
 

1 

 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 1/2021 

Pöytäkirja 

25.2.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 1/2021 
 

Aika:  25.2.2021 klo 17:05−20:00 

Paikka:  Joensuu: AU111 & AU102, Kuopio: SN200 & SN201 

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saa-

pumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hä-

net on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

 

ESITYSLISTA 

1 § Kokouksen avaus 

 Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä lista) avasi kokouksen kello 17:05. 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston ko-

koukseen 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 18.2.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 31 äänivaltaista edaattoria. 

Todettiin muut läsnäolijat: 

Paikalla on myös Elina Pitkänen teknisenä sihteerinä. 

Hallituksen jäsenistä paikalla olivat Vesa Janhunen ja Sami Tanskanen. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

3 § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

Asia:  Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

• Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) on ISYYn hallituksen jäsen, joten hä-

nen tilallensa edustajistoon nousee Hanna Saarelainen (Savilahden Sivisty-

neet). 

• Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) on ISYYn hallituksen jäsen, joten hä-

nen tilallensa tilalle edustajistoon nousee Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden 

Etu). 

• Pauliina Ryökäs (FaBio) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toimia 

edustajiston varajäsenenä. 

• Ada Hyytiäinen on valittu ISYYn työntekijäksi ja on näin ollen estynyt toimi-

maan edustajistossa työsuhteensa ajan. Hänen tilalleen nousee Aino Olan-

der (Puolueettomat) varsinaiseksi edustajiston jäseneksi. 

• Joel Leppinen (Kylterit) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen ti-

lalleen nousee Julius Gran (Kylterit) varsinaiseksi edustajiston jäseneksi. 

• Olli Auvinen (DeeKu) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen tilal-

leen edustajistoon nousee Teemu Zacheus (DeeKu). Jenna Laakkonen 

(DeeKu) on ilmoittautunut poissaolevaksi edustajistosta. 

• Sara Peltola (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Edustajis-

ton varsinaiseksi jäseneksi nousee Vilja Männistö (Keskeiset). 

• Julius Viita (FaBio) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen tilalleen 

edustajistoon nousee Maria Ilola. 

• Saara Tenhovuori (Puolueettomat) on ilmoittanut eroavansa edustajiston 

varajäsenyydestä. 

• Matias Uski (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajiston varajäse-

nyydestä. 

• Riku Rajasuu (Vihreä Lista) on ilmoittautunut poissaolevaksi opiskelijaksi, 

eikä voi toimia edustajistossa ollessaan poissaoleva. 

• Toni Viljamaa (Keskeiset) on ilmoittautunut poissaolevaksi opiskelijaksi, 

eikä voi toimia edustajistossa ollessaan poissaoleva. 

• Kingsley Aliche (Opiskelijoiden Etu) ei ole kirjoilla Itä-Suomen yliopistossa 

eikä näin ollen ole enää vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. 

Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöy-

täkirjaa. 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 edus-

tajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. 
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Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 

ääntenlaskijaa.” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

 Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

• Wilma Poutanen (Vihreä Lista) 

• Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet) 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

• Miska Tanskanen (Puolueettomat, Joensuu) 

• Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu, Joensuu) 

• Sami Gabbouj (Kylterit, Kuopio) 

• Veera Pajunen (FaBio, Kuopio) 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaan Wilma Poutanen (Vihreä lista) ja 

Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet). Ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Gabbouj 

(Kylterit), Miska Tanskanen (Puolueettomat), Veera Pajunen (FaBio) ja Marko Kos-

kelo (Opiskelijoiden Etu). 

5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan val-

mistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 

Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edus-

tajiston 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 edellyttä-

vää päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

6 § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.“ 

Esitys: Valitaan kokoukselle yhdenvertaisuustarkkailijat. 

    Esitetään Riku Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet) ja Salli Kososta (FaBio) yhdenver-

taisuustarkkailijoiksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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7 § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

• Edustajiston kevään kokousaikataulu: 

8.4. ja tarvittaessa toukokuussa (20.5.) (kokoukset kampuksilla) 
• Iltakoulut: 

2.3. klo 17:00, 30.3. klo 17.00 (etäyhteydellä) (12.5. tarvittaessa) 
2. Seuraavat henkilöt on valittu jaostojen puheenjohtajaksi uusien sääntöjen siir-

tymäajaksi 1.1.−31.3.2021: 

o Joensuun edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Marko Koskelo 

o Joensuun vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi Laura Tolppa 

o Kuopion järjestöjaoston puheenjohtajaksi Jimi Virkkala 

o Joensuun järjestöjaoston puheenjohtajaksi Eeva Schavikin 

o Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi Aino Peltonen 

o Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Miika Hiltunen 

3. Hallitus on käynnistänyt haun seuraaviin tiimeihin uusien sääntöjen mukai-

sesti: 

• Joensuun ja Kuopion vapputiimit 

• Edunvalvontatiimi 

• Savo-Karjalan excursio-tiimi 

• Työelämätiimi 

4. Hallitus on nimennyt seuraavat työryhmät sekä niiden jäsenet: 

• Kuntavaalityöryhmät Joensuuhun ja Kuopioon. Työryhmät jatkavat 

ISYYn kuntapoliittisen linjapaperin valmistelua ja tavoitteiden eteen-

päin viemistä vuoden 2021 kuntavaaleissa Joensuussa ja Kuopiossa. 

• Joensuun kuntavaalityöryhmään nimettiin Sami Tanskanen, Anniina 

Peltonen, Ella Partanen ja Juuso Myller. 

• Kuopion työryhmään valittiin Enni Toiviainen ja Jimi Viita-aho. 

5. Hallituksen vastaus 10.12.2020 jätettyyn toivomusponteen. Liite 7. 

6. Toimistojen kuulumiset 

7. OKM-hankeasiat 

8. Valiokuntien kuulumiset 

9. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Tommi Manninen (Kylterit) saapui ajassa 17:31. (Ennen toimistojen kuulumisia.) Edustajiston jäseniä 

on nyt paikalla 32. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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8 § Keskusvaalilautakunnan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita 

ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijärjes-

tyksessä säädetään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin val-

mistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja 

enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjes-

tyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.” 

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2021. Vali-

taan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Puheenjohtaja Ella Partasen (Vihreä Lista) totesi, että valitaan ensin keskusvaalilau-

takunnan varsinaisten jäsenten määrä ja sitten sen jäsenet. Tämän jälkeen valitaan 

varajäsenten määrä ja sitten sen varajäsenet. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) esitti, että käydyn yleiskeskustelun pe-

rusteella valitaan kuusi varsinaista jäsentä. Tommi Manninen (Kylterit), Sami Gab-

bouj (Kylterit) ja Aleksi Kinnunen (Kylterit) kannattivat puheenjohtajan esitystä. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) pyysi tekemään esityksiä keskusvaalilau-

takunnan jäsenistä: 

• Wilma Poutanen (Vihreä Lista) esitti Hanne Juntusta (Vihreä Lista). 

• Jimi Virkkala (FaBio) esitti Pinja Mertanoa (FaBio). 

• Aino Peltonen (FaBio) esitti Pinja Kääriäistä (FaBio). 

• Sami Gabbouj (Kylterit) esitti Aleksi Kinnusta (Kylterit). 

• Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet) esitti Hanna Saarelaista (Savilahden 

Sivistyneet) ja Matti Averiota (Savilahden Sivistyneet). 

Todettiin, että muita esityksiä ei tullut. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) esitti käydyn yleiskeskustelun perus-

teella, että valitaan kaksi varajäsentä.  

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) pyysi tekemään esityksiä varajäsenistä: 

• Roosa Ylikoski (Iviva) esitti Emmi Rajavuorta. 

• Lassi Oikkonen (Keskeiset) esitti Mikko Nissistä (Keskeiset). 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) esitti, että ensimmäinen varajäsen on 

Emmi Rajavuori ja toinen on Mikko Nissinen (Keskeiset).  

Todettiin, että muita esityksiä ei tullut. 

Tämän jälkeen valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh-

taja keskusvaalijäsenten keskuudesta.  Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) 

pyysi tekemään esityksiä puheenjohtajasta: 

• Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet) esitti puheenjohtajaksi Matti Ave-

riota (Savilahden Sivistyneet). 



 

6 

 

• Aino Peltonen (FaBio) esitti Hanne Juntusta (Vihreä Lista). Hanne Juntunen 

(Vihreä Lista) ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) pyysi tekemään esityksiä varapuheen-

johtajasta: 

• Sami Gabbouj (Kylterit) esitti Aleksi Kinnusta (Kylterit). Kinnunen on käytet-

tävissä. Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) kannatti Gabboujn esitystä. 

Päätös: Edustajisto päätti, että keskusvaalilautakuntaan valitaan kuusi jäsentä ja kaksi va-

rajäsentä. 

Jäseniksi valittiin Hanne Juntunen (Vihreä Lista), Pinja Mertano (FaBio), Pinja Kää-

riäinen (FaBio) ja Hanna Saarelainen (Savilahden Sivistyneet). 

Varajäseniksi valittiin 1. Emmi Rajavuori ja 2. Mikko Nissinen (Keskeiset). 

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Averio (Savilahden Sivistyneet) ja varapuheenjohta-

jaksi Aleksi Kinnunen (Kylterit). 

9 § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2021 

Asia:  Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. 

ISYYn sääntöjen 51 § mukaan: ”Palkkiot luottamustoimista Ylioppilaskunnan luotta-

mushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion. Edustajisto päättää edustajiston pu-

heenjohtajiston 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 edustajis-

tolle. 

Esitys: Ella Partanen (Vihreä Lista) ilmoitti edustajiston puheenjohtajiston olevan esteelli-

nen käsittelemään edustajiston puheenjohtajiston palkkioita. Näin ollen pykälän 9 

§ käsittelyn ajaksi tulee valita puheenjohtaja. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti itseään puheenjohtajaksi. Valittiin Marko 

Koskelo (Opiskelijoiden Etu). 

Ella Partanen (Vihreä Lista), Riku Kiviluoto (Savilahden Sivistyneet) ja Salli Kosonen 

(FaBio) poistuivat kokouksesta ollessaan esteellisiä pykälän 9 § käsittelyn ajaksi. 

 

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palk-

kiosta vuodelle 2021. 

Hallitus esittää edustajistolle, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen 

hoidosta 1000 euroa vuodessa. Molemmille varapuheenjohtajille esitetään luotta-

mustoimen hoidosta 500 euroa vuodessa. 

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 
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Edustajiston puheenjohtajisto saapui kokoukseen pykälän 9 § käsittelyn jälkeen. Marko Koskelo 

(Opiskelijoiden Etu) toimi puheenjohtajana käsittelyn ajan. Puheenjohtajaksi vaihtui Ella Partanen 

(Vihreä Lista). 

10 § Hallituksen jäsen Petra Peltolan eropyyntö 

Asia: Hallituksen jäsen Petra Peltola on pyytänyt eroa ISYYn hallituksen jäsenyydestä lä-

hettämässään sähköpostissa 18.12.2020. 

ISYYn sääntöjen 18 § mukaan: Edustajiston tehtävät: ”Edustajiston tehtävänä on: 1. 

valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat; 2. valita hallituksen muodos-

taja; 3. valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapu-

heenjohtajat sekä hallituksen muut jäsenet ja vapauttaa heidät tehtävistään kuten 

näissä säännöissä määrätään; …” 

Esitys: Edustajisto merkitsee tiedoksi Petra Peltolan eronneen hallituksesta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

11 § Muutokset ISYYn työjärjestyksiin, liittet 11.1 ja 11.2 

Asia: Edustajiston vuonna 2020 tekemät muutokset ISYYn sääntöihin muuttavat merkit-

tävästi ISYYn hallintorakennetta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista muuttaa 

työjärjestyksiä vastaamaan uusia toimielimiä. 

     ISYYn sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”hyväksyä 

kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, talousohjesääntö, merkkioh-

jesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perusta-

mien työryhmien ja kerhojen sääntöjä” 

     ISYYn 1.4.2021 voimaanastuvien uusien sääntöjen mukaan: ”hyväksyä kahden kol-

masosan enemmistöllä (2/3) työjärjestykset, talousohjesääntö, merkkiohjesääntö sekä 

muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perustamien työryhmien, 

tiimien ja kerhojen sääntöjä;” 

Uusien 1.4.2021 voimaantulevien ISYYn sääntöjen mukaan: 

• Kampusvaliokunnat lakkautetaan → Kampusvaliokuntien työjärjestys on 

tarpeeton. 

• Jaostot lakkautetaan → Jaostojen työjärjestys on tarpeeton. 

• Perustetaan puheenjohtajaneuvostot → Puheenjohtajaneuvostot tarvinne-

vat työjärjestyksen. 

Lisäksi vuonna 2020 ilmeni, ettei hallituksen työjärjestys määrittele, miten eriävä 

mielipide jätetään hallituksen päätöksestä. 

Esitys: 

• Poistetaan 1.4.2021 alkaen kampusvaliokuntien ja jaostojen työjärjestyk-

set. 

• Hyväksytään liitteenä 11.1 oleva puheenjohtajaneuvoston työjärjestys. 
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• Hyväksytään liitteenä 11.2 olevat muutokset hallituksen työjärjestykseen. 

Hyväksyttiin puheenjohtaja Ella Partasen (Vihreä Lista) esitys käsittelyjärjestykseksi, 

että käsitellään ja hyväksytään ensin puheenjohtajaneuvoston työjärjestys. 

Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Sami Gabbouj (Kylterit) esitteli hallituksen työ-

järjestyksen muutoksia. 

Päätös: Esityksen mukaan päätettiin poistaa 1.4.2021 alkaen kampusvaliokuntien ja jaosto-

jen työjärjestykset.  

Hyväksyttiin liitteenä 11.1 oleva puheenjohtajaneuvoston työjärjestys sekä liitteenä 

11.2 olevat muutokset hallituksen työjärjestykseen. 

Kokoustauko klo 18:23−18:36. Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) poistui kokouksesta klo 18:24 

kokoustauon aikana.  Edustajiston jäseniä on paikalla 31. 

12 § Muutosesitys ISYYn sääntöihin liittyen vuosijuhlaan 

Asia: ISYYn hallitus kokouksessaan 3/2021 pyysi sääntövaliokuntaa valmistelemaan 

edustajistolle sääntömuutoksen niin, että säännöt eivät enää määrittelisi koska 

vuosijuhlat tulee järjestää. Lisäksi hallitus pyysi, että edustajisto käsittelisi sääntö-

muutoksen kiireellisenä. 

     ISYYn voimassa olevien sääntöjen 61 § mukaan: ”Ylioppilaskunta voi viettää vuosi-

juhlaansa viikon 11 lauantaina Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen 

kunniaksi.” 

   ISYYn edustajisto päätti 24.11.2020 muuttaa sääntöä seuraavaan muotoon: ”Yliop-

pilaskunta voi viettää vuosijuhlaansa huhtikuun loppuun mennessä Itä-Suomen yliopis-

ton ylioppilaskunnan perustamisen kunniaksi.” 

    ISYYn sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”päättää 

kahdessaperäkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden 

sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston reh-

tori;” 

    ISYYn sääntöjen 18.2 § mukaan: ”1 momentin kohdissa 19–22 määrätyt asiat voidaan 

päättää yhdessä edustajiston kokouksessa, mikäli edustajisto neljä viidesosan (4/5) 

enemmistöllä julistaa asian kiireelliseksi. Tämän jälkeen asia päättää yhdessä kokouk-

sessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.” 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että käsitellään asiakohta sääntöjen 18.2 § mukaisesti 

kiireellisenä. Sääntövaliokunta esittää, että poistetaan sääntöjen 61 §. 

Päätös: Edustajisto päätti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi.  

Edustajisto päätti esityksen mukaan. 
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13 § ISYYn viestintästrategian hyväksyminen, liite 13 

Asia: ISYYn viestintäsuunnittelija on yhdessä hallituksen viestintävastaavien kanssa val-

mistellut ISYYn strategian pohjalta viestintästrategian. Luonnos on ollut edustajis-

tolla kommentoitavana. Liite 13. 

Esitys: Hallitus käsittelee viestintästrategian ja esittää viestintästrategiaa edelleen edusta-

jistolle hyväksyttäväksi. Liite 13. 

    Viestintästrategia on esitelty edustajistolle iltakoulussa. Lisäksi se on ollut edusta-

jistoryhmillä kommentoitavana. 

Muutosesitys kohtaan: 7. Viestinnän organisointi ja vastuut: 

• Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

• Kannattaja: Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) 

• Esitys: "Hallitus edustaa jäsenistöä ja osallistuu oman sektorinsa viestin-

tään niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Lisäksi hallitus osallistuu korkeakoulu-

opiskelijoita koskettavaan keskusteluun yhteistyössä edustajiston kanssa." 

Suoritettiin lippuäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Koskelon muutosesi-

tyksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 28 kpl 

EI 2 kpl 

tyhjä 1 kpl 

yhteensä 31 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

Päätös: Hyväksyttiin viestintästrategia esityksen mukaisesti. Liite 13. 

14 § Muutosesitys ISYYn vaalisääntöihin, liite 14.1, 14.2 ja 14.3 

Asia: Edustajistovaalien 2019 jälkeen ISYYn keskusvaalilautakunta ilmoitti ISYYn hallituk-

selle, että ISYYn vaalisääntöjä olisi tarpeellista uudistaa. Hallitus pyysi vuonna 2020 

sääntövaliokuntaa valmistelemaan esityksen tarpeellisista sääntömuutoksista. 

    Liitteenä 14.1 sääntövaliokunnan valmistelevat muutokset ISYYn vaalisääntöihin. 

    ISYYn sääntöjen 18.1 § 24. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”hyväksyä 

kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) vaalijärjestys, vaalijärjestyksen muuttaminen 

tarvitsee lisäksi Itä-Suomen yliopiston rehtorin vahvistuksen;” 

Esitys: Sääntövaliokunta esittää, että hyväksytään liitteenä 14.1 olevat muutokset ISYYn 

vaalisääntöihin. 

    Hallitus esittää asiantuntijalausunnon perusteella seuraavia muutosesityksiä vaali-

sääntöön. Muutosesitykset on toimitettu edustajistolle ennen kokousta. Liite 14.2. 

Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Sami Gabbouj esitteli vaalisäännön.  
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Päätös: Hyväksyttiin vaalisääntö hallituksen muutosesityksillä. Liite 14.3. 

15 § Suvaksen kosteiden tilojen remontti 

Asia: Ylioppilaskunnan omistamissa tiloissa Joensuussa Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa 

sijaitsevan Suvaksen kokous- ja saunatilan pesuhuone on tullut käyttöikänsä pää-

hän ja on remontoitava. Remontissa mm. poistetaan kylpyhuoneen suihkutorni ja 

siirretään suihkut kylpyhuoneen seinänvierustoille, uusitaan kylpyhuoneen seinä- 

ja lattialaatoitukset ja saunan lattialaatoitus, uusitaan kylpyhuoneen kattopa-

nelointi sekä uusitaan saunan lauteet. Remontti on perusteltua tehdä, että tila saa-

daan täysipainoiseen vuokrauskäyttöön. Remontin kustannusarvio on 21 000–23 

000 euroa, riippuen siitä joudutaanko lattialämmitys uusimaan. Selvityksen mu-

kaan arvio vastaa tämän hetken yleistä kustannustasoa. 

        Tarve on tuotu ilmi myös talousvaliokunnalle kokouksessa 11.2.2021 ja käyty asi-

asta lyhyt evästyskeskustelu. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen toteuttamaan Suvaksen 

kosteiden tilojen remontin ja varaa remontin toteuttamiseen, sekä mahdollisiin re-

montin aikana ilmeneviin yllättäviin lisäkuluihin, kuten esimerkiksi asbestipurkutöi-

hin 30 000 euroa. 

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys. 

16 § Muut esille tulevat asiat, liite 16.1, 16.2 ja 16.3 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edus-

tajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen halli-

tuksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 

päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi 

toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavia ponsiesityksiä: 

• Toivomusponsi – ISYYn jaostojen sähköpostilistat (liite 16.1) 

o Pontta ei kannatettu ja se raukesi. 

 

• Toivomusponsi – Opiskelijoiden yhdenvertaisuus etäopinnoissa (liite 16.2) 

o Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) kannatti Koskelon esitystä. 

Roosa Ylikoski (Iviva) esitti ponnen hylkäämistä. 

o Suoritettiin lippuäänestys pohjaesitys: pontta ei ole (JAA) ja Koske-

lon ponsiesitys (EI) välillä. 

o Äänestyksen tulos: 

JAA 17 kpl 

EI  6 kpl 

tyhjä 8 kpl 

yhteensä 31 kpl 

o JAA äänet voittivat suljetun lippuäänestyksen. Ponsi raukesi. 
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• Toivomusponsi – ISYY ja YTHS (liite 16.3) 

o Joonas Pänkäläinen (DeeKu) ei kannattanut ponsiesitystä. Kalle 

Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) kannatti. Aino Peltonen (FaBio) 

esitti ponnen hylkäämistä. 

o Suoritettiin lippuäänestys pohjaesitys: pontta ei ole (JAA) ja Koske-

lon ponsiesitys (EI) välillä. 

o Äänestyksen tulos: 

JAA 20 kpl 

EI 5 kpl 

tyhjä 6 kpl 

yhteensä 31 kpl 

o JAA äänet voittivat suljetun lippuäänestyksen. Ponsi raukesi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

17 § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen päätti kokouksen kello 20:00. 

 

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Marko Koskelo 

puheenjohtaja pykälän 9.§ ajan 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri 

 

Wilma Poutanen 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

Aino Hassinen 

Pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 7§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 

osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-

malla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta va-

littamalla 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 ylioppilaskun-

nan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai yli-

oppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuk-

sen 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 arki-

lauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katso-

taan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedok-

sianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haas-

tetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuk-

sesta. 

Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi. 

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenha-

kuajan 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 muutoksenhakuviranomai-

sella 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 toi-

mittaa,  

• päätös, johon haetaan muutosta, 

• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtä-

väksi sekä 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
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Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaati-

mus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-

hensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjel-

mässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikai-

suvaatimukseen myös valtakirja. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  

• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhaku-

ajan 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 
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