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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 26/2018
Aika: 27.9.2018 klo 16.19- 21.16
Paikka: Videoneuvottelutila SN200 ja GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
−

Heikki Räihä on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 § sanoo
hallituksen täydentämisestä: ”Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken
toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen
puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai
varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja
uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai
hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen
puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston
hylkäämää ehdokaslistaa.” Hallituksen kokouksen 25/2018 jälkeen, Saara Oravuo on myöskin
pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Hallitus tarkastelee esitystään edustajistolle Räihän ja
Oravuon eronpyynnöistä. Käsittelyn aikana Tommi Manninen esitti, että hallitusta täydennetään
yhdellä hengellä. Mannisen esitys kannattamattomana raukesi. Hallitus esittää edustajistolle, että
se myöntää Heikki Räihälle ja Saara Oravuolle eron hallituksen jäsenyydestä. Hallitus esittää
edustajistolle, että se ei valitse hallitukselle 2. varapuheenjohtajaa. Hallitus esittää edustajistolle,
että hallitusta täydennetään kahdella hallituksen jäsenellä loppuvuodeksi 2018.

−

Hallituksesta ovat pyytäneet eroa Räihä ja Oravuo. Hallituksen sisäistä sektorijakoa tulee uudelleen
tarkastella muuttuneessa tilanteessa. Hallitus päätti järjestäytyä uudelleen siten, että Hanna
Saarelainen toimii loppuvuoden 2018 hallituksen kv-vastaavana.

−

Hallitus myöntää ISYYn kunnia- ja ansiomerkit ansioituneille ISYYn pyrkimysten eteen toimineille
henkilöille. Hallitus päätti myöntää ISYYn kunniamerkin Heikki Räihälle. Kunniamerkki annetaan
Räihälle edustajiston kokouksessa 27.9.2018

−

ISYYn hallitus kokoustaa aina edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä. Hallitus
muutti pohjaesitystään merkkiohjesäännöksi. Kunnia- ja ansiomerkit jaetaan/julkistetaan
ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

−

SYL:n liittokokous järjestetään 16-17.11.2018 Otaniemessä. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 14
kokousedustajaa liittokokouksessa 2018. Hallitus päätti esittää edustajistolle valittavaksi SYLliittokokousdelegaation 2018. Edustajisto päätti valita SYL-liittokokousdelegaation 2018:
o
o

Edaattori Johanna Peltokangas esitti Deekun edustajiksi: Pauliina Nurmi, Teemu Zacheus,
Jonni Nykänen, varalle: Matti Karhunen.
Edaattori Ada Hyytiäinen esitti Puolueettomien edustajiksi: Juuso Sikiö, Susanna Haverinen,
Ada Hyytiäinen, varalle Saara Tenhovuori.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Edaattori Sara Peltola esitti Keskeiset edustajiksi: Sara Peltola, Niklas Leinonen, varalle
Simson Fuma.
Edaattori Anna Heinonen esitti Ivivan edustajiksi Veera Kananen, varalle Noora Rämö.
Edaattori Annika Valtari esitti: Brenda Nissén ja Teemu Nevalainen.
Edaattori Lina Munčytė esitti: Moe al Lakki.
Edaattori Erik Lavaste esitti: Tommi Manninen.
Edaattori Vili Moisio esitti: Ronja Mäkinen, varalle Teemu Huikuri.
Edaattori Elina Kilponen esitti: Heidi Hämäläinen.
Edaattori Anna Väänänen esitti: Anna Väänänen.
Edaattori Veikko Vauhkonen esitti: Rosa Summanen varaksi.
Edaattori Paavo Kyyrönen esitti: Hanna Saarelainen.

Hallitus muokkasi omaa pohjaansa: valitaan delegaation johtajaksi Heikki Räihä varaedustajaksi.
Lisäksi lähetetään varalla: ehdokas Sara Salonen, pääsihteeri: A-K Mikkonen, tukihenkilö Maarit
Hotanen.
−

Edunvalvontasektori on valmistellut ISYYn eduskuntavaalitavoitteita kevään 2019 vaaleihin.
Eduskuntavaalitavoitteet olivat lausuntokierroksella edustajistolle syyskuussa. Hallitus esitti ISYYn
eduskuntavaalitavoitteet edustajiston hyväksyttäviksi. Edustajisto käsitteli asian:
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Edaattori Saara Tenhovuori esitti, että asiakirjan stilisointi siirretään hallitukselle sekä riville
92 muutosesitys, mahdollisuudet kriittiseen tieteen tekemiseen on taattava. Hallitus otti
Tenhovuoren esityksen nimiinsä.
Edaattori Noora Kettunen esitti lisäyksen riville 80:
Valintakokeiden painoarvoa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on lisättävä ja niitä on
kehitettävä nykyistä enemmän alalle soveltuvuutta mittaavaksi.
Valintakokeisiin valmistautuminen ei saa olla taloudellinen kysymys.
Edaattori Vauhkonen kannatti. Edustajisto yksimielisesti hyväksyi.
Edaattori Lina Munčytė esitti, että : - The government should put more focus on lifelong
learning opportunities so that the learning would not stop when the students leave the
classroom. Edaattori Peltola kannatti. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti.
Peltola: Rivi 106: Korkeakoulujen rahoitus on oltava vähintään 4% bruttokansantuotteesta
vaalikauden loppuun mennessä.
Rivi 108: Korkeakoulujen pitkäaikaisen rahoituksen osuutta kokonaisrahoituksen osalta on
lisättävä ja yliopistoindeksi palautettava.
Vauhkonen kannatti. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti.

Edustajisto hyväksyi ISYYn eduskuntavaalitavoitteet 2019 em. muutoksin.
-

Heikki Räihä ja Saara Oravuo ovat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä. Ylioppilaskunnan
sääntöjen 30 § sanoo hallituksen täydentämisestä: ”Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja
menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta,
tulee hallituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai
varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja
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uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai
hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen
puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston
hylkäämää ehdokaslistaa.” Hallitus esitti edustajistolle, että se myöntää Heikki Räihälle ja Saara
Oravuolle eron hallituksen jäsenyydestä. Hallitus esitti edustajistolle, että se ei valitse hallitukselle
2. varapuheenjohtajaa. Hallitus esitti edustajistolle, että hallitusta täydennetään kahdella
hallituksen jäsenellä loppuvuodeksi 2018.
o

Edustajisto myönsi Heikki Räihälle ja Saara Oravuolle eron hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus esitti edustajistolle, että se ei valitse hallitukselle 2. varapuheenjohtajaa.
o

o

o
o

Edaattori Veikko Vauhkonen esitti, edustajisto velvoittaa, että hallituksen puheenjohtaja
esittää tässä tai seuraavassa kokouksessa hallitukseen uuden 2. vpj. Edaattori Peltola
kannatti.
Koeäänestys kättennostoäänestyksenä: KYLLÄ VAI EI. Suoritettiin koeäänestys, hallitus
vastaan Vauhkonen. Vauhkosen esitykselle enemmistö, joten puheenjohtaja tulkitsi sen
olevan edustjiaston tahto.
Edaattori Vili Moisio esitti, että edustajisto valitsee hallitukselle 2. varapuheenjohtajan ja
yhden hallituksen jäsenen. Edaattori Kettunen kannatti Moision esitystä.
Edaattori Saara Tenhovuori esitti, että vpj hallituksen sisältä ja 2 uutta hallituksen jäsentä.
Edaattori Kilponen kannatti.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, on edustajiston
äänestettävä. Suoritettiin äänestys kättennostoäänestyksenä. Moision esitys vastaan Tenhovuori.
Suoritettiin äänestys: Moisio 12, Tenhovuori 22, 2 tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Tenhovuoren
esitys on tullut edustajiston päätökseksi. Hallituksen puheenjohtaja Sikiö esitti, että hallituksen
toiseksi varapuheenjohtajaksi nimetään Ronja Mäkinen ja hallituksen jäseniksi Ada Hyytiäinen ja
Iiris Pääkkönen. Edustajisto hyväksyi Sikiön esityksen yksimielisesti. Hallitus teki edustajiston
kokouksen aikana em. päätökset.
Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä,
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
−

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

−

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 2.10.2018.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
3

