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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 7/2020
Aika:

24.11.2020 klo 17:03−22:02

Paikka:

M100 (Joensuu) ja SN200 (Kuopio)

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 puheenjohtaja Olli Auvinen avasi kokouksen klo 17:03.

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 17.11.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.
Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 29 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

edustajiston pöytäkirja 7/2020

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
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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.
Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu). Marko Koskelo (Opiskelijoiden
Etu) esitti Aleksi Kinnusta (Kylterit). Kinnunen (Kylterit) oli käytettävissä tehtävään.
Esitys ääntenlaskijoiksi: Kuopiossa Riku Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet) ja Iida Pulkkinen (DeeKu) ja
Joensuussa Paavo Koivistoinen (Puolueettomat) ja Wilma Poutanen (Vihreä lista).
Päätös: Esityksen mukaan.

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.
Muiksi yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään 1. edustajiston varapuheenjohtaja Ella Partasta
(Vihreä lista) ja edustajiston 2. varapuheenjohtaja Valtteri Bovellania (Kylterit).
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Ella Partanen (Vihreä lista) ei ollut paikalla. Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti Marko
Koskeloa
.2020
(Opiskelijoiden Etu). Koskelo oli käytettävissä tehtävään.
Päätös: Esityksen mukaan.
Carita Korhonen (Kokoomus) saapui klo 17:14. Näin ollen paikalla on 30 äänivaltaista edustajiston jäsentä.

6 § Ilmoitusasiat, liite 6
Asia 1: Saara Tenhovuori on valittu SYL:n hallitukseen vuodelle 2021.
Asia 2: Tapahtumat ja muut tilaisuudet
Asia 3: Toimistojen kuulumiset
Asia 4: ISYYn hallitus avasi haun ISYYn hallitukseen vuodelle 2021. Haku alkaa 26.10. ja hakuaikaa on
22.11.2020 asti.
Asia 5: Valiokuntien kuulumiset
Matias Uski (Vihreä lista) saapui paikalle klo 17:21. Näin ollen paikalla on 31 äänivaltaista edustajiston
jäsentä.
Asia 6: Hallituksen ajankohtaiskatsaus. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä
on: ”11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä
vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”.
Asia 7: Hallituksen vastaus edustajiston tekemään toivomusponteen ”Toivomusponsi – ISYY ja viestinnän
kehittäminen.” Liite 6.
Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös: Esityksen mukaan.

7§

Sääntövaliokunnan täydentäminen

Asia: Edustajisto valitsi kokouksessaan 6/2020 (29.10.2020) sääntövaliokunnan varajäsenen valiokunnan
jäseneksi sekä päätti siirtää valiokunnan uuden 2. varajäsenen valinnan seuraavaan edustajiston
kokoukseen.
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.
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.”
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Esitys: Valitaan edustajiston jäsenten keskuudesta sääntövaliokunnalle 2. varajäsen.

.2020

Paavo Koivistoinen (Puolueettomat) esitti sääntövaliokunnan 2. varajäseneksi Miska
Tanskasta (Puolueettomat).
Päätös: Valittiin sääntövaliokunnan 2. varajäseneksi Miska Tanskanen (Puolueettomat).

8 § Talousvaliokunnan täydentäminen
Asia: Matti Averio (Savilahden Sivistyneet) ei ole ollut 16.9.2020 alkaen enää ylioppilaskunnan jäsen, joten
hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa talousvaliokunnan jäseneksi.
ISYYn sääntöjen 18.1 §:n 12 a. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”valita talousvaliokunta
ja sen puheenjohtaja;”
ISYYn sääntöjen 42a.1 §:n 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. Talousvaliokunnan jäsenten
tulee olla talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita.”
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta uusi jäsen ISYYn talousvaliokuntaan.
Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti talousvaliokuntaan Matti Averiota (Savilahden Sivistyneet).

Päätös: Valittiin ISYYn talousvaliokunnan jäseneksi Matti Averion (Savilahden Sivistyneet).

9 § Muutosesitys ylioppilaskunnan hallintorakenteeseen sekä muita muutosesityksiä ylioppilaskunnan sääntöihin. Toinen käsittely. Liite 9.1 ja 9.2
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.
Edustajisto käsitteli ja hyväksyi sääntömuutosesitykset ensimmäisen kerran kokouksessaan 6/2020.
Edustajisto päätti lisäksi kokouksessa, että sääntömuutokset liittyen hallintosääntöihin astuvat
voimaan 1.4.2021 sekä valtuutti hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin
ennen uusien sääntöjen voimaanastumista. Hallitukselle annetaan oikeus perustaa uusien sääntöjen
mukaisia tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista.
Kaikki sääntömuutosesitykset ovat liitteenä 9.1.
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ISYYn sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”päättää
kahdessa
.2020
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta,
sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori;”
Esitys: Hyväksytään liitteenä 9.1 olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen kerran.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti sääntömuutosten hylkäämistä. Esitys ei saanut kannatusta
ja näin ollen raukesi kannattamattomana.
Päätös: Esityksen mukaan.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen päätökseen, jonka toimitta kirjallisena.
Liite 9.2.

10 §

ISYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021, liite 10.1 ja 10.2

Asia: ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan
toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan
talousarviot;”.
ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: ”Hallituksen tehtävänä on: 10. valmistella edustajistolle talousarvio,
toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”.
Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021.
Toimintasuunnitelmasta on käyty lähetekeskustelu edustajiston iltakoulussa 29.9.2020 sekä se on
ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana. Toimintasuunnitelma on liitteenä 10.1.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2021 hyväksyttäväksi. Liite 10.1.
Tulleet esitykset:
-

Rivi: 37 Kohta: 2.3 Vaalivuosi
o Esitys: Muutos- ja lisäysesitys koskien toimintasuunnitelman rivejä 37-38: "Kurssin lisäksi
järjestetään vaalipaneeli ja vaalitori molemmilla kampuksilla, jotka ovat näkyvästi esillä ISYYn
eri viestintäkanavissa."
o Esittäjä: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Ville-Petteri Kujansuun (Opiskelijoiden Etu)
muutosesityksen (EI) välillä. Ei äänet voittivat koeäänestyksen.
Hyväksyttiin Kujansuun (Opiskelijoiden Etu) muutosesitys.
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Rivi: 38 Kohta: 2.3 Vaalivuosi

.2020

o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 38 alkaen: "Selvitetään mahdollisuutta saada
kampuksille kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoja sekä pyritään rekrytoimaan
ylioppilaskunnan jäseniä vaalitoimitsijoiksi."
o Esittäjä: Lassi Oikkonen (Keskeiset)
o Esitystä kannatti: Mikko Nissinen (Keskeiset)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Lassi Oikkosen (Keskeiset) muutosesityksen
(EI) välillä. EI äänet voittivat koeäänestyksen.
Hyväksyttiin Oikkosen (Keskeiset) muutosesitys.

-

Rivi: 40 Kohta: 2.3 Vaalivuosi
o Esitys: Poistetaan "Vaalityöhön palkataan vaalityöntekijä edistämään näitä tavoitteita."
o Esittäjä: Joel Leppinen (Kylterit)
o

Esitystä kannatti: Sami Gabbouj (Kylterit), Aleksi Kinnunen (Kylterit) ja Valtteri Bovellan
(Kylterit)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Joel Leppisen (Kylterit) muutosesityksen (EI)
välillä. JAA äänet voittivat koeäänestykset.
Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 89 Kohta: 3.2 Valiokunnat
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 89 alkaen: "Lisäksi talousvaliokunnan tulee
valmistella kuluvan vuoden aikana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja
sijoitusstrategia edustajiston käsiteltäväksi.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Aleksi Kinnunen (Kylterit)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon
Etu) muutosesityksen (EI) välillä. Ei äänet voittivat koeäänestyksen.

(Opiskelijoiden

Hyväksyttiin Koskelon (Opiskelijoiden Etu) muutosesitys.

-

Rivi: 105 Kohta: 3.4 Henkilökunta
o Esitys: Muutos: “Selvitetään mahdollisuutta palkata ISYYlle tapahtumatuottaja.”
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
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o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) ja Valtteri Bovellan (Kylterit)
.2020
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon (Opiskelijoiden
Etu) muutosesityksen (EI) välillä. EI äänet voittivat koeäänestyksen.
Hyväksyttiin Koskelon (Opiskelijoiden Etu) muutosesitys.

-

Rivi: 129 Kohta: 4.1 Koulutuspolitiikka
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 129 alkaen: "Lisäksi ISYY keskustelee UEFin
kanssa yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman kirjauksista opetukseen liittyvien
asiakokonaisuuksien osalta".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Joel Leppinen (Kylterit) ja Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu)
Hallitus otti Koskelon (Opiskelijoiden Etu) esityksen nimiinsä.

-

Rivi: 148 Kohta: 4.1 Koulutuspolitiikka
o Esitys: Lisäys- ja muutosesitys toimintasuunnitelmaan riveille 148-149: "Samalla selvitetään
mahdollisuutta koulutusten jatkuvuuteen niin, että niitä järjestettäisiin joka vuosi, jotta
hallinnon opiskelijaedustajat saisivat ajankohtaista tietoa ja keskinäistä vertaistukea
päätöksenteon tueksi.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden etu)
Hallitus otti Koskelon (Opiskelijoiden Etu) esityksen nimiinsä.

-

Rivi: 174 Kohta: 4.2 Yhdenvertaisuus
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 175 alkaen: "ISYY huolehtii omassa
toiminnassaan siitä, että yliopiston tiloja käyttävät ainejärjestöt, kerhot ja kampusjärjestöt
ovat tietoisia myös Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
kirjauksista.
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon
(Opiskelijoiden Etu) muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:

24.11.2020
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JAA-ääniä
EI-ääniä
TYHJÄ-ääniä

25 kpl
4 kpl
2 kpl

yhteensä

31 kpl

.2020

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 177 Kohta: 4.2 Opiskelijoiden terveydenhuolto
o Esitys: "ISYY pyrkii lisäksi vaikuttamaan aktiivisesti YTHS:n palveluiden parempaan
saatavuuteen kampuskaupungeissaan."
o Esittäjä: Joonas Pänkäläinen (DeeKu)
o Esitystä kannatti: Kati Vilkki (DeeKu)
Hallitus otti Pänkäläisen (DeeKu) esityksen nimiinsä.

-

Rivi: 180 Kohta: 4.2 Opiskelijoiden terveydenhuolto
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 180 alkaen: "Lisäksi ISYY pitää
tiivistä yhteyttä YTHSn eri toimielimissä oleviin opiskelijaedustajiin, jotta YTHSn toimintaan
voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu)
o Esitystä kannatti: Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

Kokoustauko klo 18:59–19:13.

-

Rivi: 181 Kohta: 4.2 Sosiaalipolitiikka
o Esitys: Poistetaan koko kohta "Toimeentuloselvitys".
o Esittäjä: Sami Gabbouj (Kylterit)
o Esitystä kannatti: Valtteri Bovellan (Kylterit) ja Aleksi Kinnunen (Kylterit)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Sami Gabboujn (Kylterit)
muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:
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JAA-ääniä
EI-ääniä
TYHJÄ-ääniä

15 kpl
10 kpl
6kpl

yhteensä

31 kpl

.2020

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 190 Kohta: 4.3 Kansainvälisyys
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 190 alkaen: "ISYY pyrkii huolehtimaan siitä,
että kansainvälisillä opiskelijoilla on myös mahdollisuudet käyttää suomen kieltä
kotikansainvälistymisen hankkeen eri toimintojen kautta.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden etu)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon
(Opiskelijoiden Etu) muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:
JAA-ääniä
EI-ääniä
TYHJÄ-ääniä

15 kpl
4 kpl
12 kpl

yhteensä

31 kpl

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 196 Kohta: 4.3 Kansainvälisyys
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 196 alkaen: "ISYY pyrkii parantamaan
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia yhteistyössä yliopiston ja
kampuskaupunkien kanssa, johon liittyy muun muassa suomen kielitaidon
oppimismahdollisuuksien parantaminen sekä julkinen keskustelu työelämäkulttuurien
murroksista.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Sami Tanskanen (Opiskelijoiden etu)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon (Opiskelijoiden Etu)
muutosesityksen (EI) välillä. EI äänet voittivat koeäänestyksen.
Hyväksyttiin Koskelon (Opiskelijoiden Etu) muutosesitys.
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-

Rivi: 212 Kohta: 4.4 Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta

.2020

o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 212 alkaen: Kannustetaan ainejärjestöjä,
kerhoja ja kampusjärjestöjä tekemään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa
uudenlaisten matalan kynnyksen liikuntatoimintojen kehittämiseksi.
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon
(Opiskelijoiden Etu) muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:
JAA-ääniä
21 kpl
EI-ääniä
9 kpl
TYHJÄ-ääniä 1 kpl
yhteensä

31 kpl

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 212 Kohta: 4.4 Liikuntaverkostotoiminta
o Esitys: Lisäys: ”ISYY selvittää Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyyden hyödyt, ja eroaa liitosta,
mikäli siihen kuulumisesta ei koeta saavan riittävästi edunvalvonnallista tai taloudellista
hyötyä.”
o Esittäjä: Sami Gabbouj (Kylterit)
o Esitystä kannatti: Valtteri Bovellan (Kylterit)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Sami Gabboujn (Kylterit)
muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:
JAA-ääniä
EI-ääniä
TYHJÄ-ääniä

6 kpl
22 kpl
3 kpl

yhteensä

31 kpl

Hyväksyttiin Gabboujn (Kylterit) lisäys toimintasuunnitelmaan.

-

Rivi: 221 Kohta: 4.5 Järjestöt
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 221 alkaen: "Samalla huolehditaan kerhojen
toiminnan jatkuvuuden säilymisestä yhteydenpidolla kerhojen toimihenkilöihin.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
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Hallitus otti Koskelon (Opiskelijoiden Etu) esityksen nimiinsä.

-

.2020

Rivi: 236 Kohta: Yritysyhteistyö
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 236 alkaen: "ISYY painottaa yliopistoa
kiinnittämään huomiota erityisesti harjoittelupaikkojen lisäämiseen erilaisten työnantajien
kanssa tehtävän yhteistyön avulla."
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
Päätettiin suorittaa äänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon
(Opiskelijoiden Etu) muutosesityksen (EI) välillä. Äänestyksen tulos:
JAA-ääniä
EI-ääniä
TYHJÄ-ääniä

24 kpl
4 kpl
3 kpl

yhteensä

31 kpl

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 277 Kohta: 4.9 Yhteisöllisyys
o Esitys: Muutos- ja lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riveille 277-278: "Viestintä kannustaa
osallistumaan keskusteluun ja toimintaan, joka tukee aktiivisen kansalaisuuden
toteutumista."
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu), Valtteri Bovellan (Kylterit) ja Aleksi
Kinnunen (Kylterit)
Koeäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon (Opiskelijoiden
Etu) muutosesityksen (EI) välillä. EI äänet voittivat koeäänestyksen.
Hyväksyttiin Koskelon (Opiskelijoiden Etu) muutosesitys.

-

Rivi: 283 Kohta: 4.9 Viestintä
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 283 alkaen: "Pyritään kehittämään erityisesti
materiaalipankkia niin, että sieltä voisi löytyä ISYYn eri toimielinten pöytäkirjat,
päätösluettelot sekä muut olennaiset asiakirjat vuodesta 2011 alkaen.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
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o Esitystä kannatti: -

.2020

Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 284 Kohta: 4.9 Viestintä
o Esitys: Lisäysesitys uutena osiona toimintasuunnitelmaan riviltä 284 alkaen:
”Viestinnällinen yhteistyö UEF DSAn kanssa
UEF Doctoral Student Association tuottaa UEF DSA Newspaperia, joka on näkyvästi esillä ItäSuomen yliopiston nettisivuilla. UEF DSA Newspaperin toimituskunta on luvannut järjestää
lehteen kokonaan oman ISYY-osion, jota ISYY voi käyttää erilaisista asioista uutisoimiseen,
tiedottamiseen ja mainostamiseen. ISYY lähtee kehittämään kuluvan vuoden aikana UEF DSA
Newspaperin kanssa tehtävää viestinnällistä yhteistyötä Wiikko-Ärsykkeen ja muiden
viestintäkanavien tueksi.”
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 294 Kohta: 5.0 Muut vuoden 2021 tapahtumat
o Esitys: Muutosesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 294 alkaen: "Tapahtumien järjestämisessä
käytetään apuna tiimejä, jos se kuuluu tiimin virallisiin määriteltyihin tehtäviin.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Rivi: 295 Kohta: 5.0 Muut vuoden 2021 tapahtumat
o Esitys: Lisäysesitys toimintasuunnitelmaan riviltä 295 alkaen: "Järjestetään yhteistyössä UEF
Doctoral Student Associationin kanssa jatko-opiskeluun liittyvä tapahtuma.".
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.
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Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytyin muutoksin. Liite 10.1.

.2020

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen toimintasuunnitelmaan 2021. Liite 10.2.
Kokoustauko klo 21:07–21:20.
Hanne Juntunen (Vihreä lista) poistui kokouksesta kokoustauon aikana klo 21:12. Edustajiston jäseniä
paikalla 30.
11 § ISYYn talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021, liite 11.1, 11.2 ja 11.3

Asia: ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan
toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan
talousarviot;”.
ISYYn sääntöjen mukaan Hallituksen tehtävät 31.§: ” 10. valmistella edustajistolle talousarvio,
toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”
Hallituksen esitys ISYYn talousarviosta liittenä 11.1.
ISYYn sääntöjen (24§) mukaisesti: ”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: 1. antaa
taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja aloitteita ylioppilaskunnan toimielimille
(esimerkiksi talousarvioon, kiinteistöihin ja sijoitustoimintaan liittyen);” Talousvaliokunta on antanut
lausunnon talousarviosta hallitukselle. Liite 11.2.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn talousarvion vuodelle 2021 hyväksyttäväksi. Liite 11.1.
Hallitus muutti pohjaesitystään edustajistolle niin, että muutetaan kioskin talousarviota -10 000
euroa, eli kioskille varattaisiin talousarviossa -30 000 euroa.

Tulleet esitykset:
-

Kohta: 4000 Hallitus
o Esitys: Muutosesitys talousarvioon momenttiin 4000 Halloped-koulutus -2000e. Muutetaan
talousarvioon momentti 4000 Halloped-koulutus -3000e.
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon (Opiskelijoiden Etu)
muutosesityksen (EI) välillä.
Äänestyksen tulos:
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JAA-ääniä
26 kpl
EI-ääniä
3 kpl
TYHJÄ-ääniä 1 kpl
yhteensä

.2020

30 kpl

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Kohta: 4000 Hallitus
o Esitys: Muutosesitys talousarvioon momenttiin 4000 Kuntavaalit -1000e. Muutetaan
momentti 4000 Kuntavaalit -2000e.
o Esittäjä: Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu)
o Esitystä kannatti: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
Päätettiin suorittaa äänestys pohjaesityksen (JAA) ja Ville-Petteri Kujansuun (Opiskelijoiden
Etu) muutosesityksen (EI) välillä.
Äänestyksen tulos:
JAA-ääniä 25 kpl
EI-ääniä
5 kpl
TYHJÄ-ääniä 0 kpl
yhteensä:

30 kpl

Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

-

Kohta: 2500 Kioski
o Esitys: Hallitus muutti pohjaesitystään edustajistolle niin, että muutetaan kioskin
talousarviota -10 000 euroa, eli kioskille varattaisiin talousarviossa – 30 000 euroa.

Päätös: Todettiin, että näiden päätösten mukaisesti vuoden 2021 talousarvion ylijäämä on 11 230,04 euroa.
Hyväksyttiin talousarvio. Liite 11.1.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen talousarvion hyväksymiseen. Liite
11.3.

12 § Muut esille tulevat asiat, liite 12
Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on
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toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän
kuluessa.
.2020
Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen
johdosta on tehty.”
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti toivomusponnen “ISYY ja kansainvälisten opiskelijoiden
työelämä”, liite 12. Joel Leppinen (Kylterit) ja Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) kannattivat.
Päätös: Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 12.

13 §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Olli Auvinen päätti kokouksen klo 22:02.

Olli Auvinen
edustajiston puheenjohtaja

Sanna Heinonen
sihteeri

Elina Pitkänen
tekninen sihteeri

Sami Tanskanen
Pöytäkirjantarkastaja

Aleksi Kinnunen
Pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
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.2020

MUUTOKSENHAKU
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa hakea
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
.2020sekä
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.
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

