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PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 2/2020 

Aika:                1.2.2020 klo 10.00 

Paikka:            Joensuu, AU206 

 

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! 

PÖYTÄKIRJA 

  

1. § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Olli Auvinen avasi kokouksen klo 10.13. 
  

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 24.1.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  Todetaan myös, että Niklas 
Leinonen ei voi toimia edustajiston jäsenenä ollessaan työsuhteessa ylioppilaskuntaan. Vilja 
Männistö nousee täksi ajaksi Leinosen tilalle edustajistoon. Lisäksi seuraavat henkilöt on 
valittu ISYYn hallitukseen vuodelle 2020 ja eivätkä tästä syystä voi toimia vuonna 2020 
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edustajistossa: Salli Kosonen (varsinaiseksi Julius Viita), Roosa Ylikoski (Mikko Hietala), 
Yasmin Ayyoubi (Matias Uski). 

Hanne Juntunen on ilmoittanut olevansa poissa edustajistosta 30.6.2020 saakka, johon asti 
Iiris Pääkkönen toimii varsinaisena edaattorina. Lisäksi todetaan myös, että seuraavat 
edustajiston varajäsenet vaalikelvottomiksi: Pavel Kipriianov, Consesar Mark Massawe, 
Hasan Sohail, Ari Tervashonka Farzaneh Kamali-Vinne ja Lisa Gohlke.  

Päätös:  Todettiin läsnäolevat 36 edustajiston jäsentä sekä todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja 
laillisesti koolle kutsutuksi. Lisäksi paikalla ovat edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaara ja 
tulkki Asta Munnukka.  

 

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. 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 ääntenlaskijaa. 
 

  
Päätös:  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Iiris Pääkkönen ja Ada Hyytiäinen. 

  

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. 
 

tulkki Asta Munnukka poistui kokouksesta klo 10.33. 
 

Puheenjohtaja esitti, että ennalta pyydettyihin puheenvuorot ovat 3 min/hlö ja kokouksen 
aikana pyydetään puheenvuorot 1min/hlö. 

  
Päätös:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin puheenvuorojen pituudet 

puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 
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Mikko Hietala saapui paikalle. Edustajiston kokoonpano 36 edustajiston jäsentä paikalla. 

5.§ Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

Asia:   Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston kokouksissa 
tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat 
puheenvuorojen jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksissa. 
Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja ja muut 
kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet.” 

Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti 
yhdenvertaisuustarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset 
yhdenvertaisuustarkkailijat. 

  

Päätös:  Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat puheenjohtajan lisäksi Vili Moisio ja Mikko Hietala. 

 

6.§ Ilmoitusasiat 

Asia 1.: Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
 

1.2. Edustajiston kokous & koulutuspäivä Joensuussa klo 10.00 
4.-5.2. Järjestökoulutukset, Joensuu/Kuopio 
6-7.2. SYL:n avausseminaari Tampereella 
20.2.UEF 10 vuotta, Kuopio 
5.-6.3. Johdon seminaari 
12.3. Edustajiston kokous & iltakoulu klo 17.00,  

 paikalla akateeminen rehtori Tapio Määttä 
14.3. ISYY 10v. vuosijuhlat Kuopiossa, IsoValkeinen      
20.4. Edustajiston kokous & iltakoulu 
19.5. Edustajiston kokous & iltakoulu 

  
Asia 2.: Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen - sukupuolivaikutusten arviointi 

ISYYn voimassaolevan yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan " Yhdenvertaisuussuunnitelman 
toteutumista seurataan tekemällä sukupuolivaikutusten arviointi luottamustoimen 
täyttämisen suhteen (esim. tilastoimalla sukupuolijakauma luottamustoimien täyttämisen 
suhteen)" (Rivit 157 -159) 

ISYY julisti syksyllä 2019 haettavaksi opiskelijaedustustehtävät yliopiston hallitukseen, 
yliopistokollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin. Hakuaika oli 9.9. - 24.9. 
Hakuajan puitteissa mihinkään toimielimeen lukuun ottamatta yliopiston hallitusta ei saatu 
riittävää määrää hakemuksia luottamustoimien täyttämiseen. ISYYn hallitus päätti 
kokouksessaan 44/2019 jatkaa hakuaikaa hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn säännöissä § 
58a määrätään. Lisätyn hakuajan puitteissa mihinkään toimielimeen lukuun ottamatta 
Yhteiskuntatieteiden ja Kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoa ei saatu tarpeeksi 
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hakemuksia kaikkien luottamustoimien täyttämiseen. Täten loput luottamustoimet täytettiin 
täsmähaulla.  

  

Asia 3.: Jatkuvan oppijan opinto-oikeus 

Hallitus on päättynyt 10.1.2020 kokouksessaan, että jatkossa otetaan nk. jatkuvan oppijan 
opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat ylioppilaskunnan jäseneksi, mikäli opiskelija haluaa 
liittyä tai pysyä ylioppilaskunnan jäsenenä. 
 
 

Asia 4.: Hallitus on nimennyt seuraavat työryhmät sekä niiden jäsenet:  
 
                          Vuosijuhlatyöryhmä ja sen jäseniksi: Ada Hyytiäinen, Ella Partanen, Miska Tanskanen, Matti       
                          Averio, Pinja Kääriäinen, Aino Peltonen, Pinja Mertano, Arttu Leppäkynnäs, Emmi Rajavuori  
                          ja Juuso Myller. Lisäksi työryhmään kuuluvat sihteeri Saara Närä sekä vuosijuhlamestari Rosa   
                         Sinisalo. Kioskitoiminnan kehittämiseen työryhmä ja sen jäseniksi: Aino Peltonen, Pinja  
                         Kääriäinen ja Valtteri Bovellan. Työntekijöistä työryhmään valittiin pääsihteeri Sanna  
                         Heinonen, Terhi Lyytikäinen sekä siviilipalvelushenkilö Sakari Kinnunen. 
 
 

Asia 5.: 11.12.2019 käyty keskustelu toivomusponnet (4) 

                        Toivomusponsi – Uljaan ja sen edeltäjien arkistointi 

                        Toivomusponsi – Liikuntapalveluiden kehittäminen 

                        Toivomusponsi – Yliopiston pysäköintipalvelujen kehittäminen 

                        Toivomusponsi – Yliopiston 24/7-tilojen kehittäminen 
 

Asia 6.: Vuosijuhlat 14.3.2020, IsoValkeinen, Kuopio 
 
Asia 7.: Hallitus ajankohtaiskatsaus 
 

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

 
Asia 8.: Toimistojen kuulumiset 
                   
Esitys: Merkitään tiedoksi. 

  
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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 7.§ Sääntövaliokunnan valinta kaudelle 2020-2021 

Asia:   Ylioppilaskunnan sääntöjen 24 §:n 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) varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee 
valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. 
Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. 

  
            […] 
  
            Sääntövaliokunnan tehtävänä on: 

1.   valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta; 

2.   antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai 
oikaisuvaatimusta; sekä 

3.   esittää ylioppilaskuntaa sitova sääntötulkinta edustajiston puheenjohtajalle, mikäli 
ylioppilaskunnan säännöistä tulee tulkintaerimielisyyttä. 
  

Vahvistetut sääntötulkinnat tulee julkaista ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja 
ylioppilaskunnan sääntökokoelmassa.” 

  
Esitys: Valitaan edustajiston varsinaisten ja varajäsenten keskuudesta vähintään kuusi (6) ja 

enintään kahdeksan (8) sääntövaliokunnan jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) 
varajäsentä. Valitaan sääntövaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valiokunnan 
jäsenten keskuudesta. 

  
 

Esitykset: 
Marko Koskelo esitti, että valitaan 8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Koskelo esitti itseään jäseneksi 
ja varajäseneksi Juha-Matti Huuskoa.  

 
Teemu Nevalainen esitti varsinaiseksi jäseneksi Heli Saari ja varajäseneksi Veera Pajunen. 

 
Valtteri Bovellen esitti varsinaiseksi jäseneksi Sami Gabbouj. 

 
Ada Hyytiäinen esitti varsinaiseksi jäseneksi Vee Tirinen. 

 
Mikko Hietala esitti itseään varsinaiseksi jäseneksi. 

 
Lassi Oikkonen esitti itseään varsinaiseksi jäseneksi. 

 
Joonas Pänkäläinen esitti itseään varsinaiseksi ja Lassi Karppia varajäseneksi. 

 
Jasmin Metwally esitti itseään varajäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi Jenina Soimala. 

 
Valtteri Bovellan kannatti Koskelon esitystä sääntövaliokunnan jäsenten määrästä. 
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Esitykset sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi: 
Ada Hyytiäinen esitti Sami Gabbouj 
Marko Koskelo esitti itseään  

 
Suoritettiin äänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: 
Ääniä annettiin yhteensä 36 kappaletta. 
Sami Gabbouj 29 
Marko Koskelo 7 
Valittiin Sami Gabbouj puheenjohtajaksi. 

 
Esitykset varapuheenjohtajaksi: 
Marko Koskelo esitti itseään.  
Mikko Hietala esitti itseään. 

 
Suoritettiin äänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: 
Ääniä annettiin yhteensä 36 kappaletta. 
Marko Koskelo 27 
Mikko Hietala 9 

 

Päätös:  Hyväksyttiin Marko Koskelon esitys sääntövaliokunnan kokoonpanoksi 8 varsinaista jäsentä 
ja 4 varajäsentä.  

Valittiin sääntövaliokuntaan varsinaisiksi jäseniksi: Marko Koskelo, Heli Saari, Sami Gabbouj, 
Vee Tirinen, Mikko Hietala, Lassi Oikkonen, Joonas Pänkäläinen ja Jenina Soimala. 
Varajäseniksi valittiin Juha-Matti Huusko, Veera Pajunen, Lassi Karppi ja Jasmin Metwally. 

Valittiin sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi Sami Gabbouj. 

Valittiin sääntövaliokunnan varapuheenjohtajaksi Marko Koskelo. 

 

8.§ Muiden edustajiston tarpeelliseksi katsomien valiokuntien perustaminen kaudelle 2020–2021 

Asia:   Ylioppilaskunnan sääntöjen 25 §:n mukaan: ”Edustajisto voi perustaa enintään 
toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja 
jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle 
esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.” 

  
Esitys: Edustajisto päättää tarpeellisten valiokuntien perustamisesta. 
 

Esitykset valiokunnista: 
Ella Partanen esitti, että perustetaan ympäristövaliokunta, joka on määräaikainen vuoden 
loppuun päivittämään ISYYn ympäristöohjelma. 

 
Marko Koskelo kannatti Partasen esitystä. Lisäksi Koskelo esitti jäseneksi Aliche Kingsley ja 
varajäseneksi Jere Vekkeli sekä Marko Koskelo.  
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Ella Partanen esitti jäseniksi: Wilma Poutanen, Jiri Vihavainen 
 

Ada Hyytiäinen esitti jäseneksi Miska Tanskasta. 
 

Aleksi Kinnunen esitti Joel Leppistä ympäristövaliokunnan jäseneksi. 
 

Lassi Oikkonen esitti Juhana Jämséniä ympäristövaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi. 
 

Ella Partanen esitti valiokunnan puheenjohtajaksi Wilma Poutanen. Iiris Pääkkönen kannatti 
esitystä. 

  
 

Päätös:  Perustetaan Ella Partasen esityksen mukaisesti ympäristövaliokunta, jonka toimikausi on 
vuoden 2020 loppuun. 

 
Ympäristövaliokunnan jäseniksi valittiin: Aliche Kingsley, Wilma Poutanen, Jiri Vihavainen, 
Miska Tanskanen, Joel Leppinen, Juhana Jämsen. Varajäseniksi valittiin Jere Vekkeli ja Marko 
Koskelo. 

 
Valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi Wilma Poutanen. 

 
 
Edustajiston puheenjohtajisto on esteellinen käsittelemään 9.§ pykälää. Olli Auvinen, Vili Moisio ja Valtteri 
Bovellen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Valittiin yksimielisesti Marko Koskelo pykälän 9.§ 
puheenjohtajaksi. 
 

9.§ Edustajiston puheenjohtajiston palkkioista päättäminen 2020-2021 

Asia:  Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. ISYYn 
sääntöjen 51 § mukaan: 

”Palkkiot luottamustoimista Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt voivat saada tehtävistään 
palkkion. Edustajisto päättää edustajiston puheenjohtajiston palkkiot. Muiden toimielimien 
ja luottamushenkilöiden palkkioiden osalta päättää hallitus.” 
 

Edustajiston puheenjohtaja on itse toimensa puolesta kuitenkin jäävi tekemään asiasta 
esitystä edustajistolle, joten hallituksen tulisi tehdä asiasta esitys edustajistolle. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palkkiosta. 

Esitetään edustajistolle, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen hoidosta 1000 
euroa vuodessa. Varapuheenjohtajille molemmille esitetään luottamustoimen hoidosta 500 
euroa vuodessa. 

Päätös:   Hyväksyttiin hallituksen esitys edustajiston puheenjohtajiston palkkioista.           

Edustajiston puheenjohtajisto palasi pykälän 9.§ käsittelyn jälkeen. Puheenjohtajaksi vaihtui 
Olli Auvinen.  
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10. § Sääntömuutoksia ISYYn taloustoimikuntaan ja talousvaliokuntaan 2. käsittely, liite 10 

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 § 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18.1 § 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." 

Edustajisto hyväksyi liitteenä olevat sääntömuutosesitykset ensimmäisen kerran 
kokouksessaan 10/2019. 

Esitys:   Muutetaan ISYYn sääntöjä liitteen 10 mukaisesti. 

Päätetään, että ylioppilaskunta voi ryhtyä talousvaliokunnan valmistelutoimenpiteisiin ennen 
sääntömuutosten voimaantuloa. 

Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. Korjataan stilistiset virheet tekstistä. 

 

11.§ Taloustyöryhmän jäsenet (ehdollinen) 

Asia:  Mikäli edustajisto hyväksyi kohdassa 10 § ISYYn sääntöjen muutokset liittyen 
talousvaliokuntaan sekä hyväksyi, että valmistelutoimenpiteisiin voi ryhtyä ennen 
sääntömuutoksen vahvistamista käsitellään myös talousvaliokunnan valinta. 

Talousvaliokunnalla ei ole toimivaltaa ennen sääntömuutoksen vahvistamista, eikä se voi 
toimia muutoin kuin järjestäytyä. 

ISYYn esitettyjen sääntöjen 18.1 § 12 a. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”Valita talousvaliokunta ja sen puheenjohtaja.” 

Lisäksi esitettyjen sääntöjen 24a.1 § mukaan: 

”Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskunnassa valmistelee talousvaliokunta. Edustajisto 
nimittää toimikautensa alussa valiokuntaan vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) 
ylioppilaskunnan jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä. Lisäksi hallitus nimittää 
talousvaliokuntaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä 
varsinaisiksi jäseniksi. Edustajisto nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan 
talousvaliokunnan jäsenistä. Talousvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
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Talousvaliokunnan jäsenten tulee olla talousteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita.” 

Esitys:  Valitaan talousvaliokunnan jäsenten lukumäärä sekä jäsenet. 

Valitaan talousvaliokunnan varajäsenten määrä sekä varajäsenet. 

Valitaan talousvaliokunnan puheenjohtaja valiokunnan jäsenten keskuudesta. 

 

Esitykset: 

Marko Koskelo, esitti, että talousvaliokuntaan valitaan 6 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. 

Koskelo esitti talousvaliokunnan jäseneksi Ville-Petteri Kujansuu ja varajäseneksi Marko 
Koskelo.  

Jenni Hiltunen esitti varajäseneksi Matti Averiota. 

Ella Partanen esitti varsinaiseksi jäseneksi Vili Moisiota. 

Valtteri Bovellan esitti varsinaisiksi jäseniksi Aleksi Kinnusta, Joona Käenmäkeä ja Emilia 
Honkasta. 

Jasmin Metwally esitti Jenina Soimalaa varajäseneksi. 

Lassi Oikkonen esitti varajäseneksi Salla Natusta. 

Teemu Nevalainen esitti Jimi Virkkalaa varsinaiseksi jäseneksi. 

Ville-Petteri Kujansuu kannatti Koskelon esitystä talousvaliokunnan kokoonpanosta. 

Valtteri Bovellan esitti puheenjohtajaksi Aleksi Kinnusta. 

Päätös:  Valittiin talousvaliokunnan jäseniksi Ville-Petteri Kujansuu, Vili Moisio, Aleksi Kinnunen, 
Joona Käenmäki, Emilia Honkanen ja Jimi Virkkala. Varajäseniksi valittiin Marko Koskelo, 
Matti Averio, Jenina Soimala ja Salla Natunen. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aleksi 
Kinnunen. 

 

12. § Ylioppilaskunnan kuntanauhan muodon linjaaminen, liite 12 

Asia:  ISYYn toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 ISYYn ylioppilaskunnan merkkiohjesääntö 8 § 
”Ylioppilaskunnan kuntanauha Kuntanauha luovutetaan ylioppilaskunnan jäsenille sekä 
ylioppilaskunnan päätoimisille työntekijöille. Käytettäessä kuntanauhaa tulee muun 
pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Nauhan kantajan tulee kaikella 
käytöksellään arvokkaasti edustaa ylioppilaskuntaa. Ylioppilaskunnan kuntanauhaa ei saa 
yhdistää ylioppilaskunnan kunnia- tai ansiomerkkiin eikä sitä saa kantaa kunnianauhan 
kanssa. Kuntanauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena 
vasemmassa miehustassa. Kuntanauhaa kannetaan sininen väri alaspäin. Kuntanauhat 
kannetaan ylioppilaskunnan nauha ylimpänä, osakuntien nauhat osakuntien 
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ikäjärjestyksessä toisena, ainejärjestöjen ikäjärjestyksessä kolmantena ja yliopistoyhteisön 
eri järjestöjen nauhat neljäntenä järjestöjen ikäjärjestyksessä.” 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto linjaa kuntanauhan muodosta. 

Aleksi Kinnunen esitti liitteenä (12) olevan vaihtoehdon kuntanauhan muodosta 
edustajistolle hyväksyttäväksi. 

Hallitus esitti, että mikäli nauhaa muutetaan, hallitukselle annetaan oikeus suunnitella ja 
päättää ISYYn lipun muodosta. 

Joel Leppinen kannatti Aleksi Kinnusen esitystä kuntanauhan muodosta.  

Valtteri Bovellan kannatti hallituksen esitystä oikeuden suunnitella ja päättää ISYYn lipun 
muodosta. 

Päätös:  Hyväksyttiin kuntanauhan muodon linjaus Kinnusen esityksen mukaisesti sekä päätettiin 
antaa hallitukselle valtuudet päättää ISYYn lipun muodosta ja suunnittelusta. 

 

13. §  ISYYn merkkiohjesäännön muuttaminen, liite 13 

Asia:  Hallitus on valmistellut yhteistyössä edustajiston puheenjohtajiston kanssa ISYYn 
merkkiohjesääntöön muutoksia. ISYYn merkkiohjesäännön 10 § mukaan: 

”Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan 
edustajisto yksinkertaisella enemmistöllä.” 

ISYYn sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan kuitenkin edustajiston tehtävä on: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, talousohjesääntö, 
merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen 
perustamien työryhmien ja kerhojen sääntöjä.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen ja sääntöhierarkiassa alemmantasoisten ohjesääntöjen ollessa 
ilmeisessä ristiriidassa noudatetaan asiassa ylioppilaskunnan sääntöjä. 

Esitys:  Edustajisto käsittelee hallituksen esityksen ISYYn merkkiohjesäännön muuttamisesta. 

Esitykset:  

Vili Moisio, esitti, että kohdasta 8c poistetaan lause: Kuntanauhaa kannetaan sininen väri 
alimmaisena. Hallitus otti nimiinsä esityksen. 

Aleksi Kinnunen esitti kohtaan 8a lisäystä: Kunnianauha luovutetaan ylioppilaskunnan 
puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle sekä pääsihteerille, jotka saavat kantaa 
kunnianauhaa toimikautensa aikana. Hanna Saarelainen kannatti Kinnusen esitystä. 

Päätös:  Hyväksyttiin merkkiohjesääntö Aleksi Kinnusen tekemällä lisäyksellä. Poistetaan 
merkkiohjesäännöstä lause Kuntanauhaa kannetaan sininen väri alimmaisena. 
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14.§ Hallituksen esitys ylioppilaskunnan kunniajäsenestä (salassapidettävä) 

Asia:  ISYYn 62 § ”Kunniajäsenet Ylioppilaskunnan edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä 
hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai yhteisön ylioppilaskunnan kunniajäseneksi. 
Ylioppilaskunta pitää kunniajäsenistä julkista luetteloa virallisella ilmoitustaululla.” 

Esitys: Hallituksella ei ole esitystä kunniajäseneksi. 

Päätös:   Pykälää ei käsitellä.  

  

15. § 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:  Ei muita esille tulevia asioita.  

  

16. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04. 

             

  

            Olli Auvinen                                                                      Sanna Heinonen 
            puheenjohtaja                                                                sihteeri 
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