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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 7/2022 

Esityslista 

17.11.2022 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 7/2022 

 

Aika: 24.11.2022 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 tulee 

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 

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.” 
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Kokouskutsu annettiin 17.11.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: . 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  

 

4.§ 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. 

Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

 

 

Päätös:  

 

5. § 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.  
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Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen 

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä 

edellyttävää 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 

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 väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  

 

8 §  ISYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 (Liite 8) 

Asia:  ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan  

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa 

yritystoiminnan talousarviot;”.  

ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: ”Hallituksen tehtävänä on: 10. valmistella edustajistolle 

talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”. 

Hallitus on valmistellut ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023. 

Toimintasuunnitelma on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana. 

Toimintasuunnitelma liitteenä 8. 
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2023 

hyväksyttäväksi. Liite 8. 

Päätös:  

 

9 §  ISYYn talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023, liitteet 9.1 ja 9.2 

Asia:  ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: “6. hyväksyä ylioppilaskunnan 

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä 

vahvistaa yritystoiminnan talousarviot;”. 

 ISYYn sääntöjen mukaan 31 § Hallituksen tehtävät: “10. valmistella edustajistolle 

talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”. 

 Hallituksen esitys ISYYn talousarviosta liitteenä 9.1. Talousarvion seliteosuus 

liitteenä 9.2. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn talousarvion vuodelle 2023 hyväksyttäväksi. 

Liite 9.1. 

Päätös:  

 

10.§   Yliopistokollegion täydentäminen 

Asia: Siiri Peltonen on siirtynyt jatkamaan opintojaan toisessa korkeakoulussa ja siten 

menettänyt edustusoikeutensa yliopistokollegiossa. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi haun kollegion jäseneksi 31.10. 

Hakuaika päättyi 16.11.2022. klo 12.00. Hakuajan puitteissa kollegion 

varajäseneksi ei jätetty hakemuksia.  

ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on hallituksen esityksestä 

täydentää Itä-Suomen yliopiston kollegiota ja hallitusta opiskelijaedustajien 

osalta kesken näiden toimikausien. 

 

Esitys: Edustajisto toteaa Siiri Peltosen eronneeksi yliopistokollegion jäsenyydestä ja 

nimittää uuden varajäsenen Pavel Kipriianoville. Mahdollinen esitys uudesta 

edustajasta tuodaan edustajiston kokoukseen. 

Päätös: 

 

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

ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten 

vaalijärjestyksessä säädetään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston 

vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi 

(6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä 

järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.” 

 Edustajisto päätti kokouksessaan 6-2022 valita keskusvaalilautakuntaan kuusi 

varsinaista jäsentä. Keskusvaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Saara 

Myllynen, Sami Tanskanen, Wilma Poutanen, Roosa Ikimeri, Sonja Soinne ja Miska 

Tanskanen. Valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Wilma Poutanen ja 

varapuheenjohtajaksi Sonja Soinne. Päätettiin valita varajäsenet myöhemmin. 

Esitys:  Valitaan keskusvaalilautakunnan varajäsenet. 

Päätös: 

 

12 § Muut esille tulevat asiat 

 

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: 

   

13 §  Kokouksen päättäminen 

  

 

 Emilia Honkanen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri (vs.) 


