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18.2.2019

  

Pöytäkirja 

Edustajiston kokous 1/2019 

Aika:   13.2.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu BOR101 ja Kuopio SN300 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Al Lakki, Moe 
Anttalainen, Tommi 
Auvinen, Olli 
Averio, Matti 
Fuma, Simson 
Heinonen, Anna 
Hiltunen, Aleksi 
Hjelt, Iina 
Kaipainen, Aku 
Kananen, Veera 
Kitunen, Kari-Antti  
Koskimäki, Saku 
Kotamäki, Kimmo 
Kyyrönen, Paavo 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Munčytė, Lina 
Mertakorpi, Emma 
Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 

Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paaso, Mira   
Partanen, Ella 
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Rämö, Noora 
Sutinen, Iida-Lotta 
Tanninen, Elina 
Tenhovuori, Saara 
Turunen, Heidi 
Utriainen, Inkeri 
Valtari, Annika 
Vauhkonen, Veikko 
Väänänen, Anna 
Zacheus, Teemu

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

nyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaali-

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

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

Jonni Nykänen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
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PÖYTÄKIRJA 

 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Nykänen avasi kokouksen klo 18.03. 
 

 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 järjestäytymisko-
kouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppi-
laskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edus-
tajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjoh-
tajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukai-
sesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 6.2.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 23 äänivaltaista 

edaattoria sekä 2 äänivallatonta edaattoria. 
 

 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantar-
kastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) 

edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.” 
 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Koskelo ja Vili Moisio sekä ääntenlaskijoiksi Sara Salo-

nen ja Aleksi Hiltunen. 
 

 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 va-
liokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  
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 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokous-

kutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Muutettiin yksimielisesti 9. § Sääntövaliokunnan täydentäminen muotoon 9. § Valiokuntien 

täydentäminen, sillä sääntövaliokunnan lisäksi pitää täydentää linjapaperivaliokuntaa sekä vi-
siovaliokuntaa. 
 

 Ilmoitusasiat 

1. YT-neuvottelut 
2. Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointi 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle 
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus yliop-
pilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 
 

7. §  Muutokset edustajiston kokoonpanoon 

Asia: Edustajiston jäsenet Kananen Veera, Heinonen Anna, Fuma Simson sekä Väänänen Anna 

ovat pyytäneet eroa edustajiston jäsenyydestä. 

Peltonen Aino, Tenhovuori Saara ja Partanen Ella ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa 

toimiessaan ISYYn hallituksessa. 

Hämäläinen Heidi, Leinonen Niklas, Saarelainen Hanna, Manninen Tommi, Sikiö Juuso, Salo-

nen Sara, Mäkinen Ronja ja Pääkkönen Iiris eivät enää ole esteellisiä toimimaan edustajiston 

jäsenenä, sillä he eivät enää toimi ISYYn hallituksessa. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi, että Kananen Veera, Heinonen Anna, Fuma Simson sekä Väänänen Anna 

eivät enää ole edustajiston jäseniä. Todetaan, että Peltonen Aino, Tenhovuori Saara ja Parta-

nen Ella ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa toimiessaan ISYYn hallituksessa. Todetaan, 

että Hämäläinen Heidi, Leinonen Niklas, Saarelainen Hanna, Manninen Tommi, Sikiö Juuso, 
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Salonen Sara, Mäkinen Ronja ja Pääkkönen Iiris eivät enää ole esteellisiä toimimaan edusta-

jiston jäsenenä sillä he eivät enää toimi ISYYn hallituksessa. Todetaan muutokset edustajis-

ton kokoonpanossa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Kananen Veera, Heinonen Anna, Fuma Simson sekä Väänänen Anna 
eivät enää ole edustajiston jäseniä. Todetaan, että Peltonen Aino, Tenhovuori Saara ja Parta-
nen Ella ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa toimiessaan ISYYn hallituksessa. Todetaan, 
että Hämäläinen Heidi, Leinonen Niklas, Saarelainen Hanna, Manninen Tommi, Sikiö Juuso, 
Salonen Sara, Mäkinen Ronja ja Pääkkönen Iiris eivät enää ole esteellisiä toimimaan edusta-
jiston jäsenenä sillä he eivät enää toimi ISYYn hallituksessa. 
Varsinaiseksi edustajiston jäseniksi nousevat Heinosen tilalle Paalanen Matti, Kanasen tilalle 
Heikkilä Karoliina, Fuman tilalle Koskelo Marko sekä Väänäsen tilalle Bovellan Valtteri. 

 

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.  

 

9. § Valiokuntien täydentäminen 

Asia:  Sääntövaliokunnan 1. varajäsen Saara Tenhovuori on valittu hallituksen jäseneksi 1.1.2019 

alkaen. Hän ei näin ollen ole enää edustajiston jäsen. Sääntövaliokunnan jäsenen on oltava 

edustajiston jäsen. 

Sääntövaliokunnan jäsen Noora Rämö on ilmoittanut, ettei voi toimia enää sääntövaliokun-

nan jäsenenä valmistumisen vuoksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6.1 § mukaan: 

”Vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen jäseniksi ovat kaikki ylioppilas-

kunnan läsnäoleviksi ilmoittautuneet jäsenet, jäljempänä mainituin poikkeuksin.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 10.5 § mukaan: 

”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikau-

den, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen tai estynyt 

osallistumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäseneksi nousee va-

rajäsen vaalijärjestyksen 25 §:n 2. ja 3. momentin mukaisesti.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.1 § mukaan: 

”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee 

valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan 

vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 1/2019 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 5/11 

 

varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asian-

tuntijoita.” 

Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4/2019. 

 

Esitys: Hallitus totesi, että Noora Rämö ei ole enää vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi, eikä voi 

toimia enää sääntövaliokunnan jäsenenä. 

Hallitus totesi, että Saara Tenhovuori ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi 

eikä voi toimia enää toimielimessä. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi, etteivät Noora Rämö eikä Saara 

Tenhovuori voi toimia sääntövaliokunnan jäseninä. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee sääntövaliokuntaan uuden jäsenen sekä uuden 

1. varajäsenen. 

Valitaan linjapaperivaliokuntaan yksi varsinainen jäsen. 

Valitaan visiovaliokuntaan yksi varajäsen. 

 

Päätös:  Marko Koskelo esitti, että valitaan sääntövaliokuntaan myös 3. ja 4. varajäsen. Tommi Antta-

lainen kannatti. Hyväksyttiin Koskelon esitys. 

Annika Lommi esitti, että valitaan Sara Salonen sääntövaliokunnan uudeksi jäseneksi, Marko 

Koskelo esitti, että valitaan Niklas Leinonen. 

Sara Salonen ilmoitti, ettei voi toimia ääntenlaskijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Valit-

tiin ääntenlaskijaksi tämän pykälän ajaksi Tommi Manninen. 

Valittiin Sara Salonen sääntövaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi äänin 14-9. 

Tommi Anttalainen esitti Niklas Leinosta, Teemu Nevalainen esitti Heidi Hämäläistä, Marko 

Koskelo esitti Mikko Nissistä sääntövaliokunnan varajäseneksi. Niklas Leinonen esitti, että 

päätetään monenneksiko varajäseneksi kukakin valitaan. Valittiin yksimielisesti Niklas Leino-

nen sääntövaliokunnan 1. varajäseneksi, Heidi Hämäläinen 3. varajäseneksi sekä Mikko Nis-

sinen 4. varajäseneksi. 

Juuso Sikiö esitti Hanna Saarelaista linjapaperivaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Hyväksyt-

tiin yksimielisesti. 

Marko Koskelo esitti Niklas Leinosta visiovaliokunnan varajäseneksi. Hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 
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10. § UEF2030 -visio (LIITE 1) 

Asia: Edustajisto asetti keskuudestaan UEF-visiovaliokunnan. Valiokunta on työstänyt visiota ja 

edustajisto on käynyt vision luonnoksesta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2018. Hallitus 

palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 35/2018. Hallitus käsitteli asiaa ko-

kouksessaan 40/2018 ja palautti asian uudelleen valmisteluun hallitukselle. Hallitus käsitteli 

asiaa uudelleen kokouksessaan 7/2019. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy visiovaliokunnan valmisteleman UEF2030 -vision. 

Päätös: Annika Lommi esitti, että otsikko muutetaan muotoon ISYYn visiopaperi UEF 2030. Juuso Sikiö kan-

natti. Marko Koskelo esitti, että mennään pohjan mukaan. Suoritettiin koeäänestys. Hyväksyttiin Lom-

min esitys. 

 

Mira Paaso esitti, että kaikista pää- ja alatsikoista poistetaan pisteet numeroiden lopusta. Eli 1. -> 1 ja 

1.1. -> 1.1, Sikiö kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Lommi esitti, että lisätään sisällysluettelosta puuttuva alaotsikko 1.2 sisällysluetteloon sekä muute-

taan otsikko muotoon Opintojen mahdollistaminen, rivit 9 ja 54. Sara Salonen kannatti. Hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 

***** Tommi Anttalainen poistui ajassa 19.13***** 

 

Lommi esitti, että otsikoiden järjestystä muutetaan siten, että otsikot 8 Yhdenvertaisuus ja 9 Hyvin-

vointi siirretään otsikon 1 Opiskelu jälkeen. (Huomioidaan aiheiden etusijajärjestys ja asiayhteys toi-

siinsa). Paaso kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Lommi esitti, että siirretään otsikko 5 Yliopisto ennen otsikkoa 2 Avoin yliopisto Aducate (etusijajärjes-

tys). Iida-Lotta Sutinen kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Lommi esitti, että lisätään Johdanto: "Tämä on Itä-Suomen ylioppilaskunnan (ISYY) laatima visiopa-

peri, joka käsittelee ylioppilaskunnan näkemystä yliopiston strategisista tavoitteista vuoteen 2030 

mennessä. Visiopaperia voidaan hyödyntää yliopiston strategiatyössä." Lisätään Johdanto otsikko 

myös sisällysluetteloon (rivi 7). Koskelo kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Teemu Nevalainen esitti, että poistetaan kohta "Opetusta ei perjantaisin ole klo 12 jälkeen." (Rivi 92) 

Annika Valtari kannatti. Koskelo esitti, että mennään pohjan mukaan. Suoritettiin koeäänestys. Hyväk-

syttiin Nevalaisen esitys. 

 

Vili Moisio esitti, että riville 99 lisäys viimeisen lauseen jälkeen: Jokaisella oppiaineella tulee olla ni-

metty opinto-ohjaaja, joka on vastuussa opiskelijoiden ohjauksesta. Sivuaineohjausta tulee tarjota jo-

kaisessa oppiaineessa toisesta tiedekunnasta tai oppiaineesta tulevalle opiskelijalle. Lisäksi yliopisto 

tarjoaa pääainettaan vaihtaville opiskelijoille ohjausta ja tietoa, jotta opiskelijan siirtyminen yliopiston 

sisällä on vaivatonta. Koskelo kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Juuso Sikiö esitti, että poistetaan boldaus ja muutetaan tavalliseen fonttiin. Rivit 105 sekä 184. Lommi 

kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Moisio esitti, että lisätään viimeisen lauseen jälkeen: Kielikeskuksen tarjoamissa kursseissa AHOToin-

nissa hyväksytään kaksikielisyys, toisessa suomalaisessa korkeakoulussa suoritetut kielikurssit sekä 

vieraalla kielellä suoritettu aiempi korkeakoulututkinto, rivi 109. Sikiö kannatti. Hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Inkeri Utriainen esitti, että lause ”Jokaiseen koulutusohjelmaan sisältyy pakollinen harjoittelujakso tai 

vaihto-opiskelujakso ulkomailla.” muutetaan muotoon ”Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan lähte-

mään harjoitteluun tai vaihto-opiskelijaksi ulkomaille”, rivi 148-149. Lommi kannatti. Hyväksyttiin yksi-

mielisesti. 

 

Lommi esitti, että poistetaan lause Pakollinen harjoittelu ei ole kaikkien opiskelijoiden edun mukaista, 

rivi 131. Paaso kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Marko Koskelo esitti, että poistetaan lause Yliopisto organisaationa ei sitoudu mihinkään uskontokun-

taan, rivi 184-185. Juuso Sikiö kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Moisio esitti, että poistetaan ” Mainonta perustuu voimakkaasti tunteiden ja mielikuvien luomiseen, 

esimerkiksi epäinformatiivisten videoiden tai muun painottuneen audiovisuaalisen mainonnan kautta. 

Mainonnassa hyödynnetään kohdeyleisön seuraamia roolimalleja, esimerkiksi sosiaalisen median tun-

netuksi tekemiä henkilöitä. Somejulkisuuden ohella ja kannustamana, rivi 200-203. Sikiö kannatti. 

Marko Koskelo esitti, että pohja pysyy. Suoritettiin koeäänestys. Hyväksyttiin muutos. 

 

Utriainen esitti, että poistetaan ”Automaattiset käsidesiannostelijat kampusravintoloiden sekä -kirjas-

tojen yhteyteen”, rivi 240. Noora Rämö kannatti. Aleksi Hiltunen esitti, että pohja pysyy. Suoritettiin 

koeäänestys. Pohja pysyy. 

 

Moisio esitti, että ”Opiskelijat saavat parkkeerata maksuttomasti yliopiston parkkihallissa” muutetaan 

muotoon Opiskelijat saavat parkkeerata kohtuullista maksua vastaan yliopiston parkkihallissa, rivi 258. 

Lommi kannatti. Koskelo esitti, että pohja pysyy. Suoritettiin äänestys. Hyväksyttiin muutos äänin 16 - 

7. 

 

Lommi esitti, että poistetaan ”Yliopiston ovet ovat aina avoimet poliittiseen debattiin, joka tehdään 

avoimesti, tasapuolisesti ja kriittisesti. Poliittinen näkyvyys yliopistolla kannustaa opiskelijoita ja työn-

tekijöitä aktiiviseen kansalaisuuteen” ja muutetaan teksti muotoon "Yliopisto kannustaa aktiiviseen 

vaikuttamiseen yhteiskunnassa sekä oikeudenmukaisen ja kestävän kansalaisyhteiskunnan luomiseen. 

Vaikutusmahdollisuudet toteutuvat myös yliopiston sisällä. Yliopisto tekee lämminhenkistä yhteis-

työtä ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kanssa opiskelijoiden edunvalvonnan kehittämiseksi, rivit 

295 - 297. Sutinen kannatti. Moisio esitti, että pohja pysyy. Suoritettiin äänestys. Hyväksyttiin muutos 

äänin 15 – 6. 

 

Teemu Zacheus esitti, että ”Kampuksilla tupakointi tapahtuu rajatuissa puolikatetuissa tiloissa ja ra-

kennusten katoilla” muutetaan muotoon ”Tupakointi tapahtuu tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla.” 

Rivit 335 – 336. Sara Salonen kannatti. Koskelo esitti, että pohja pysyy. Suoritettiin koeäänestys. Hy-

väksyttiin muutos. 

 

Zacheus esitti, että riviltä 186 poistetaan sana ”aidosti”. Moisio kannatti. Koskelo esitti, että pohja py-

syy. Suoritettiin koeäänestys. Hyväksyttiin muutos. 

 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 1/2019 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 8/11 

 

Moisio esitti, että riville 361 opiskelijat sanan jälkeen lisäys: ja henkilökunta. Koskelo kannatti. Hyväk-

syttiin yksimielisesti. 

 

*****Annika Valtari poistui ajassa 19.52***** 

 

Paaso esitti, että visiovaliokunta tekee dokumenttiin kielenhuollon. Marko Koskelo kannatti. Hyväksyt-

tiin yksimielisesti. 

 

Edustajisto hyväksyi visiovaliokunnan valmisteleman UEF2030 -vision. Visiovaliokunta tekee doku-

menttiin kielenhuollon. 

 

***** Noora Rämö ja Emma Mertakorpi poistuivat ajassa 19.55***** 

 

11. § Yliopistokollegion jäsenen valitseminen 

Asia: Sami Matikainen on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin ve-
doten. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan ylioppilaskunnan edus-
tajisto täydentää yliopistokollegiota kesken sen toimikauden, hallituksen esityksestä. Matikai-
sen henkilökohtainen varajäsen Jussi Nivala ei useista yhteydenottopyynnöistä huolimatta ole 
ilmoittanut käytettävyyttään kollegion varsinaiseksi jäseneksi. Niinpä hänen voidaan katsoa 
kieltäytyneen varsinaisen jäsenen paikasta.  

 Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun yliopistokollegion jäse-
neksi 16.1.2019. Hakuaika päättyi 1.2.2019 klo 12. Hakuajan päättymiseen mennessä yliopis-
tokollegion opiskelijajäseneksi jätettiin 1 hakemus. Hakemusten perusteella yht. yo. Susanna 
Haverinen on tehtävään pätevin ja motivoitunein.  

 Koska Susanna Haverinen toimii vuonna 2019 ISYYn hallituksen puheenjohtajana, on hän hal-
lintolain (434/2003) § 27 ja § 28 nojalla esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan 
päätöksentekoon.  

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että Sami Matikaiselle myönnetään ero yliopistokollegion jäse-
nyydestä ja nimetään yht. yo. Susanna Haverinen Matikaisen tilalle yliopistokollegion jäse-
neksi vuoden 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle. 

Päätös: Nimetään Susanna Haverinen Matikaisen tilalle yliopistokollegion jäseneksi vuoden 2019 lop-
puun kestävälle toimikaudelle. 

 

12. § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimi-
valtansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Halli-
tuksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen joh-
dosta on tehty.” 

 
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
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Päätös: Vili Moision ponsiesitys: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa ISYYn hallitusta ja toi-

mistoa selvittämään mahdollisuutta siirtää edustajiston kokousten Joensuun kokoustilat pois Borealik-

selta muihin kampusrakennuksiin. Ja mikäli mahdollisuus kokoustilojen järjestämiseen muualla ilme-

nee, siirretään kokoukset pois Borealikselta. Kannatti Sara Salonen, Juuso Sikiö, Annika Lommi sekä 

Iida-Lotta Sutinen. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Vili Moision ponsiesitys: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen jäseniä ker-

tomaan ISYYn somekanavissa perjantaivitsin. Kannatti Sara Salonen, Juuso Sikiö ja Annika Lommi. Hy-

väksyttiin yksimielisesti. 

 

Keskeisten toivomusponsiesitys 

Keskeiset iloitsevat uusista nettisivuista, jotka ovat valmistuneet. Nyt onkin aika antaa kokonaiskuva 

nettisivu-uudistuksen kokonaiskustannuksista. Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto vaatii yliop-

pilaskunnan hallituksen talousasioista vastaavia henkilöitä antamaan nettisivu-uudistuksen kustan-

nuksista kattavan kuvan, kuluerittelyineen seuraavissa edustajiston kokouksissa. Koskelo kannatti. Hy-

väksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

13. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päätti kokouksen klo 20.05. 

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    sihteeri 
 

 

 Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua 

 

 

Marko Koskelo    Vili Moisio 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 13.2.2019 1/2019 päätöksiin saa hakea oikaisua: 9 
§, 10 §, 11§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla kirjalli-
sella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN 
 
Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen 
sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poik-
keavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 
 
OIKAISUVAATIMUSAIKA  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuaika 
päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kir-
jeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tie-
doksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai 
muusta kirjallisesta todistuksesta. 
 
Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti 
tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimus-
kirjelmän tulee olla muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 
16.15 mennessä.  
 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:  
 

- valittajan nimi ja kotikunta, 
- yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset voidaan muutoksenhakijalle toimittaa,  
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
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Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikai-
suvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaati-
muksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET  
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  
 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamis-

ajankohdasta, 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

 
 
YHTEYSTIEDOT    
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta / hallitus 
 
Joensuun toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistokatu 7, Haltia 2. krs, 80100 Joensuu 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 111, 80100 Joensuu 
- sähköposti: toimisto.joensuu@isyy.fi 
- puh. 044 576 8449 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–13 

 
Kuopion toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistonranta 3, 70211 Kuopio 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 1627, 70211 Kuopio 
- sähköposti: jarjestoasiantuntija@isyy.fi 
- puh. 044 576 8419 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–13 

 

 


