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PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 10/2019 

Aika:  3.12.2019 klo 18.05 – 22.45 

Paikka: Joensuu AU111 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Helminen, Laura 
Hämäläinen, Heidi 
Karjalainen, Laura-Kaisa 
Karvinen, Henri 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Korpi, Esa 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kuusinen, Riina 
Kyyrönen, Paavo 
Kärkäs, Joakim 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Vilja Männistö 
Manninen, Tommi 
Mertakorpi, Emma 
Mertano, Pinja 

Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti  
Peltokangas, Johanna  
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Siljander, Nelli 
Summanen, Rosa 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Ylikoski, Roosa 
Zacheus, Teemu

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! 

 

Jonni Nykänen     Sanna Heinonen 

edustajiston puheenjohtaja   pääsihteeri 
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PÖYTÄKIRJA 

 

1. §  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Nykänen avaa kokouksen klo 18.05. 
 

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.” 

 
Kokouskutsu annettiin 26.11.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 22 äänivaltaisen edaattorin, mukaan 

lukien edustajiston puheenjohtajan, ollessa paikalla. Lisäksi kokouksessa paikalla Kuopiossa koulutus- ja 
sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen ja Joensuussa Pavel Kipriianov sekä tekninen sihteeri 
Hannele Mirola. 

 

3. §  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."  

 
 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. Valittiin ääntenlaskijoiksi Ronja Mäkinen ja 

Rosa Summanen. 
 
 
 
** Ylioppilaskunnan jäsen Lassi Oikkonen saapui paikalle klo 18.14.** 
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4. §  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.  

 
 Edustajisto 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. 
 

5. §  Ilmoitusasiat 

Asia: 1. Ylioppilaskunnalle on saapunut oikaisuvaatimus edustajiston kokouksen 7/2019 asiakohdasta 

8. Edustajisto on kokouksessaan 9/2019 käsitellyt uudestaan kyseessä olevaa päätöstä ja päättänyt poistaa sen 

itseoikaisuna. Sääntövaliokunta käsitteli oikaisuvaatimusta kokouksessaan 6/2019 ja totesi asian loppuun 

käsitellyksi.  

Asia: 2. Ylioppilaskunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien Keskusvaalilautakunnan kokouksen 31.10.2019 
päätöstä. 
 
Asia: 3. Hallitushaun avoinna ollessa on tullut 16 hakemusta ISYYn hallitukseen vuodelle 2020. 
 

Asia: 4. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen ilmoitti kahdesta täyttämättä olevasta 

kollegion varajäsenen paikasta sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 

varajäsenen paikasta sekä yliopiston yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijaedustuspaikoista. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

6. §  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 ylioppilaskunnan 
toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 
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7. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

 

8. § Sääntömuutoksia ISYYn taloustoimikuntaan ja talousvaliokuntaan 

Asia: ISYYn edustajisto päätti kokouksessaan 5/2019, että se valtuuttaa hallituksen valmistelemaan 

sääntömuutoksia ISYYn taloutta käsittelevistä toimielimistä käydyn lähetekeskustelun perusteella. ISYYn 

hallitus päätti kokouksessaan 49/2019 antaa asian sääntövaliokunnan käsittelyyn. 

ISYYn sääntövaliokunta käsitteli kokouksessaan 6/2019 sääntömuutoksia ISYYn taloustyöryhmästä ja muista 

tarvittavista taloutta käsittelevistä toimielimistä.  

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 

ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa peräkkäisessä 

kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen 

vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että ISYYn sääntöjä muutetaan liitteen 1 mukaisesti. 

Sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely.  

Tulleet muutosesitykset: 

• Esitys: Jäsenmäärän muuttaminen niin, että varsinaisia jäseniä olisi vähintään 6 ja enintään 8. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Esitys raukesi kannattamattomana. 

 

• Esitys: Edustajiston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus talousvaliokunnan 

kokouksissa. Lisäksi: Edustajisto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan talousvaliokunnalle. 

Puheenjohtajan ei tarvitse olla edustajiston puheenjohtajistosta.  

o Esittäjä: Heidi Hämäläinen, ISYYn Yhteiskuntatieteilijät. Jonni Nykänen kannatti 

Hämäläisen esitystä.  

Suoritettiin äänestys sääntövaliokunnan pohjaesityksestä (JAA) ja Hämäläisen esityksestä (EI). Äänityksen tulos: 

JAA-ääniä 3kpl, EI-ääniä 19kpl. Hyväksyttiin Hämäläisen muutosesitys äänin 19-3.  

• Esitys: Lisäys: Talousvaliokunnan puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. 

o Esittäjä: Hallitus. Marko Koskelo kannatti hallituksen esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

• Kohta: 12 a Edustajiston tehtävät 

o Esitys: ”Valita talousvaliokunta ja sen puheenjohtaja.” 

o Esittäjä: Teemu Nevalainen, FaBio. Marko Koskelo kannatti Nevalaisen esitystä. 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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• Esitys: Lisäys: Talousvaliokunnan jäsenet ovat talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita 

henkilöitä. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Marko Koskelo kannatti esitystä. Hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

Päätös: Päätettiin hyväksyä sääntövaliokunnan esitys ja lisätä siihen hyväksytyt muutosesitykset.  

 

9.§ ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen  

Asia: Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYYn toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020.  

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman. LIITE 2.  

Tulleet esitykset: 

• Kohta: 2. Kampusvaliokunta- ja jaostouudistus 

o Esitys: Uudistus tulee toteuttaa kuulemalla edustajistoa, hallitusta, henkilökuntaa ja nykyisiä 

jaosto- ja kampusvaliokuntatoimijoita 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Hallitus otti nimiinsä Peltolan esityksen.  

 

• Kohta: 2. Kiinteistöhankkeet. 

o Esitys: Lisätään lauseeseen saunatilojen eli Suvaksen huomiointi: "Joensuun kampustoimiston 

ja Suvaksen saunatilojen saavutettavuuden parantamiseen tulee tehdä selvitystyötä tulevana 

vuonna.” 

o Esittäjä: Annika Lommi, Puolueettomat. Hallitus otti Lommin esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 2. Kiinteistöhankkeet. 

o Esitys: Lisäys: Mahdollisten uusien vapaa-ajantilojen hankinta edellyttää uusien tilojen 

kannattavuus- ja käyttöastelaskelmia. Kannattamattomia tiloja ei hankita. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Marko Koskelo kannatti Peltolan esitystä. Esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 

• Kohta: 2. Kuntavaalit 2021. ”Ylioppilaskunnan tulee valmistella vuoden 2020 aikana yhteistyössä 

paikallisten opiskelijakuntien kanssa vaikuttamissuunnitelma vuoden 2021 kuntavaaleihin.” 

o Esitys: Lisäys: Vaikuttamissuunnitelma työstetään Kuopion ja Joensuun kuntapoliittisten 

linjapaperien pohjalta. Olemassa olevat kuntapoliittiset linjapaperit päivitetään vuoden 2020 

aikana. ISYY kampanjoi jäsenistölle ehdolle lähtemisen puolesta. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Rosa Summanen kannatti Peltolan esitystä. Esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 

• Kohta: 2. Sidosryhmätoiminta. 

o Esitys: Lisäys otsikkoon: Suomen ylioppilaskuntien liitossa. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä.  
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• Kohta: 2. Sidosryhmätoiminta. 

o Esitys: Lisäys: ISYYllä on vuonna 2020 SYL liittohallitusehdokas. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Marko Koskelo kannatti Peltolan esitystä. 

o Peltola muutti esitystään: ISYY kannustaa toimijoitaan vuonna 2020 lähtemään SYL:n 

liittohallitusehdokkaaksi. Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 3.2. Sidosryhmäyhteistyö (rivi 203). 

o Esitys: ”Sidosryhmävaikuttamista toteutetaan erityisesti luodun UEF Visio2030 -paperin ja 

ISYYn linjapaperin pohjalta”. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Sara Peltola kannatti esitystä. Hallitus otti esityksen 

nimiinsä. 

 

• Kohta: 3.1. Edustajisto (Rivi 134). 

o Esitys: Edustajiston puheenjohtajisto osallistuu aktiivisesti ISYYn hallituksen kokouksiin. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Sara Peltola kannatti Koskelon esitystä. Sara Salonen 

kannatti hallituksen pohjaesitystä.  

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja muutosesityksen (EI) kesken. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 

16kpl, EI-ääniä 6kpl. Hallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen. Koskelon esitys raukesi kannattamattomana. 

Päätettiin pohjaesityksen mukaan äänin 16-6.  

• Kohta: 3.1. Iltakoulujen järjestäminen (Rivi 145) 

o Esitys: Ensimmäinen lause muutetaan muotoon: "Ennen edustajiston kokousta voidaan 

tarvittaessa järjestää iltakoulu tukemaan päätöksentekoa." 

o Esittäjä: Teemu Nevalainen, FaBio. Heidi Hämäläinen kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 

• Kohta: 3.1. Yhdenvertaisuustarkkailijat (rivi 160) 

o Esitys: Poistetaan merkitty lause: Edustajiston kokouksissa tulee olla nimetyt 

yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat puheenvuorojen 

jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksissa. (Poistetaan tästä lause: ” Tämä 

tieto esitetään seuraavan edustajiston kokouksen alussa ja vuoden tiedot koostetaan 

nähtäväksi ISYYn kotisivuille”). Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat edustajiston 

kokouksessa puheenjohtaja ja muut kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet. 

o Esittäjä: Annika Lommi, Puolueettomat. Heidi Hämäläinen kannatti Lommin esitystä. Marko 

Koskelo kannatti hallituksen pohjaesitystä.  

** Pavel Kipriianov poistui ajassa 19.17 ** 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja muutosesityksen (EI) kesken. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 

2kpl, EI-ääniä 20kpl. Lommin muutosesitys voitti äänestyksen ja pohjaesitys raukesi kannattamattomana. 

Muutos hyväksyttiin äänin 20-2.  
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• Kohta: 3.2. Hallitus (rivi 209). 

o Esitys: Lisätään seuraavat merkityt sanamuodot: YTHS:n ja paikallisten opiskelijakuntien sekä 

ainejärjestöjen ja kampusjärjestöjen kanssa toimiessa. 

o Esittäjä: Vili Moisio, Vihreä lista. Hallitus otti esityksen nimiinsä.  

 

• Kohta: 4.2. Aktiivinen opiskeluaika (rivit 318-319) 

o Esitys: Lisätään: ISYY tukee hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa ja pyrkii edistämään näiden 

toimintaedellytyksiä muun muassa verkostoitumisen ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän 

kehittämisellä. 

o Marko Koskelo, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä.  

 

• Kohta: 4.3. Sosiaalipolitiikka (Rivi 325) 

o Esitys: Lisätään: YTHS:n laajentumisesta koulutus ainejärjestöille.  

YTHS laajenee vuoden 2021 alusta myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. ISYY järjestää UEF:n 

ainejärjestötoimijoille koulutuksen YTHS:n laajenemisesta ja sen vaikutuksista YTHS:n 

palveluihin. Näin varmistetaan, että ainejärjestöillä on paras mahdollinen tietotaito viestiä 

muutoksista, jotka vaikuttavat jokaiseen opiskelijaan vuoden 2021 alusta. Koulutuksessa 

hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan YTHS:n asiantuntijoita ja SYL:iä sekä Kelaa. 

o Esittäjä: Vili Moisio, Vihreä lista. Hallitus otti esityksen nimiinsä. Muutos siirretään riville 102.  

 

• Kohta: 4.3. Yhdenvertaisuuden edistäminen (rivi 346-348) 

o Esitys: ISYYn yhdenvertaisuustyön painopiste vuonna 2020 on kaikkien kansainvälisten 

opiskelijoiden yhdenvertaisuustyössä ja työtä tehdään yhteistyössä kansainvälisen sektorin 

kanssa. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 4.6. Yhteistyö SYKETTÄ-liikuntapalveluiden kanssa (rivi 426-427) 

o Esitys: Lisätään: Liikuntasektori kehittää yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa muun 

muassa erilaisten liikuntatapahtumien ja lajikokeilujen osalta. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 4.7. Kerhojen ja järjestöjen tukeminen (rivi 444). 

o Esitys: Lisätään: Kerhoja ja järjestöjä tuetaan tarjoamalla niille koulutuksia, joissa keskitytään 

muun muassa hyvän hallinnon ja taloudenhoidon perusteisiin. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 4.7. Kerhojen ja järjestöjen tukeminen 

o Esitys: Lisätään: Vuoden 2020 aikana ISYYn avustusprosessit käydään läpi uudistusmielessä. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

• Kohta: 4.9. Ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisääminen 
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o Esitys: Lisäys: Jäsenistön tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja kehitysyhteistyöstä edistetään. 

Ylioppilaskunta pitää esillä ympäristötietoisuuden ja -vastuun lisäämisen teemaa myös 

sidosryhmien kanssa keskustellessaan.   

o Esittäjä: Pinja Leino, Vihreä lista. Hallitus otti esityksen nimiinsä.  

 

• Kohta: 4.10. Viestintä (rivi 527). 

o Esitys: Uljaan lakkauttamisen jälkeen ISYYllä ei ole ollut julkista riippumatonta foorumia, joka 

toimisi viestinnän osalta myös yliopistomaailman ulkopuolella. Tämän vuoksi ISYYn tulee lähteä 

selvittämään mahdollisen yhteistyön tekemistä UEFDSA Newspaperin kanssa, jota voitaisiin 

käyttää erilaisten opiskelijoita koskevien aiheiden julkisessa käsittelyssä, tiedottamisessa ja 

mainonnassa. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Esitys raukesi kannattamattomana.  

 

• Uusi kohta: Uljas (rivi 527 -) 

o Esitys: Vuoden 2020 aikana kaikki Uljas-lehden nettisivuilta ja muista sähköisistä lähteistä 

löytyvä materiaali tullaan arkistoimaan, jotta ihmisillä on mahdollisuus tutkia Uljas-lehden 

historiaa. Lisäksi siihen varataan riittävä resurssi. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. 

▪ Sara Peltola, Keskeiset, kannatti Koskelon esitystä, lukuun ottamatta viimeistä lausetta. 

Manninen kannatti Peltolan esitystä.  

▪ Hallitus ottaa nimiinsä Koskelon esityksen, mikäli sille varataan talousarviossa riittävät 

resurssit.  

Päätettiin suorittaa äänestys Koskelon pohjaesityksen (JAA) ja Peltolan muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 6kpl, EI-ääniä 15kpl, TYHJÄ-ääniä 1kpl. Hyväksyttiin Peltolan muutosesitys äänin 

15-6.  

• Kohta: 4.4. Kansainvälisyys (rivi 385) 

o Esitys: Lisäys: ISYY tekee yhteistyötä UEFDSA:n kanssa. 

o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset. Koskelo veti esityksensä pois ja esitti, että kohtaan 4.2. 

Erilaiset elämäntilanteet lisätään sanan ”DSA:n” alkuun sana UEF. Hallitus otti esityksensä 

nimiinsä.  

 

• Kohta: 3.1. Edustajisto  

o Esitys: Kioski: ISYY ajaa hallitusti kannattamattoman Kioski liiketoiminnan alas. 

o Esittäjä: Sara Peltola, Keskeiset. Rosa Summanen kannatti Sara Peltolan esitystä.  

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Peltolan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 

JAA-ääniä 14kpl, EI-ääniä 8kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 14-8, eli muutosta pohjaesitykseen ei tule.  
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• Kohta: 2. YTHS-laajennus (rivi 97) 

o Esitys: Lisäys: YTHS laajennus 2021: ISYY tekee tiivistä yhteistyötä molempien 

kampuskaupunkien: Joensuun ja Kuopion YTHS:n toimipisteiden sekä kansallisten toimijoiden 

kanssa. Molempien kampuksien YTHS:n tilanne on huolestuttava ja vaatii toimenpiteitä. 

o Esittäjä: Heidi Hämäläinen, ISYYn Yhteiskuntatieteilijät. Annika Lommi kannatti esitystä. Hallitus 

otti esityksen nimiinsä.  

 

• Kohta: 3.1. Edustajisto 

o Esitys: Kioski: ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan kioskin toimintaa ja tulosta. 

Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen, sekä mainostukseen. Vuoden 

2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toiminnan jatkuvuudesta, mikäli se on 

kannattamatonta. 

o Esittäjä: Pinja Mertano, FaBio. Juuso Myller kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma hyväksytyin muutoksin.  

** Kokoustauko klo 20.20 - 21.08 **  

** Lassi Oikkanen poistui kokoustauon aikana. Edustajiston jäsen Mari Reijonen poistui klo 21.02. Erik Lavaste 
poistui klo 21.06 ja varaedustaja Toivo Isomäki tuli äänivaltaiseksi. Paikalla 21 äänivaltaista edustajiston 
jäsentä. ** 

 

10. §    ISYYn talousarvio vuodelle 2020 

Asia: Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 9/2019. ISYYn sääntöjen 
mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee esityksensä 
talousarviosta edustajistolle.  

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy ISYYn talousarvion vuodelle 2020. LIITE 3. 

Tulleet esitykset: 

• Kohta: 4000 Strategia 
o Esitys: 0€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Tommi Manninen kannatti esitystä. Vili Moisio 

kannatti pohjaesitystä.  

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 14kpl, EI-ääniä 5kpl, TYHJÄ-ääniä 2kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 14-5, eli muutosta 
pohjaesitykseen ei tule. 

• Kohta: 4250 Siviilipalvelusmies 
o Esitys: 9200€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Sara Peltola kannatti Isorannan esitystä. Marko 

Koskelo kannatti pohjaesitystä.  

 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 16kpl, EI-ääniä 5kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 16-5, eli muutosta pohjaesitykseen ei tule. 
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Kohta: 430X Tietosuoja 

o Esitys: 2100€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Tommi Manninen kannatti Isorannan esitystä. 

Sara Peltola kannatti Isorannan esitystä. Sara Salonen kannatti pohjaesitystä. 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 16kpl, EI-ääniä 5kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 16-5, eli muutosta pohjaesitykseen ei tule. 

• Kohta: 4401 Pysäköintietu 
o Esitys: 0€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Marko Koskelo kannatti pohjaesitystä. Tommi 

Manninen kannatti Isorannan esitystä. 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 14kpl, EI-ääniä 6kpl, TYHJÄ-ääniä 1kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 14-6, eli muutosta 
pohjaesitykseen ei tule. 

• Kohta: 3210 Hallituksen palkkiot 
o Esitys: 53 700€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Tommi Manninen kannatti Isorannan esitystä. 

Valtteri Bovellan sekä Vili Moisio kannattivat pohjaesitystä. 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 15kpl, EI-ääniä 6kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 15-6, eli muutosta pohjaesitykseen ei tule. 

• Kohta: 4000 Hallituksen toiminta 
o Esitys: 6000€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Tommi Manninen kannatti Isorannan esitystä. 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 15kpl, EI-ääniä 6kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 15-6, eli muutosta pohjaesitykseen ei tule. 

• Kohta: 4000 POLKU-viikko 
o Esitys: 900€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Toivo Isoranta veti esityksensä pois sillä 

edellytyksellä, että lisätään vastaava summa avustuksiin. 
 

• Kohta: Kalenteri (ja Uljas) 
o Esitys: Kalenteri 10 000€, Uljas 6000e = 16 000e  
o Esittäjä: Marko Koskelo, Keskeiset.  

▪ Koskelo muutti esitystään seuraavanlaisesti: koko summa 10 000€, josta 
kalenterille 8000€ ja Uljaan arkistointiin 2000€. Pinja Mertano kannatti Koskelon 
esitystä. 

Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen, 8000€, (JAA) ja Koskelon muutosesityksen, 10 000€, (EI) välillä. 
Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 13kpl, EI-ääniä 8kpl. Hyväksyttiin pohjaesitys äänin 13-8, eli muutosta 
pohjaesitykseen ei tule. 

 

• Kohta: 2500 Kioski  
o Esitys: 0€ 
o Esittäjä: Toivo Isoranta, Kylterit Joensuu. Vili Moisio kannatti Isorannan esitystä.  
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Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Isorannan muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos: 
JAA-ääniä 0kpl, EI-ääniä 21kpl. Hyväksyttiin muutosesitys äänin 21-0.  

Päätös: Todettiin, että näillä päätöksillä vuoden 2020 talousarvion ylijäämä on 50 900,71 euroa. Hyväksyttiin 
talousarvio. 

 

Sara Peltola jätti eriävän mielipiteen hallituksen palkkioita koskevaan kohtaan. 

Marko Koskelo jätti eriävän mielipiteen Uljasta ja kalenteria koskevaan kohtaan. 

 

11. § Tilintarkastajan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto 

valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. --- ”. 

Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö 

KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.  

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG 

Oy Ab/Jere Niskanen.  

Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti.  

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: Toivo Isoranta esitti ponnen, että hallitus kilpailuttaa tilintarkastusyhteistön ja pyytää tarjoukset viideltä 

tilintarkastusyhteistöltä. Sara Peltola kannatti. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 
12. § Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo 22.45 
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 Jonni Nykänen   Sanna Heinonen 
 puheenjohtaja    pääsihteeri 
 
 
 
 
 Hannele Mirola   Saara Närä 
 sihteeri     sihteeri 
 
 
 
 
 Marko Koskelo   Vili Moisio 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 3.12.2019 10/2019 päätöksiin saa hakea oikaisua: 8§-11§. 
Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla kirjallisella 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 välittömästi 
vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että 
päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa 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 pyhäpäivä, 
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä 
seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta 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. Oikaisuvaatimuskirjelmän 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.  

 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 
henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä 
oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 
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OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET  
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  
 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisajankohdasta, 
- 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 10–15 

 
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 10–15 

 

 
 
 


