1-2022 perustaa Intercultural Committee 

valiokunnan ja päätti, että valiokuntaan valitaan neljä (4) varajäsentä. Ko-

kouksessa valittiin yksi (1) varajäsen ja päätettiin valita loput valiokunnan 

varajäsenet seuraavassa kokouksessa. 

Esitys: Valitaan valiokuntaan kolme (3) varajäsentä. 

Päätös:   

 

 

13.§ Muut esille tulevat asiat 

 

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

tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toi-

vomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyt-

tämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa 

ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta on 

tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat 

Päätös: 

   

14. § Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.  

 

 

Emilia Honkanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Hannele Mirola 

vs. pääsihteeri

 


