1.11.2017

Pöytäkirja
Edustajiston kokous 6 / 2017
Aika:

25.10.2017 klo 18.04-19.14.

Paikka:

Videoneuvottelutilat Kuopio: ME201, Joensuu: E204, Savonlinna: B304

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Ahponen, Sinikka
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Huikuri, Teemu
Hänninen, Roosa
Häyrinen, Antti
Isoranta, Toivo
Järvinen, Jesse
Katajamäki, Ilari
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lampila, Iines
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno
Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka

Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
Nurmi, Pauliina
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Rinta-Jouppi, Anton
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Savolainen, Toni
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Valtari, Annika
Vihonen, Sami
Virkki, Saana
Zafar, Waqar

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!
Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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PÖYTÄKIRJA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avaa kokouksen klo 18.04.

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen
on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan
päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.”
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on nettisivut.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 18.10.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille.

Esitys Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi puheenjohtajan ja 22 äänivaltaisen edaattorin ollessa läsnä. Lisäksi kokouksessa on paikalla ISYY:n jäsenet Saara Tenhovuori ja Riina Kuusinen seuraamassa kokousta.
3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
joiden
tulee
olla
edustajiston
jäseniä."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: ”--- Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2)
edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastaja: Henri Sormunen ja Sami Vihonen. Valittiin kaksi ääntenlaskijaa: Johanna Peltokangas ja Maarit Hotanen.
4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Sivu 2 / 7

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Edustajiston kokous 6 / 2017
________________________________________________________________________________________

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § 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.
Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 8. § Muutokset edustajiston
kokoonpanossa.
5. §

Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Ei ollut. Merkittiin tiedoksi.
6. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---”.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. §

Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Asia:

Edustajiston jäsen Roosa Hänninen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä tultuaan
valituksi ISYY:n täysiaikaiseksi työntekijäksi ja näin ollen esteelliseksi toimimaan edustajistossa loppukauden 2016–17.

Esitys: Myönnetään ero edustajiston jäsenyydestä Roosa Hänniselle ja todetaan hänen eron myötä
muutokset edustajiston kokoonpanossa.
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Päätös: Myönnettiin ero edustajiston jäsenyydestä Roosa Hänniselle ja todettiin hänen eron myötä
Juho Ikonen (Keskeiset) nousevan edustajiston varsinaiseksi jäseneksi.

9. §

Uuden toimen perustaminen, Työelämä- ja tapahtumakoordinaattori

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6. LUKU Työntekijät pykälän 44 § Toimen perustaminen mukaan: “Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat.” Hallitus on käynyt laajaa keskustelua työelämäsektorin luomisesta ISYY:n organisaatioon. Sektorin luomiseksi ja tapahtumien koordinoimiseksi on perusteltua perustaa uusi toimi, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori. ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50 %) toimeen. Asia jäi edustajiston
kokouksessa 5/2017 pöydälle, joten se tuodaan edustajistolle täysin samanmuotoisena
päätöksentekoon seuraavassa kokouksessa.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se perustaa uuden toimen, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori. Toimi on puolipäiväinen (50 %). ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50
%) toimeen.
Päätös: Edaattori Aleksi Hiltunen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:
ISYYssä on jo pitemmän aikaa ollut tarvetta tapahtumakoordinaattorin toimelle, sillä tapahtumien järjestäminen vie valtavasti aikaa ja resursseja pois niin ISYYn hallitukselta kuin henkilökunnaltakin. Varsinkin henkilökunnan osalta tuo aika on pois jatkuvan toiminnanpyörittämisestä. Hallituksella on ollut myös vahva tahtotila edistää ISYYn työelämäyhteistyötä japarantaa opiskelijoiden työllistymistä ja työelämäintegraatiota jo opiskelujen aikana javalmistumisen jälkeen. Hallituksen viime kokouksessa esittämä työelämäkoordinaattorin tehtäväjäi kuitenkin epäselväksi ja epätäydellisesti valmistellun oloiseksi. Suuri ongelma on
myös se, että kukaan ei pysty ennustamaan minkälaista osaamista muuttuva työelämä tulee jatkossa vaatimaan, joten mielestämme ISYYn tehtäviin ei kuulu järjestää opiskelijoille
omia urapalveluita.Näiden lisäksi on noussut esille ongelma, joka koske edustajistovaalien
järjestelyjä: vaalit kuormittavat käytännön järjestelyillään huomattavasti niin keskusvaalilautakuntaa kuin ennestään työllistettyä henkilökuntaammekin.
DeeKu esittää että asia palautetaan valmisteluun niin, että ISYYn hallitus selvittää tapahtuma ja työelämäkoordinaattorin toimen (työaika 50%) perustamista seuraavalta pohjalta:
Tapahtuma- ja työelämäkoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:
• ISYYn järjestämien tapahtumien, kuten kaupunkisuunnistuksen, vapun ja SavoKarjala
excursion, koordinointi ja järjestely ja tapahtumiin liittyvän viestinnän tekeminen.
• Joka toinen vuosi edustajistovaalien aikaan vaalien koordinointi yhdessä KVL:n
kanssa ja
• Työelämä yhteistyöhän liittyvien tapahtumien järjestäminen ja yhteydenpito työelämän
sidosryhmiin yhdessä hallituksen työelämävastaavan kanssa.
• Lisäksi koordinaattori vastaa työelämäsektorin kehittämisestä ja sen jatkuvuuden
turvaamisesta.
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Hallituksen on tapahtumakoordinaattorin toimen perustamisesta päätettäessä esitettävä laskelmia toimen oletetusta ajankäytöstä ja esitettävä alustava vuosisuunnitelma, josta käy selville kuinka koordinaattorin työtehtävät jakautuvat pitkin
vuotta. Työmäärän tulee olla perusteltu, jotta uuden työntekijän palkkaaminen voidaan hyväksyä. Tarvittaessa hallitus voi esittää esityksessään yllä oleviin tehtäviin
muutoksia ja mielellään myös tarkennuksia.
Edaattorit Sami Gabbouj ja Tommi Anttalainen kannattivat Hiltusen esitystä uudelleen valmistelusta. Edustajisto hyväksyi Hiltusen esityksen yksimielisesti.
10. §

SYL Liittokokous, delegaation valinta

Asia:

SYL liittokokous on Tampereella 17–18.11.2017. Edustajisto päätti kokouksessaan 5/2017
delegaation 2017 kokoamisen periaatteista (LIITE 1).

Esitys: Edustajisto valitsee ISYY:n delegaation SYL:n liittokokoukseen 17–18.11.2017 Tampereelle.
Päätös: Edaattorit esittivät ISYY:n delegatioksi:
Edaattori Aleksi Hiltunen esitti: Aleksi Hiltunen, Olli Siirola, Olli Auvinen
Edaattori Ilari Katajamäki esitti: Tahvo Kekkonen, Antti Saarelainen, Sinikka Ahponen
Edaattori Juuso Sikiö esitti: Matias Saastamoinen, Heidi Turunen ja Juuso Sikiö.
Edaattori Noora Kettunen esitti: Tuomas Timonen, varalla Katja Kivivainio, Linan tukihenkilöksi varaedustajana Noora Kettunen.
Edaattori Paavo Kyyrönen esitti: Heikki Räihä, varalla Paavo Kyyrönen.
Edaattori Henri Sormunen esitti: Sami Gabbouj, varalla Elina Kilponen.
Edaattori Tommi Anttalainen esitti: Matti Nivala. Varalla Henri Hakkarainen ja Sara Peltola.
Edaattori Pyry Mattila esitti: Laura Pulkka. Varalla Teemu Huikuri.
Edaattori Sami Vihonen esitti: Sami Vihonen. Varalla Toivo Isoranta.
Edaattori Rosa Summanen esitti: Rosa Summanen.
Edaattori Pyry Mattila esitti, että Lina Munčytė, edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara ja
pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen lähetetään kokoukseen varaedustajana.
Edellä mainitut edaattorien esitykset SYL delegaation jäseniksi hyväksyttiin yksimielisesti ja ISYY:n
SYL delegaatio pöytäkirjan LIITTEENÄ 1.
11. §

Nimeämispyyntö YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi

Asia:

Suomen ylioppilaskuntien liitto on 4.10.2017 lähettänyt ylioppilaskunnille nimeämispyynnön, jossa se pyytää esittämään kahta jäsentä tärkeysjärjestyksessä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunnan jäseniksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 -30 jäsentä, joista SYL
nimeää 18 ja näistä 16 ylioppilaskuntien esityksestä. Nimeäminen on tehtävä 27.11.2017
mennessä tai SYL katsoo ylioppilaskunnan luopuneen oikeudestaan valtuuskunnan jäsenyyteen.
Ylioppilaskunnan säännöt § 58a
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"Kaikkiin 58 §:n 1. momentissa mainittuihin elimiin haut julistaa auki esittelijä. Hakuaikaa
on oltava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja hakuilmoitus on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköpostitse.
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei saa käsitellä. Mikäli hakuaikaa täytyy
jatkaa erityisestä syystä tai paikat on julistettava uudelleen haettavaksi, siitä on tehtävä
erillinen 19 §:n 4. momentin mukainen perusteltu päätös. Jatkettaessa hakuaikaa, sitä on
jatkettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta. Samaa hakumenettelyä noudatetaan
myös muihin luottamustoimiin, joihin ylioppilaskunta nimeää edustajansa.
Ylioppilaskunnan säännöt § 58c
"Edustajat toimielimiin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto valintaa valmistelevan työryhmän esityksen pohjalta ylioppilaskunnan sääntöjen 58b §:n mukaisesta perustellusta
syystä. Valintaa tekevä toimielin voi halutessaan haastatella osan tai kaikki hakijat mutta
jos haastattelu päätetään pitää, ainakin esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella."
Yliopisto pitää perioditaukoa 16. - 22.10. eikä haun julistaminen tällöin ole tarkoituksenmukaista. Näin ollen haku voidaan julistaa 23.10. ja noudattaen ISYY:n säännöissä määrättyä
14 vuorokauden hakuaikaa, se tulee päättymään 6.11. Haun julistaa auki esittelijänä toimiva edunvalvontasihteeri ja esityksen valittavasta henkilö(i)stä tekee ylioppilaskunnan
hallitus. Näin ollen ainoa mahdollinen aika päättää asiasta on videokokous 15.11. ellei edustajisto delegoi YTHS:n valtuuskunnan edustajan valintaa ISYY:n hallitukselle.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se delegoi YTHS:n valtuuskunnan edustajan/edustajien
valinnan ISYY:n hallitukselle.
Päätös: Edustajisto päätti, että se delegoi YTHS:n valtuuskunnan edustajan/edustajien valinnan
ISYY:n hallitukselle.

12. §

Lähetekeskustelu ISYY:n toimintasuunnitelman ja talousarvion lähtökohdista vuodelle
2018

Asia:

Edustajisto käy lähetekeskustelun ja evästää toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun lähtökohtia omalta osaltaan.

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion lähtökohdista vuodelle 2018.
Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion lähtökohdista
vuodelle 2018.
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13.§

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § 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: Kokouksessa ei ollut muita esille tulevia asioita.

14. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päättää kokouksen klo 19.14.

Pyry Mattila

Anna-Kristiina Mikkonen

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Henri Sormunen

Sami Vihonen
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