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PÖYTÄKIRJA
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Edustajiston kokous 9/2020
Aika:

10.12.2020 klo 17:03–21:03

Paikka:

E100 (Joensuu) ja SN200 (Kuopio)

lisäksi paikkana myös ylioppilaskunnan Zoom-alusta:
https://us02web.zoom.us/j/89872647633?pwd=WTFKMTh1L3FXZlhVcVZ1aWlJNXMxUT09
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 3.12.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.
Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla oli 39 äänivaltaista edustajiston jäsentä.
Paikalla olivat myös palvelusuunnittelija Niklas Leinonen teknisenä sihteerinä sekä
viestintäsuunnittelija Iisa Manninen.
Hallituksen jäsenistä paikalla olivat: Salli Kosonen, Pinja Mertano, Pinja Kääriäinen, Arttu
Leppäkynnäs, Yasmin Ayooubi, Emmi Rajavuori, Juuso Myller, Saara Tenhovuori ja Roosa
Ylikoski.
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Paikalla oli hallitushakijoista Pavel Kipriianov, Vesa Janhunen, Enni Toiviainen.2020
ja Eveliina
Scharin.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 39 äänivaltaista
edustajiston jäsentä.

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."
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: Anniina Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat) ja Julius Viita
(FaBio). Viita (FaBio) ei ole käytettävissä. Riku Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet) esitti itseään
pöytäkirjantarkastajaksi.
Esitys ääntenlaskijoiksi: Hanne Juntunen (Vihreä lista) ja Joonas Pänkäläinen (DeeKu).
Puheenjohtaja esitti, että valitaan myös avustavat ääntenlaskijat. Aleksi Kinnunen (Kylterit)
esitti itseään. Hanne Juntunen (Vihreä lista) esitti Vilma Poutasta (Vihreä lista). Poutanen
(Vihreä lista) oli käytettävissä.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anniina Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat) ja Riku
Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet).
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanne Juntunen (Vihreä lista), Joonas Pänkäläinen (DeeKu), Aleksi
Kinnunen (Kylterit) ja Vilma Poutanen (Vihreä lista).

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."
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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.

.2020

Muiksi yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään edustajiston 1. varapuheenjohtaja Ella Partasta
(Vihreä lista) ja edustajiston 2. varapuheenjohtaja Valtteri Bovellania (Kylterit).
Päätös:

Esityksen mukaan.

6§

Ilmoitusasiat, liite 6

Asia 1:
Asia 2:
Asia 3:
Asia 4:

Asia 6:
Asia 7:
Esitys:

Tapahtumat ja muut tilaisuudet
Toimistojen kuulumiset
Valiokuntien kuulumiset
Hallituksen ajankohtaiskatsaus
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus
ylioppilaskunnan toiminnasta”.
Hallituksen vastaus ponsiesitykseen “ISYY ja kansainvälisten opiskelijoiden työelämä”, liite 6.
Saara Tenhovuori on valittu ISYYn SYL-kummiksi.
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Veera Pajunen (FaBio) poistui klo 17:25. Palasi klo 17:31.
Aleksi Kinnunen (Kylterit) poistui klo 17:27. Palasi klo 17:29.

7.§

ISYYn kioskin lakkauttaminen, 2. käsittely, liite 7

Asia:

ISYYn toimintasuunnitelman kirjaus vuodelta 2020: ”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.”
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Hallitus on käynnistänyt kokouksessaan 36–2020 (22.10.2020) ISYYn toimintasuunnitelman
.2020
2020 kirjauksen mukaisen selvityksen ISYYn kioskin kannattavuudesta.
Hallitus antaa edustajistolle tiedoksi liitteenä 7 kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan
selvityksen.
Lisäksi hallitus on pyytänyt talousvaliokunnalta pykälän 24a § mukaisesti lausunnon
”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: ……4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen
pyynnöstä ylioppilaskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä
5. antaa suosituksia omistajaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.” Talousvaliokunta
on antanut lausunnon kioskin kannattavuudesta 5.11.2020 kokouksessaan. Lausunto mukana
liitteenä 7.
Kioskin taloudellinen tilanne on ollut tappiollista vuosina 2017–2020. Yhdeksän kuukauden
kirjanpidon perusteella tappiota on syntynyt vuoden 2020 aikana noin - 20 000 euroa.
Saatujen talouslukujen perusteella voidaan todeta, että kioskin toiminta on kannattamatonta
ja liiketoimintaa ei ole näin ollen kannattavaa jatkaa.
ISYYn sääntöjen mukaan päätöksen liiketoiminnasta tehdään: LUKU 18.§: ”21. päättää
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan
harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta
tai supistamisesta; ”

Edustajiston päätös 2.12.2020 kokouksessa 8–2020:
Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi kioskin kannattavuutta ja taloutta
koskevan selvityksen sekä merkitsee tiedoksi Talousvaliokunnan antaman lausunnon kioskin
kannattavuudesta.
Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan ja tekee
asiasta ISYYn sääntöjen mukaisesti päätöksen ensimmäisen kerran.
Asia on käsitelty ensimmäisen kerran 2.12.2020 edustajiston kokouksessa. Tämä on asian
toinen käsittelykerta.
Esitys:

Edustajisto tekee ISYYn sääntöjen mukaisen toisen päätöksen, että se lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan.
Puheenjohtaja luki esityksen. Tarkistettiin nimenhuudolla, että kaikki 39 edustajiston jäsentä
olivat paikalla.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Edustajisto teki ISYYn sääntöjen mukaisen toisen päätöksen,
että se lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan.
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8.§

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
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.

.2020

2021

tilintarkastajaksi

valitaan

Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti, että korjataan hallituksen esitykseen vuosiluvuksi 2021.
Hyväksyttiin tämä yksimielisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan.

9.§

Hallituksen muodostajan valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hallituksen
muodostaja”.
ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua
pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 § 1 momentin 1 kohdan
mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai kokouksessa,
jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntöjen 22 §:n
mukaisesti.
Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikelpoinen
hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet
valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen
muodostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.
Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella yli puolia
annetuista äänistä, järjestetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneiden
ehdokkaiden kesken. Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee henkilö, joka saa enemmistön
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.”

Esitys:

Valitaan hallituksen muodostaja.
Esitykset:
Jimi
Virkkala
(FaBio)
esitti
Vesa
Janhusta
hallituksen
muodostajaksi.
Valtteri Bovellan (Kylterit), Aleksi Kinnunen (Kylterit) ja Riku Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet)
kannattivat Janhusta.
Anniina Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat) esitti Emmi Rajavuorta hallituksen muodostajaksi.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu), Teemu Zacheus (DeeKu), Anniina Peltonen (ISYYn
Demariopiskelijat), Joonas Pänkäläinen (DeeKu) ja Lassi Oikkonen (Keskeiset) kannattivat
Rajavuorta.
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Puheenjohtaja esitti, että annetaan esitetyille hallituksen muodostajille 5.2020
minuutin
esittelypuheenvuorot ennen äänestämistä. Kannatuspuheenvuorot 2 minuuttia. Tämä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Koska ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritettiin suljettu lippuäänestys.
Äänestyksen tulos:
Vesa Janhunen 21 kpl
Emmi Rajavuori 18 kpl
tyhjä 0 kpl
yhteensä 39 kpl
Äänin 21–18 valittiin hallituksen muodostajaksi Vesa Janhunen.
Päätös:

Hallituksen muodostajaksi valittiin Vesa Janhunen.

10.§

Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2021

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hallituksen
muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen
muut jäsenet […]”.
Ylioppilaskunnan
sääntöjen
26
§:n
mukaan:
”Ylioppilaskunnan hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat
edustettuina puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt
toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”
Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä
esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen
jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen,
on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja
hallituksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä,
suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita
uudelleen hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu.
Hallituksen
puheenjohtaja
ja
varapuheenjohtajat
toimivat
hallituksen
järjestäytymiskokouksen nimeämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä
kampuksella.”

Esitys:

Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut
hallituksen jäsenet vuodelle 2021.
Hallituksen muodostaja Vesa Janhunen esitti hallitukseen seuraavia henkilöitä:
Vesa Janhunen, puheenjohtaja
Sami Tanskanen, varapuheenjohtaja
Ja muiksi hallituksen jäseniksi:
Pauliina Ryökäs
Jimi Viita-aho
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Jenni Kortelainen
Eveliina Scharin
Pavel Vladimirovich Kipriianov
Enni Toiviainen
Juuso Myller
Petra Peltola

Päätös:

10.12.2020

.2020

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen muodostajan esitys ISYYn hallitukseksi vuodelle 2021.
ISYYn hallituksen kokoonpano vuodelle 2021 on seuraava:
Vesa Janhunen, puheenjohtaja
Sami Tanskanen, varapuheenjohtaja
Ja muiksi hallituksen jäseniksi:
Pauliina Ryökäs
Jimi Viita-aho
Jenni Kortelainen
Eveliina Scharin
Pavel Vladimirovich Kipriianov
Enni Toiviainen
Juuso Myller
Petra Peltola

11.§

Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”.
ISYYn sääntöjen 13.2 §:n mukaan: "Edustajiston toimikauden ensimmäisen kalenterivuoden
viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajiston toimikauden toiseksi
kalenterivuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto
toimii kalenterivuoden loppuun."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty
edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella,
voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden
puheenjohtajistoon.”

Esitys:

Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2021.
Esitykset:
Miska Tanskanen (Puolueettomat) esitti Ella Partasta (Vihreä lista) edustajiston
puheenjohtajaksi. Sami Gabbouj (Kylterit), Aleksi Kinnunen (Kylterit) ja Wilma Poutanen
(Vihreä lista) kannattivat Partasta (Vihreä lista).
Joonas Pänkäläinen (DeeKu) esitti Rosanna Weurlanderia (DeeKu) edustajiston
puheenjohtajaksi. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kannatti Weurlanderia (DeeKu).

edustajiston pöytäkirja 9/2020

10.12.2020

.2020
Puheenjohtaja esitti, että annetaan edustajiston puheenjohtajaehdokkaille 5 minuutin
esittelypuheenvuorot ja kannattajille 2 minuutin kannatuspuheenvuorot ennen äänestämistä.
Hyväksyttiin tämä yksimielisesti.
Koska ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritettiin suljettu lippuäänestys.
Äänestyksen tulos:
Ella Partanen 25 kpl
Rosanna Weurlander 14 kpl
tyhjä 0 kpl
yhteensä 39 kpl
Äänin 25–14 valittiin edustajiston puheenjohtajaksi Ella Partanen (Vihreä lista).
Päätös:

Valittiin edustajiston puheenjohtajaksi Ella Partanen (Vihreä Lista).

12.§

Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan
varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin
varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi.
Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty
edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella,
voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden
puheenjohtajistoon.”

Esitys:

Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2021.
Esitykset:
Saara Loukiainen (Puolueettomat) esitti Riku Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet) edustajiston
1. varapuheenjohtajaksi. Sami Gabbouj (Kylterit) kannatti Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet).
Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) esitti Marko Koskeloa (Opiskelijoiden Etu) edustajiston
1. varapuheenjohtajaksi. Teemu Zacheus (DeeKu) kannatti Koskeloa (Opiskelijoiden Etu)
varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja esitti, että annetaan edustajiston 1. varapuheenjohtajaehdokkaille 5 minuutin
esittelypuheenvuorot ja kannattajille 2 minuutin kannatuspuheenvuorot ennen äänestämistä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Koska ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritettiin suljettu lippuäänestys.
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Äänestyksen tulos:
Riku Kiviluoto 24 kpl
Marko Koskelo 15 kpl
tyhjä 0 kpl
yhteensä 39 kpl

10.12.2020

.2020

Äänin 24–15 valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Riku Kiviluoto (Savilahden
Sivistyneet).
Päätös:

Valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Riku Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet).

13.§

Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan
varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin
varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi.
Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.”
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty
edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella,
voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden
puheenjohtajistoon.”

Esitys:

Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2021.
Esitykset:
Sami Gabbouj (Kylterit) esitti Salli Kososta (FaBio). Valtteri Bovellan (Kylterit) kannatti Kososta
(FaBio).
Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) esitti Marko Koskeloa (Opiskelijoiden Etu). Teemu
Zacheus (DeeKu) kannatti Koskeloa (Opiskelijoiden Etu) edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja esitti, että annetaan edustajiston 2. varapuheenjohtajaehdokkaille 5 minuutin
esittelypuheenvuorot ja kannattajille 2 minuutin kannatuspuheenvuorot ennen äänestämistä.
Hyväksyttiin yksimielisesti esitys.
Todettiin, että varaedustaja Kingsley Aliche (Opiskelijoiden Etu) saapui kokoukseen pykälän
käsittelyn aikana. Näin ollen varaedustaja Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) on
kokouksessa äänettömänä varaedustajana ja Kingsley Aliche (Opiskelijoiden Etu) siirtyy
varsinaiseksi äänivaltaiseksi edustajaksi.
Koska ehdokkaita on enemmän kuin yksi suoritettiin suljettu lippuäänestys.
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Äänestyksen tulos:
Salli Kosonen 23 kpl
Marko Koskelo 15 kpl
tyhjä 1 kpl
yhteensä 39 kpl

.2020

Valittiin äänin 23–15 edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Salli Kosonen (FaBio).
Päätös:

Valittiin edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Salli Kosonen (FaBio).
Edustajiston jäsen Lassi Karppi (DeeKu) poistui klo 19:32. Tämän jälkeen paikalla 38
äänivaltaista edustajiston jäsentä.

Kokoustauko klo 19:33-19:52.
Pidettiin nimenhuuto ja tarkastettiin edaattorien läsnäolo. Paikalla 38 äänivaltaista
edustajiston jäsentä.

14.§

Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion
kampuksilla toimii järjestö-, edunvalvonta- ja vapaa-ajan jaosto, kummallakin kampuksella
omansa. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa
kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle.
Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan
jäsenille sekä työntekijöille. Jaoston jäseniä ovat ylioppilaskunnan jäsenet kahden peräkkäisen
jaoston kokouksen läsnäolokerran jälkeen, jaoston jäsenyys raukeaa kolmen peräkkäisen
poissaolokerran jälkeen. Tämän lisäksi jaostojen jäseniä ovat hallituksen jäsenet sekä
ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ainejärjestöt ovat nimenneet omiksi edustajikseen.
Järjestöjaoston jäseniä ovat paikallisen kampusvaliokunnan puheenjohtaja sekä kunkin
ainejärjestön puheenjohtaja ja tämän henkilökohtaisena varajäsenenä ainejärjestön nimeämä
edustaja. Lisäksi järjestöjaosto voi kutsua kokouksiinsa paikallisen kampusvaliokunnan
jäsenet. Jaostot tekevät edustajistolle esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden
viimeisessä kokouksessa.
Edustajisto valitsee jaostojen puheenjohtajat heidän toimikausiensa alussa. Jos jaoston
puheenjohtaja eroaa tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden, puheenjohtajan
valitsee hallitus.”
Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat ylioppilaskunnan
hallitukselle.

Esitys:

Valitaan ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä.
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Joensuun edunvalvontajaosto esittää edustajistolle, että se valitsisi jaoston puheenjohtajaksi
.2020
vuodelle 2021 Marko Koskelon (Opiskelijoiden Etu).
Puheenjohtaja Olli Auvinen esitti, että koska muita esityksiä ei ole, edustajisto delegoi muut
valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle.
Päätös:

Hyväksyttiin Joensuun edunvalvontajaoston esitys edustajistolle, että valitaan jaoston
puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu).
Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin, että siltä osin kuin esityksiä ei ole, edustajisto
delegoi valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle.

15. §

Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liite 15

Asia:

Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2020 perustaa ympäristövaliokunnan, jonka tehtävänä on
vuoden loppuun mennessä päivittää ISYYn ympäristöohjelma.
Ympäristöohjelma palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ympäristövaliokunnalle 6–2020
(29.10.2020). Edustajistoryhmät ovat voineet toimittaa pääsihteerille huomionsa
ympäristöohjelmaan kirjallisesti.

Esitys:

Ympäristövaliokunta esittää, että edustajisto hyväksyisi liitteenä 15 olevan ympäristöohjelman
ylioppilaskunnalle.
Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Wilma Poutanen (Vihreä lista) esitteli lyhyesti
ympäristöohjelmaan tehtyjä muutoksia.
Hallituksen puheenjohtaja Aino Peltonen kertoi hallituksen muutosten olleen lähetetyssä
ympäristöohjelmassa.

Päätös:

Hyväksyttiin ympäristöohjelma liitteessä olevin hallituksen muutoksin. Ympäristöohjelma
liitteenä 15.

16.§

ISYYn strategian hyväksyminen 2021–2024, liite 16.1, 16.2 ja 16.3

Asia:

Hallitus on valmistellut ISYYlle strategian vuosille 2021–2024. Strategia liitteenä 16.1 ja
strategian tavoitteet ja mittaristo liitteenä 16.2.
Edustajisto palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan 5–2020 (25.8.2020). Hallitus
on valmistellut strategiasta uuden version, jota on työstetty edustajiston työpajoissa. Mukana
ovat myös strategian tavoitteet ja mittaristo.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle ISYYn strategian, tavoitteiden ja mittariston hyväksymistä
vuosille 2021–2024. Liitteet 16.1 ja 16.2.
Arttu Leppäkynnäs esitteli lyhyesti hallituksen strategian päivitetyn version.

10.12.2020
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Esitykset:

.2020

Hallitus muutti pohjaansa strategiaan:
Kohta: Elävä organisaatio: Toimintaan luodaan jatkuvuutta tiedolla johtamisen avulla. (Pois:
Mahdollisimman suuri osa toiminnoista on poikkikampuksellista.)
Lisäksi hallitus muutti pohjaansa niin, että poistetaan sana ”luonnos” kannesta.
Kohta: ISYYn strategia, Tavoitteet ja Mittarit, Rohkaisevia kohtaamisia, Tavoitekohdan 1 alle
o Esitys: Muutosesitys: ”Eri yhteydenottokanavien ja palvelusektorien
aktiivisuus – seurataan ISYYn yhteydenottokanavia sekä yhteydenottojen
määriä.”
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Kannattaja: Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu)

Puheenjohtaja totesi, että koska muutosesitystä on kannatettu, äänestetään.
Sami Gabbouj (Kylterit) pyysi suljettua lippuäänestystä.
Suljettu lippuäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Koskelon muutosesityksen (EI)
välillä.
Äänestyksen tulos:
JAA 24 kpl
EI 11 kpl
tyhjä 3 kpl
yhteensä 38 kpl
JAA äänet voittivat suljetun lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan.

Kohta: Lisäysesitys ISYYn strategia, Tavoitteet ja Mittarit, Tunnistettavissa ISYYläinen,
Tavoitekohdan 1 alle
o Esitys: Lisäysesitys: “Säännöllisten jäsenkyselyjen palaute”
o Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu)
o Kannattaja: Esitys ei saanut kannatusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen pohjaesitys jäi
voimaan.
Päätös:

Hyväksyttiin strategia vuosille 2021–2024 yllä olevin muutoksin. Liitteet 16.1 ja 16.2. Hallitus
valtuutettiin tekemään stilistiset muutokset strategiaan, mittaristoon sekä tavoitteisiin.

10.12.2020
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Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.
.2020
Liite 16.3.

17.§

Muut esille tulevat asiat, liite 17

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.
Marko Koskelon (Opiskelijoiden Etu) ponsiesitys edustajistolle: “ISYY ja jatko-opiskelijat”, liite
17. Ponsi raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen pykälään. Liite 17 (esitetty ponsi
sekä eriävä mielipide).

18. §

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Olli Auvinen päätti kokouksen klo 21:13.

Olli Auvinen
edustajiston puheenjohtaja

Sanna Heinonen
sihteeri

Elina Pitkänen
tekninen sihteeri

Niklas Leinonen
tekninen sihteeri

Anniina Peltonen
pöytäkirjantarkastaja

Riku Kiviluoto
pöytäkirjantarkastaja
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10.12.2020

.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 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.
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Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
.2020 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

