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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 6/2021 

PÖYTÄKIRJA 

11.11.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 6/2021 

 

Aika:             11.11.2021 klo 17.02−20.19 

Paikka:        Joensuu: AU100 

                      Kuopio: SN200 

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 Ella Partanen avasi kokouksen klo 17.02 

 

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 4.11.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Aleksi Kinnunen ja Valtteri Bovellan saapuivat paikalle klo 17:06. 
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Paikalla on 25 edustajiston jäsentä. 

Paikalla myös pääsihteeri Sanna Heinonen, tekninen sihteeri Elina Pitkänen ja 

henkilöstön edustaja Mikko Aaltonen sekä hallituksesta Sami Tanskanen, Vesa 

Janhunen, Eveliina Scharin Jimi Viita-aho, Maria Laurikainen, Pauliina Ryökäs ja Enni 

Toiviainen. Keskusvaalilautakunnasta Emmi Rajavuori. Keskusvaalilautakunnan 

puheenjohtaja Matti Averio saapui paikalle klo 17.09. 

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." 

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 neljä ääntenlaskijaa. 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Roosa Ylikoski (Iviva) 

Sami Gabbouj (Kylterit) 

 

Ääntenlaskijat: 

Kaisa Rautiainen (Savilahden Sivistyneet) 

Jimi Virkkala (FaBio) 

 

Hanne Juntunen (Vihreä Lista) 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

 

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, 
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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. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että muutetaan käsittelyjärjestystä siten, 

että pykälä 11.§ muutetaan asiakohdaksi 8.§. 

Päätös:  Esityksen mukaan. Hyväksyttiin Koskelon esitys ja pykälä 11.§ siirretään pykäläksi   

  8.§, jonka jälkeen muut pykälät käsitellään siitä eteenpäin juoksevassa  

  järjestyksessä. 

 

5. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet) ja 

Salli Kososta (FaBio). 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6. § Ilmoitusasiat, liite 6.1, 6.2. ja 6.3 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. ISYYn SYL delegaatio vuodelle 2021, muutos kokoonpanoon. Emilia Ihanus 

ilmoitti henkilökohtaisesta esteestä osallistua liittokokoukseen, ja hallitus on 

valinnut tilalle Janina Gallen. 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallituksen vastaukset edustajiston kokouksen 5–2021 ponsiesityksiin.  

Liite 6.1 ja 6.2. 

6. Hallituksen raportti ympäristöohjelman toteutumisesta 2021, liite 6.3. 

7. Hallitus on päättänyt kutsua koolle uuden edustajiston koolle 1.12. klo 17.00. 

8. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

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

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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Hallituksen jäsen Pavel Kipriianov klo 17.11 saapui kokoukseen. 

 

7. §   Edustajistovaalien tuloksen vahvistaminen, liite 7 

Asia:  ISYYn edustajistovaalit käytiin loka- marraskuun vaihteessa. Ennakkoäänestysaika 

oli 25.10.–29.10. ja virallinen vaalipäivä 3.11. Äänestysprosentti oli 21,05 % ja 

äänestäneitä oli 2872. Äänioikeutettujen määrä oli kokonaisuudessaan 13 646.  

 

Ylioppilaskunnan vaalisäännön mukaan edustajiston tulee vahvistaa 

edustajistovaalien tulos. Keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tuloksen vaali-iltana 

3.11.2021 ISYYn virallisella ilmoitustaululla. 

 

ISYYn vaalisäännön mukaan: ”25 § Edustajiston jäsenyys ja varajäsenyys ISYYn 

vaalisäännön 20 §:n 2. momentin mukaisesti laskettuna kolmekymmentäyhdeksän (39) 

suurimman vertailuluvun saanutta ehdokasta julistetaan edustajiston jäseniksi. 

Edustajiston varajäseniksi tulevat kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olleet ehdokkaat, 

jotka ovat olleet vaalilistalla tai vaaliliitossa, josta on valittu vähintään yksi edustajiston 

jäsen. Edustajiston varajäsenten järjestys määräytyy siten, että listan tai vaaliliiton 

ensimmäinen varajäsen on henkilö, joka on ensimmäinen edustajistoon valitsematta 

jäänyt henkilö omalta vaalilistaltaan tai vaaliliitostaan.” 

 

Edustajistovaalien tulos esityslistan liitteenä 7. 

 

Esitys:  Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle vahvistettavaksi edustajistovaalien  

vuoden 2021 vaalituloksen moitteenvaraisena. Liite 7. 

 

Vaalitulos voidaan katsoa vahvistetuksi oikaisuvaatimusajan päätyttyä 4.12.2021 jos 

vaalituloksesta ei ole jätetty oikaisuvaatimusta. 

 

Keskusvaalilautakunta toimittaa edustajistolle tiedoksi raportin vaalien kulusta 

oikaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

8. §         Yliopistokollegion täydentäminen - esityksen tekeminen edustajistolle  

 

Asia:  Heli Saari on pyytänyt eroa yliopistokollegiosta solmittuaan työsopimuksen 

yliopiston kanssa. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun 

yliopistokollegion varajäseneksi 27.9. Hakuaika päättyi 12.10. Hakuajan puitteissa 

yliopistokollegioon jätettiin 1 hakemus.  

 

Hakemusten perusteella Pavel Kipriianov on tehtävään motivoitunein ja pätevin.  

ISYYn sääntöjen § 18 mukaan edustajisto täydentää yliopistokollegiota kesken sen 

toimikauden, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.  
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Koska Pavel Kipriianov toimii vuonna 2021 ISYYn hallituksessa, on hän hallintolain 

(434/2003) 27 § ja 28 § nojalla esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan 

päätöksentekoon.  

 

Hallitus merkitsi tiedoksi Heli Saaren eron yliopistokollegiosta. 

 

Esitys:  Hallitus nimitti Pavel Kipriianovin Kalle Katteluksen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi yliopistokollegioon vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle ja 

esittää asiaa edustajiston vahvistettavaksi.  

 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

 Hallituksen jäsenet Sami Tanskanen ja Pavel Kipriianov poistuivat kokouksesta  

  pykälän 8.§ käsittelyn ajaksi. 

 

9.§  ISYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022, liite 9 

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 valmistellut ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. 

Toimintasuunnitelma on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana. 

Toimintasuunnitelma on liitteenä 9. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2022 

hyväksyttäväksi. Liite 9. 

 

 Tulleet esitykset: 

Muutosesitys kohtaan: rivi 12 

Esittäjä: Valtteri Bovellan (Kylterit) 

Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: lisätään riville 12: Rivi 12, lisäysesitys: 

Vakinaistamista tarkastellaan vuoden lopussa järjestettyjen tapahtumien 

kävijämäärän ja uusien yritysyhteistyösopimusten määrän perusteella.  

  Hallitus otti esityksen nimiinsä. 
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Muutosesitys kohtaan: rivi 13 

Esittäjä: Sami Gabbouj (Kylterit) 

Kannattaja: Valtteri Bovellan (Kylterit), Salli Kosonen (FaBio) 

Esitys: lisätään riville Riville 13  

ISYY perustaa Itä-Suomen ylioppilassäätiön. Edustajisto tekee periaatepäätöksen 

säätiön perustamisesta (ISYYn sääntöjen 18 § 1. momentin kohta 22) 31.5.2022 

mennessä. Keväällä 2022 talousvaliokunta ja sääntövaliokunta valmistelevat 

säätiön perustamista ja säätiön sääntöjä, jotka hyväksytään periaatepäätöstä 

seuraavassa edustajiston kokouksessa. Syksyllä 2022 tehdään käytännön 

toimenpiteet, joihin lukeutuvat ilmoitus säätiön perustamisesta Patentti- ja 

rekisterihallitukselle, säätiön käytännön toiminnan suunnittelu ja säätiön 

peruspääoman lahjoitus niin, että säätiö aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2023. 

Säätiön perustamisen operatiivisesta toteutuksesta vastaa vuoden 2022 hallitus 

edustajistolle raportoiden. 

 

Matti Averio poistui klo 18.06. 

Suoritettiin nimenhuuto. Valtteri Bovellania (Kylterit) ei oltu merkitty läsnäololistaan, 

mikä korjattiin nimenhuudon yhteydessä. Paikalla 26 edustajiston jäsentä.  

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Gabboujin muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA  0 kpl 

EI 26 kpl 

tyhjä 0 kpl 

yhteensä 26 kpl 

EI äänet voittivat lippuäänestyksen. Gabboujin esitys jäi voimaan.  

 

  Muutosesitys kohtaan: rivi 29 

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Lisäysesitys riviltä 29 alkaen: Toimintarahan käytöstä laaditaan ohjeistus, 

jonka valmistelevat yhdessä ISYYn sääntövaliokunta ja talousvaliokunta. 



 

 

7 

 

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 21 kpl 

EI  3 kpl 

tyhjä 2 kpl 

yhteensä 26 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

 

Maria Laurikainen poistui klo 18.16 ja palasi klo 18.20. Jimi Viita-aho poistui klo 18.19 ja palasi 

klo 18.23. 

Joonas Pänkäläinen (DeeKu) ja Aleksi Kinnunen (Kylterit) poistuivat klo 18.26 ja palasivat klo 

18.28. 

 

  Muutosesitys kohtaan: rivi 38–39 

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Lisäysesitys riviltä 38–39 alkaen: ISYY järjestää vähintään kerran molemmilla 

kampuksilla tapaamisen paikallisten kuntapoliitikkojen ja kansanedustajien 

kanssa. 

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Marko Koskelon muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 19 kpl 

EI 3 kpl 

tyhjä 4 kpl 

yhteensä 26 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 
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Muutosesitys kohtaan: rivi 34 

Esittäjä: Salli Kosonen (FaBio) 

Kannattaja:  

Poistoesitys: poistetaan seuraava kohta: sekä asettumaan ehdolle 

Hallitus otti Kososen esityksen nimiinsä. 

 

Muutosesitys kohtaan:  

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Lisäysesitys riviltä 60 alkaen: Lisäksi hallopedien toiminnan tueksi 

perustetaan halloped-tiimi. 

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Koskelon muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 23 kpl 

EI 2 kpl 

tyhjä 1 kpl 

yhteensä 26 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

Sami Gabbouj (Kylterit) poistui klo 18.41 ja palasi klo 18.43. Valtteri Bovellan (Kylterit) 

poistui klo 18.43 ja palasi klo 18.46. 

Pinja Mertano (FaBio) ja Salli Kosonen (FaBio) poistuivat klo 18.51 ja palasivat klo 18.53.  

 

Muutosesitys kohtaan: 

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Lisäysesitys riville 83: Järjestetään yhdenvertaisuuskoulutus, johon 

ainejärjestöjen, kampusjärjestöjen ja kerhojen lisäksi voivat osallistua myös 

henkilökunta, hallitus ja edustajisto. 
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Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

Muutosesitys kohtaan:  

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Lisäysesitys riville 101: ISYY tukee ainejärjestöjen, kerhojen ja 

kampusjärjestöjen kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamiskeinoja. 

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Koskelon muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 17 kpl 

EI 7 kpl 

tyhjä 2 kpl 

yhteensä 26 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

 

Muutosesitys kohtaan:  

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: - 

Esitys: Lisäysesitys riville 102: ISYY tarjoaa ainejärjestöille, kerhoille ja 

kampusjärjestöille mahdollisuuden hakea avustusta kotikansainvälistymistä 

edistävään tapahtumaan vuosittain. 

Esitys raukesi kannattamattomana. 

 

Muutosesitys kohtaan:  

Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Kannattaja: Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) 
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Esitys: Lisäysesitys riville 113–114: Liikuntasektori tukee eri lajien turnauksien, 

liigojen ja muiden tapahtumien järjestämisessä harkintaa noudattaen yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa. 

Suoritettiin lippuäänestys 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Koskelon muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 18 kpl 

EI 3 kpl 

tyhjä 5 kpl 

yhteensä 26 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma alla olevilla muutoksilla vuodelle 2022.  

Hyväksytty toimintasuunnitelma liitteenä 9. 

 

Tehtiin toimintasuunnitelmaan seuraavat muutokset:  

lisäys rivi 12: Vakinaistamista tarkastellaan vuoden lopussa järjestettyjen 

tapahtumien kävijämäärän ja uusien yritysyhteistyösopimusten määrän 

perusteella. 

 

lisäys rivi 13: ISYY perustaa Itä-Suomen ylioppilassäätiön. Edustajisto tekee 

periaatepäätöksen säätiön perustamisesta (ISYYn sääntöjen 18 § 1. momentin 

kohta 22) 31.5.2022 mennessä. Keväällä 2022 talousvaliokunta ja sääntövaliokunta 

valmistelevat säätiön perustamista ja säätiön sääntöjä, jotka hyväksytään 

periaatepäätöstä seuraavassa edustajiston kokouksessa. Syksyllä 2022 tehdään 

käytännön toimenpiteet, joihin lukeutuvat ilmoitus säätiön perustamisesta 

Patentti- ja rekisterihallitukselle, säätiön käytännön toiminnan suunnittelu ja 

säätiön peruspääoman lahjoitus niin, että säätiö aloittaa toimintansa viimeistään 

1.1.2023. Säätiön perustamisen operatiivisesta toteutuksesta vastaa vuoden 2022 

hallitus edustajistolle raportoiden. 

 

poisto rivi 34: sekä asettumaan ehdolle 

Lisäys rivi 83: Järjestetään yhdenvertaisuuskoulutus, johon ainejärjestöjen, 

kampusjärjestöjen ja kerhojen lisäksi voivat osallistua myös henkilökunta, hallitus 

ja edustajisto. 

 Kokoustauko klo 19.16. - 19.27. 
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10.§     ISYYn talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022, liite 10.1, 10.2 ja 10.3 

 

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 liitteenä 10.1. Talousarvion seliteosuus 

liitteenä 10.2. 

 

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 10.3. 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle ISYYn talousarvion vuodelle 2022 hyväksyttäväksi.  

               Liite 10.1. 

Tulleet esitykset: 

  Muutosesitys kohtaan:  

Esittäjä: Sami Gabbouj (Kylterit) 

Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Esitys: Esitys talousarvioon 2022 

Edustajiston momenttiin 4310 Tulkkaus ja muut asiantuntijapalvelut 

 

Lisätään momenttiin menoja 3000 euroa kattamaan mahdolliset palkkiot säätiön 

perustamiseen liittyvistä asiantuntijakonsultaatioista. 

 

Suoritettiin lippuäänestys nimenhuudon jälkeen. Paikalla 26 edaattoria. 

Hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Gabboujn muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 1 kpl 

EI 25 kpl 

tyhjä 0 kpl 
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yhteensä 26 kpl 

EI äänet voittivat lippuäänestyksen. Gabboujn muutosesitys jää voimaan. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 alla olevalla muutoksella. Hyväksytty 

talousarvio liitteenä 10. 

Edustajiston momenttiin 4310 Tulkkaus ja muut asiantuntijapalvelut: 

Lisätään momenttiin menoja 3000 euroa kattamaan mahdolliset palkkiot säätiön 

perustamiseen liittyvistä asiantuntijakonsultaatioista. Uusi summa näin ollen ko. 

kohdassa on 8000 euroa. 

  

 

11.§  Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, liite 11 

Asia: Talousvaliokunta on valmistellut ISYYlle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 

edustajistolle hyväksyttäväksi. Se on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana 

sekä se on esitelty edustajiston iltakoulussa 2.11.21. Liite 11. 

 

Esitys:    Edustajisto hyväksyy keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman. Liite 11. 

Päätös: Hyväksyttiin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma seuraavin muutoksin: 

  Hyväksytty keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma liitteenä 11. 

 

  

12.§  Muut esille tulevat asiat, liitteet 12.1 ja 12.2 

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.  

 

 Pinja Mertano (FaBio) esitti toivomusponnen Uuden edustajiston koulutuksen 

sisältö, liite 12.1 Joonas Pänkäläinen (DeeKu) kannatti pontta. Ponsi hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

 Roosa Ylikoski (Iviva) jätti toivomusponnen Pässi sitseille, liite 12.2. Pinja Mertano 

(FaBio) kannatti esitystä. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös:  Hyväksyttiin molemmat toivomusponnet yksimielisesti.  
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13. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.19.

 

 Ella Partanen    Sanna Heinonen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 

 

 Roosa Ylikoski    Sami Gabbouj 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

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, 
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• 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.  

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 


