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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 6/2020
Aika:

29.10.2020 klo 17:07−19:37

Paikka:

Kuopio SN200 ja Joensuu E100

.2020

.2020

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!

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) avasi kokouksen klo 17:07.

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 22.10.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.
Paikalla 29 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

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."
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston
äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajiston kokouksen
.2020
äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa. ”
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
.2020
Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: Joonas Pänkäläinen (Deeku) ja Carita Korhonen (Kokoomus).
Esitys ääntenlaskijoiksi: Jimi Virkkala (FaBio), Jasmin Metwally (Judistit) ja Annika Juurikka (ISYYn
Demariopiskelijat), Lassi Oikkonen (Keskeiset).
Jasmin Metwally (Judistit) ei ollut paikalla, joten hänen tilalleen tulee valita uusi ääntenlaskija.
Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti itseään Jasmin Metwallyn (Judistit) tilalle ääntenlaskijaksi.
Päätös: Jasmin Metwallyn (Judistit) tilalle ääntenlaskijaksi
Muuten valinnat tehtiin esityksen mukaan.

valittiin

Aleksi

Kinnunen

(Kylteri).

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: Esityksen mukaan.

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.

Sami Tanskanen saapui paikalle klo 17:16.
Paikalla nyt 30 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti Sami Gabboujta (Kylterit) ja Sami Tanskasta (Opiskelijoiden Etu)
yhdenvertaisuustarkkailijoiksi.
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Päätös: Valittiin yhdenvertaisuustarkkailijoiksi Sami Gabbouj (Kylterit) ja Sami Tanskanen (Opiskelijoiden
Etu).
.2020
6 § Edustajiston jäsenen eroaminen
Asia:

.2020
Edustajiston jäsen Jenni Hiltunen (Savilahden Sivistyneet) on ilmoittanut eroavansa edustajiston
jäsenyydestä 28.8.2020 lähettämällään sähköpostilla.
ISYYn sääntöjen 10.5 § mukaan: ”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa
edustajistosta kesken toimikauden, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten
esteellinen tai estynyt osallistumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi
jäseneksi nousee varajäsen vaalijärjestyksen 25 § 2 ja 3 momentin mukaisesti.”

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Jenni Hiltunen (Savilahden Sivistyneet) ei ole enää
edustajiston jäsen.
Merkitään tiedoksi, että Savilahden Sivistyneiden ensimmäinen varajäsen Jimi Viita-aho on jatkossa
edustajiston varsinainen jäsen.
Päätös: Esityksen mukaan.

7 § Muutokset edustajiston kokoonpanossa
Asia:

Seuraavat henkilöt eivät ole 16.9.2020 alkaen enää vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi:
Pelkonen, Heini (ISYYn Demariopiskelijat)
Averio, Matti (Savilahden sivistyneet)
Doughan, Isaac (Opiskelijoiden Etu)
Rana, Muhammad Abid (Opiskelijoiden Etu)
Ketola, Nea (Kokoomus)
Värtinen, Heidi (Kokoomus)
Toivanen, Odeya (Puolueettomat)

Esitys: Merkitään tiedoksi, että edellä mainitut henkilöt eivät enää ole edustajiston varajäseniä.
Lisäksi edustajisto merkitsee tiedoksi, että Matti Averio (Savilahden sivistyneet) ei ole enää
myöskään talousvaliokunnan jäsen.
Päätös: Esityksen mukaan.

8 § Ilmoitusasiat, liite 8
Asia 1: Tapahtumat ja muut tilaisuudet
Asia 2: Toimistojen kuulumiset
Asia 3: ISYYn hallitus avasi haun ISYYn hallitukseen vuodelle 2021. Haku alkaa 26.10. ja hakuaikaa on
22.11.2020 asti.
Asia 4: Valiokuntien kuulumiset
Asia 5: Hallituksen ajankohtaiskatsaus
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle selvitys
toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan
.2020
toiminnasta”.
Asia 6: Hallituksen vastaus edustajiston tekemään toivomusponteen ”ISYY ja opiskelijoiden ruoka-apu”.
Liite 8.
Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

.2020

Päätös: Esityksen mukaan.

9 § Yliopistokollegion täydentäminen
Asia:

Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on nimetä opiskelijoiden
edustajat yliopistolain 3 luvun mukaisiin toimielimiin.
Sanna Hietamäki ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi syyslukukaudelle 2020 ja
menettänyt näin vaalikelpoisuutensa yliopistokollegion varajäseneksi.
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun kollegion varajäseneksi 24.9.2020.
Hakuaika päättyi 8.10. klo 12.00. Hakukuulutus julkaistiin ylioppilaskunnan virallisella
ilmoitustaululla sekä muissa viestintäkanavissa.
Hakuajan puitteissa yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi jätettiin 4 hakemusta. Hakemusten ja
ansioluettelon perusteella kasv.yo Julia Kukkoaho on tehtäviin pätevin ja motivoitunein.
Hakuasiakirjat saa pyynnöstä esittelijältä.
ISYY:n sääntöjen 18 § mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on täydentää yliopiston hallitusta ja
kollegiota kesken näiden toimikausien, hallituksen esityksestä;”

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa Sanna Hietamäen menettäneen
edustuskelpoisuutensa yliopistokollegion varajäsenenä.
Hallitus lisäksi esittää, että edustajisto nimeää Julia Kukkoahon Marko Koskelon henkilökohtaiseksi
varajäseneksi vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle yliopistokollegioon.
Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Sääntövaliokunnan täydentäminen
Asia:

Heli Saari (FaBio) ei ole enää edustajiston jäsen ja näin ollen hän ei voi enää toimia sääntövaliokunnan
jäsenenä. Saaren tilalle tulee valita uusi sääntövaliokunnan jäsen.
ISYYn sääntöjen 18.1 §:n 12. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ” valita sääntövaliokunta ja
sen puheenjohtajisto;
ISYYn sääntöjen 24.1 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan.
Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä.
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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 .2020
kuultavaksi
asiantuntijoita.”
Esitys: Valitaan sääntövaliokunnan jäseneksi Veera Pajunen (FaBio). Pajunen toimii tällä
hetkellä
.2020
sääntövaliokunnan 2. varajäsenenä.
Mikäli Pajunen valitaan sääntövaliokunnan jäseneksi, tehdään tarvittavat päätökset
sääntövaliokunnan varajäsenten osalta.
Esitykset:
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että valitaan sääntövaliokuntaan 2. varajäsen.
Puheenjohtaja tiedusteli, tuleeko esityksiä 2. varajäsenestä. Esityksiä ei tullut.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että siirretään 2. varajäsenen täydentäminen seuraavaan
edustajiston kokoukseen. Carita Korhonen (Kokoomus) kannatti Koskelon esitystä.
Päätös: Valittiin sääntövaliokunnan jäseneksi Veera Pajunen (FaBio).
Siirretään sääntövaliokunnan 2. varajäsenen valinta seuraavaan edustajiston kokoukseen.

11 § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2021–2022
Asia:

ISYYn sääntöjen 48 §:n mukaan: ”Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä
ennen seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa
jäsenmaksun. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan.
Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.”
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2021–2022 on vahvistettava ennen
talousarvion hyväksymistä.
ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille on lukuvuonna 2020–2021: 100 euroa (ISYYn osuus
71,5 e + YTHS osuus 28,5 e). Jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 64e (ISYYn
osuus 35,5 e + YTHS-osuus 28,5e) ja kevätlukukausi 36 e. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 2020–
2021 on 56 e/vuosi ja lukukausittain maksettuna syksy/kevät 28 e.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2021–2022:
ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2021–2022 on 71,5 euroa. Jäsenmaksu
lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,5 euroa ja kevätlukukaudelta 36 euroa.
Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2021–2022 on 56 euroa ja lukukausittain maksettuna
syksy/kevät 28 euroa.
Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) esitti, että edustajisto päättäisi, että päätös jäsenmaksusta
astuu voimaan heti pykälän käsittelyn jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen ennen kokouksen
pöytäkirjan tarkistamista sekä lähettää UEF:n rehtorilla vahvistettavaksi.
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Päätös: Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaan.
.2020
Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2021–2022:
ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2021–2022 on 71,5 euroa. Jäsenmaksu
lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,5 euroa ja kevätlukukaudelta 36 euroa.
Jatko.2020
opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2021–2022 on 56 euroa ja lukukausittain maksettuna
syksy/kevät 28 euroa.
Edustajisto päätti myös puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että päätös jäsenmaksusta astuu
voimaan heti pykälän käsittelyn jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen ennen kokouksen pöytäkirjan
tarkistamista sekä lähettää UEF:n rehtorilla vahvistettavaksi.

Kokoustauko 17:43-17:57.

12 §

Muutosesitys ylioppilaskunnan hallintorakenteeseen sekä muita muutosesityksiä
ylioppilaskunnan sääntöihin. Ensimmäinen käsittely, liite 12.1, 12.2 ja 12.3

Asia:

Sääntövaliokunta on tehnyt kokouksessaan 1/2020 muutosesityksiä ylioppilaskunnan sääntöihin
liittyen vuosijuhlan järjestämispäivään sekä ylioppilaskunnan toimintakertomukseen.
Sääntövaliokunta on lisäksi kokouksessaan 2/2020 tehnyt muutosesityksiä liittyen ylioppilaskunnan
hallintorakenteeseen.
Kaikki sääntömuutosesitykset ovat liitteenä 12.1.
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;”

Esitys: Hyväksytään liitteenä 12.1 olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen
kerran.
Ylioppilaskunnan hallitus lisäksi esittää, että sääntömuutokset liittyen hallintosääntöön astuvat
voimaan 1.4.2021.
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) esitti lisäksi, että valtuutetaan
sääntövaliokunta tekemään sääntöihin ja työjärjestyksiin tarvittavat kielioppikorjaukset ja
uudelleennumeroinnin.
Hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin
toimenpiteisiin ennen uuden hallintosäännön voimaanastumista. Hallitukselle annetaan oikeus
perustaa uusien sääntöjen mukaisia tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin, että asian esittelee lyhyesti sääntövaliokunnan puheenjohtaja
Sami Gabbouj (Kylterit). Tämän jälkeen käydään yleiskeskustelu sääntömuutoksista ja sitten
yksityiskohtainen käsittely pykälittäin.
Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Sami Gabbouj (Kylterit) esitteli sääntömuutokset, liite 12.1.
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Esitykset:
18.1§ Edustajiston tehtävät (kohta 4.)
.2020
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti muutosesitystä pykälään 18.1§. Muutosesitys liitteenä
12.2. Esitys ei saanut kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
.2020
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti 18.1§ sääntömuutoksen hylkäämistä. Esitys ei saanut
kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
31.§ Hallituksen tehtävät
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti muutosesitystä pykälään 31§. Muutosesitys liitteenä 12.2.
Esitys ei saanut kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti 31.§ sääntömuutoksen hylkäämistä. Esitys ei saanut
kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
33.§ Puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti muutosesitystä pykälään 33.§. Muutosesitys liitteenä 12.2.
Esitys ei saanut kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Sami Tanskanen poistui kokouksesta 18:24. Saapui takaisin 18:27.
39.§ Hallituksen tarvitsemat tiimit
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti poistettavaksi pykälästä 39.§ lauseen: Tiimien vetäjälle tai
jäsenille ei makseta palkkiota. Koskelon (Opiskelijoiden Etu) esitystä kannatti Ville-Petteri Kujansuu
(Opiskelijoiden Etu).
Suoritettiin lippuäänestys.
JAA: pohja

EI: Koskelon esitys

Ääniä annettiin kampuksittain seuraavasti:
Kuopio 12 kpl
Joensuu 18 kpl
yhteensä 30 kpl

Yhteensä äänet jakautuivat siis:
JAA
26
EI
3
tyhjä
1
yhteensä
30
Sääntövaliokunnan pohjaesitys voitti.
40.§ Puheenjohtajaneuvostot
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti muutosesitystä pykälään 40§. Muutosesitys liitteenä 12.2.
Koskelon esitys ei saanut kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana.
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Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) totesi, että sääntömuutoksista käytiin
yleiskeskustelu ja edustajisto on käsitellyt sääntömuutokset pykälittäin. Puheenjohtaja kysyi
.2020
edustajistolta, hyväksyykö edustajisto, että hyväksymme liitteenä 12.1 olevat sääntömuutokset
ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen kerran. Tämä esitys hyväksyttiin.
Ylioppilaskunnan hallitus lisäksi esittää, että sääntömuutokset liittyen hallintosääntöön astuvat
.2020
voimaan 1.4.2021.
Lisäksi hallitus otti nimiinsä Sami Gabboujn (Kylterit) tekemän muutetun esityksen, että edustajisto
valtuuttaa hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ennen uusien
sääntöjen voimaanastumista. Hallituksella annetaan oikeus perustaa uusien sääntöjen mukaisia
tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista.
Päätös: Edustajisto hyväksyi liitteenä 12.1 olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen
kerran.
Lisäksi hyväksyttiin ylioppilaskunnan hallituksen esitys, että sääntömuutokset liittyen
hallintosääntöön astuvat voimaan 1.4.2021.
Edustajisto valtuutti hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ennen
uusien sääntöjen voimaanastumista. Hallitukselle annetaan oikeus perustaa uusien sääntöjen
mukaisia tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista.
Valtuutetaan sääntövaliokunta tekemään sääntöihin ja työjärjestyksiin tarvittavat
kielioppikorjaukset ja uudelleennumeroinnin.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen kaikkiin kohtiin, joihin teki
muutosesitykset (12.2) ja poistoesityksen. Koskelo toimitti kirjallisesti eriävän mielipiteen ISYYn
sääntöjen edellyttämällä tavalla. Koskelon eriävä mielipide liitteenä 12.3.

13 § Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liitteet 13.1, 13.2 ja 13.3
Asia:

Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2020 perustaa ympäristövaliokunnan, jonka tehtävänä on
vuoden loppuun mennessä päivittää ISYYn ympäristöohjelma.

Esitys: Ympäristövaliokunta esittää, että edustajisto hyväksyisi liitteenä 13.1 olevan ympäristöohjelman
ylioppilaskunnalle.
Hallituksen tekemät muutosesitykset esitettyyn Ympäristöohjelmaan liitteenä 13.2. Hallitus toi
edustajiston kokoukseen uudet muutosesitykset (liite 13.3.), joka on toimitettu sähköpostilla
kokouspäivänä edustajistolle.
Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Wilma Poutanen (Vihreät) esitteli ympäristöohjelman. Liite
13.1.
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) esitti, että ympäristöohjelma palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi ympäristövaliokunnalle. Hanne Juntunen (Vihreät) kannatti
puheenjohtajan esitystä. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) myös kannatti puheenjohtajan
esitystä.
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Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että käsitellään ympäristövaliokunnan ympäristöohjelma
edustajiston iltakoulussa ennen kuin se tulee hyväksyttäväksi. Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu)
.2020
kannatti Koskelon esitystä.
Sami Gabbouj (Kylterit) esitti, että ympäristöohjelma käsiteltäisiin joulukuun edustajiston
kokouksessa. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kannatti Gabboujn (Kylterit) esitystä. Wilma
.2020
Poutanen (Vihreät) toivoi, että ohjelma tulisi edustajiston joulukuun esityslistalle.
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) esitti, että edustajistoryhmät voivat
toimittaa pääsihteerille huomionsa kirjallisesti ympäristöohjelmaan.
Päätös: Hyväksyttiin edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partasen (Vihreät) esitys, että
ympäristöohjelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ympäristövaliokunnalle.
Edustajistoryhmät voivat toimittaa pääsihteerille huomionsa kirjallisesti ympäristöohjelmaan.
(Lisäksi päätettiin, että ympäristöohjelma käsitellään joulukuun kokouksessa)

14 § Sääntömuutosesitys: valmisteluvaliokunnan perustaminen, liite 14
Asia:

Edustajistoryhmien puheenjohtajista kokoontuva ryhmäpuheenjohtajien epävirallinen kokous on
pidetty yleensä ennen edustajiston kokousta. Ryhmäpuheenjohtajien kokousta ei kuitenkaan
mainita ISYYn säännöissä, eikä edustajisto ole koskaan perustanut valiokuntaa edustajistoryhmien
puheenjohtajille.
ISYYn sääntöjen 24.5 § 1. kohdan mukaan sääntövaliokunnan tehtävänä on: ”Valmistella
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta;”
ISYYn sääntöjen 25.1 § mukaan: ”Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia.
Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan.
Valiokunta koostuu vähintään viidestä (5) jäsenestä, jotka nimetään edustajiston kokouksessa.
Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.”

Esitys: Edustajisto pyytää sääntövaliokuntaa valmistelemaan sääntömuutoksen, jolla perustetaan
sääntömääräinen valiokunta ryhmäpuheenjohtajille. Valiokunnan tehtävänä olisi valmistella
edustajiston käsittelyyn tulevia asioita ennen edustajiston kokouksia.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kannatti esitystä.
Sami Gabbouj (Kylteri) esitti että käydään lyhyt lähetekeskustelu sääntömuutosesityksen sisällöstä
evästyksenä sääntövaliokunnalle valmistelun tueksi.
Käydyssä lähetekeskustelussa esille nousi:
•
•
•

Muiden ylioppilaskuntien vastaavat toimintaelimet ja toiminta - onko tätä selvitetty.
Toivottiin, että palautetta ko. sääntövalmistelusta voisi laittaa suoraan sääntövaliokunnan
puheenjohtajalle.
Hyväksytään toimeksianto, jatketaan keskustelua ryhmäpuheenjohtajien tapaamisessa ja
edustajiston iltakoulussa.

Päätös: Esityksen mukaan. Merkitään tiedoksi käyty lähetekeskustelu sisällöstä.

29.10.2020
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15 § Muut esille tulevat asiat, liite 15
Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston
.2020
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
.2020
johdosta on tehty.”

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavaa toivomusponsia: Toivomusponsi – ISYY ja
viestinnän kehittäminen (liite 15). Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) kannatti Koskelon
(Opiskelijoiden Etu) toivomusponsia.
Aleksi Kinnunen (Kylterit) muistutti edustajistoa saadusta viestistä koskien ISYYn strategiaworkshoptilaisuudesta 10.11., josta edustajisto on saanut kutsun osallistua. Sami Tanskanen (Opiskelijoiden
Etu) kannusti myös osallistumaan työpajaan.
Sami Gabbouj (Kylterit) muistutti ja toivoi, että edustajisto vastaisi talousvaliokunnan
puheenjohtajalta tulleeseen ISYYn taloutta koskevaan kyselyyn.
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) kiitti edustajistoa kokouksesta.
Päätös: Hyväksyttiin toivomusponsi. Liite 15. Merkittiin muut asiat tiedoksi.

16 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreät) päätti kokouksen klo 19:37.

Ella Partanen
edustajiston 1. varapuheenjohtaja

Sanna Heinonen
sihteeri

Elina Pitkänen
tekninen sihteeri

Carita Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Joonas Pänkäläinen
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
MUUTOKSENHAKU

.2020

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa hakea
.2020
oikaisua: 7§-10§. 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 hallintooikeudelle.
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,
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-

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
.2020
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
.2020tämän
nimi ja kotikunta. 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
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 12–16, pe suljettu
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 12–16, pe suljettu

