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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 4/2022 

Esityslista 

29.9.2022 

ESITYSLISTA  

Edustajiston kokous 4/2022 

 

Aika: 29.9.2022 klo 17.00 

Paikka: Joensuu: AU100 

Kuopio: SN200 

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 Emilia Honkanen 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.” 
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Kokouskutsu annettiin 21.9.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia:  Edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

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." 

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 pöytäkirjantarkastajiksi: 

Aino Seppänen (DeeKu) ja Inka Rantamäki (FaBio)  

 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) ja Matilda Lintunen (FaBio)  

Teemu Toivonen (Keskeiset) ja Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) 

 

Päätös:  
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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 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Wilma Poutasta (Vihreä lista) ja Roosa 

Ikimerta (Itä-Suomen vihreä vasemmisto). 

Päätös:   

 

7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

5. Liittokokousdelegaatioon liittyvät tiedot, liite 

6. SYL-kummitapaaminen 

7. Keskusvaalilautakunnan valintaan liittyvät tiedot 

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

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosit-

tain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  
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8. §  ISYYn ehdokkaan asettaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallituk-

seen vuodelle 2023 

Asia:  ISYYn hallitus on päättänyt esittää edustajistolle ISYYn ehdokkaan asettamista Suo-

men ylioppilaskuntien liiton liittohallitusvaaliin liittokokouksessa 18–19.11.2022.  

 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että Pauliina Ryökäs asetetaan ISYYn ehdokkaaksi 

SYL:n hallitusvaalissa 

 

Päätös:   

 

 

9.§  Talouskatsaus 1-8/2022 

Asia:  Tiedoksi 1.1.-31.8.2022 talouskatsaus sekä talousarvioon liittyviä yleisiä lähtökohta-

tietoja. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi talouskatsaus ja talousarvion yleisiä lähtökohtatietoja. 

 

Päätös: 

 

  

 

10.§ 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 päivän 

kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpi-

teet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: 
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11. § Kokouksen päättäminen 

  

 

 Emilia Honkanen   Antti Natunen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 


