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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 8/2022 

Pöytäkirja 

13.12.2022 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 8/2022 

 

Aika: 13.12.2022 klo 17.18–18.58 

Paikka: Joensuu: AU100 

Kuopio: SN201 

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka 

on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja sa-

masta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee 

todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

 Edustajiston puheenjohtaja Emilia Honkanen (Kylterit) avasi kokouksen klo 17.18. 

 

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 2.12.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Matias Rapo (DeeKu) saapui klo 17.19. 

Teemu Zacheus (DeeKu) saapui klo 17.25. 

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 32 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Todettiin muut läsnäolijat: hallituksen jäsenet Sami Tanskanen, Jimi Virkkala, Sonja 

Soinne, Kaisa Rautiainen, Saara Myllynen, Eetu Hyvönen, Laura Kangasoja, vs. pää-

sihteeri Hannele Mirola, tekninen sihteeri Elina Pitkänen ja Niina-Hannele Nuuti-

nen, Jannat Rahman ja Janina Gunnar. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

Asia: Kokouskutsun lähtiessä ei tiedossa olevia muutoksia. 

 Nimen muutos Otto Korkalainen (ent. Tarvainen) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

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. Edus-

tajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ään-

tenlaskijaa.” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

Esitykset pöytäkirjantarkastajiksi: 

Veera Pajunen (FaBio) esitti Nico Virtasta (FaBio). Virtanen on käytettävissä. 

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Matias Rapoa (DeeKu). Rapo on käytettävissä. 
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Esitykset ääntenlaskijoiksi: 

 Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) esitti Ville Miettistä (Savilahden Sivistyneet). 

Miettinen on käytettävissä. 

 Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Hermanni Kokkosta (Kylterit). Kokkonen on käytettä-

vissä. 

Miska Tanskanen (Vihreä lista) esitti itseään. 

Lassi Oikkonen (Keskeiset) esitti Mikko Miettistä (Keskeiset). Miettinen käytettä-

vissä. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nico Virtanen (FaBio) ja Matias Rapo (DeeKu) sekä 

ääntenlaskijoiksi Ville Miettinen (Savilahden Sivistyneet), Hermanni Kokkonen (Kyl-

terit), Miska Tanskanen (Vihreä lista) ja Mikko Miettinen (Keskeiset). 

 

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. 

 Puheenjohtaja esitti, että lisätään pykäläksi 17 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskun-

nan kunniajäsenyys sekä pykäläksi 18 Puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajien 

valinta vuodelle 2023 ja korjataan pykälien numerointi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista puheenjohtajan esittämin lisäyksin. 

 

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Wilma Poutasta (Vihreä lista) ja Roosa 

Ikimerta (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto). 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

Asia: 

1. Yritysyhteistyön periaatteet, liite 7 

2. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

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

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosit-

tain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

8. §         Tilintarkastajan valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 

edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varati-

lintarkastajat. ---”. Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman 

vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.  

Esitys:    Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2023 tilintarkastajaksi valitaan  

   tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, ensimmäinen käsittely, liite 9 

Asia:  ISYYn hallitus on kokouksessaan 30/2022 pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään 

esityksen sääntömuutoksista sääntöjen pykälien 26, 28, 33, 36 ja 52 osalta. Lisäksi 

säännöissä on epämääräisiä ja vanhentuneita ilmaisuja, joita olisi hyvä tarkistaa. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopis-

ton rehtori;” 

Sääntövaliokunta on tarkastellut ISYYn sääntöjä kokouksessaan 3/2022 ja tehnyt 

liitteen 9 mukaisia sääntömuutosesityksiä edustajistolle. 

Esitys:  Hyväksytään liitteessä 9 esitetyt sääntömuutokset ja siirretään ne edustajiston toi-

seen käsittelyyn. 

 Mikko Miettinen (Keskeiset) esitti 7.2 pykälään kieliopin korjauksen: puolisoaan 

muutetaan muotoon puolisoa. Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Päätös: Hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset ja siirretään ne edustajiston toiseen käsitte-

lyyn. 

Eetu Hyvönen (hallitus) poistui klo 18.03 ja palasi klo 18.05. 

 

10 § Esitys säätiön valmistelun aikataulusta ja toimenpiteistä, liite 10 

Asia:  ISYYn säätiötyöryhmä on tehnyt vuoden 2022 aikana luonnoksen säätiön tarkoi-

tuksesta ja toimintaperiaatteista, joista järjestettiin lähetekeskustelu edustajiston 

kokouksessa 3-2022. Säätiötyöryhmä ja ISYYn hallitus on lisäksi käynyt keskuste-

lua säätiön perustamisesta ISYYn tilintarkastusyhteisön ja Itä-Suomen yliopiston 

edustajan kanssa. Edustajiston kokouksessa 7-2022 hyväksytyn toimintasuunni-

telman mukaisesti ISYY päättää säätiön perustamisesta vuonna 2023. Säätiön pe-

rustamista varten on asianmukaista päättää valmistelun tarkemmista aikatau-

luista ja käytännöistä. 

Esitys:  Hallitus on kokouksessaan 40-2022 hyväksynyt liitteen 10 mukaisen suunnitel-

man säätiön valmistelun aikataulusta ja toimenpiteistä ja esittää suunnitelman 

edustajiston hyväksyttäväksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 Saara Myllynen (hallitus) poistui klo 18.13 ja palasi klo 18.17. 

 

 

11 §  Pääsihteerin valinta, liite 11 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 46 §:n mukaan: Ylioppilaskunnalla tulee olla pääsihteeri. 

Jos pääsihteeri on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen 

aloitettava ensi tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan Edustajiston tehtävänä on 5. valita ja va-

pauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri.  

Haku pääsihteerin tehtävään on auki ajalla 4.11.–4.12.2022. Haastattelut järjeste-

tään Joensuussa 10.12.2022. Hallitus tekee edustajistolle esityksen pääsihteerin va-

linnasta kokouksessaan 13.12.2022. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto tekee päätöksen pääsihteerin valinnasta. Hallitus 

tuo esityksen edustajiston kokoukseen. 

 Hallitus päätti kokouksessaan 41-2022 jatkaa hakuaikaa ja tuo uuden hakuaikatau-

lun edustajistolle tiedoksi (liite 11). 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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12 §   Hallituksen muodostajan valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita 

hallituksen muodostaja”. 

 

  ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikau-

tensa 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 sään-

töjen 22 §:n mukaisesti. 

  Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikel-

poinen 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. 

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Eetu Hyvöstä. Hyvönen on käytettävissä. Hyväksyt-

tiin yksimielisesti. 

Päätös: Valittiin Eetu Hyvönen hallituksen muodostajaksi. 

 

13 §   Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hal-

lituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä 

hallituksen muut jäsenet […]”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edustettuina 

puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Halli-

tus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimi-

maan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”  

   

  Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän 

tehdä esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä halli-

tuksen jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodosta-

jan esityksen, on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapu-

heenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodos-

tajan esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama 
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henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatke-

taan, kunnes hallitus on valittu. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimi-

vat kumpikin yhden ylioppilaskunnan kampuksen kampuspuheenjohtajana. Hallitus ni-

mittää kampuspuheenjohtajat järjestäytymiskokouksessaan”. 

 

Esitys:  Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 

muut hallituksen jäsenet vuodelle 2023. 

 

 Hallituksen muodostajan Eetu Hyvösen esitys: 

 Hallituksen puheenjohtaja Eetu Hyvönen 

 Hallituksen varapuheenjohtaja Julia Lautala 

 Jäsenet: 

 Noora Alvinen 

 Miro Helminen 

Janina Gunnar 

Mirka Nieminen 

Niina-Hannele Nuutinen 

Lassi Oikkonen 

Kaisa Rautiainen 

Otto Korkalainen 

 

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. 

Päätös: Valittiin ISYYn hallitukseen vuodelle 2023 puheenjohtajaksi Eetu Hyvönen, varapu-

heenjohtajaksi Julia Lautala ja jäseniksi Noora Alvinen, Miro Helminen, Janina Gun-

nar, Mirka Nieminen, Niina-Hannele Nuutinen, Lassi Oikkonen, Kaisa Rautiainen ja 

Otto Korkalainen. 

14 §  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 
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Esitys:  Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2023. 

 

  Mirka Nieminen (Savilahden Sivistyneet) esitti Jimi Viita-ahoa (Savilahden  

  Sivistyneet). Viita-aho on käytettävissä. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös: Valittiin edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2023 Jimi Viita-aho (Savilahden Si-

vistyneet). 

15 §        Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 

 

Esitys:   Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2023. 

 

 Inka Rautamäki esitti (Fabio) esitti Miika Hiltusta (Kylterit). Hiltunen on käytettä-

vissä. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös: Valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Miika Hiltunen (Kylterit). 

 

16 §      Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouk-

sessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. vara-

puheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä 

iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalen-

terivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan pu-

heenjohtaja.” 
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  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden pe-

rustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden pu-

heenjohtajistoon.” 

 

Esitys:   Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2023. 

  

 Alma Laukkanen (Vihreä lista) esitti Helmi Vanhasta (Vihreä lista). Vanhanen on 

käytettävissä. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös:  Valittiin Helmi Vanhanen (Vihreä lista) edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi vuo-

delle 2023. 

 

17 §    Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenyys 

Asia:      Vuonna 2022 on juhlistettu Kuopiossa 50-vuotista ylioppilaskuntahistoriaa, joka 

   korostui myös ylioppilaskunnan 12. vuosijuhlilla tehdyissä huomionosoituksissa 

   ja KYYn näkyvyydellä vuosijuhlien aikana. Sirpa Risto on palkittu niin KYYn  

   kunniamerkillä (2005) kuin ISYYn kunniamerkillä (2016). Risto on tehnyt pitkää 

   uraa molemmissa ylioppilaskunnissa, ja työn lisäksi osallistunut aktiivisesti niin 

   nuorten kuin vanhempien ylioppilaskuntalaisten tukemiseen ja perinteiden  

   toimitukseen. Risto järjesti lisäksi ISYYn 12. vuosijuhlaviikolla KYY-näyttelyn  

   Lukemalla. 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 62 § mukaan: ”Ylioppilaskunnan edustajisto voi yksimie-

lisellä päätöksellä hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai yhteisön ylioppilaskunnan 

kunniajäseneksi. Ylioppilaskunta pitää kunniajäsenistä julkista luetteloa virallisella il-

moitustaululla.” 

 Ylioppilaskunnan merkkiohjesäännön 3 § mukaan: ”Ylioppilaskunta voi kutsua kun-

niajäsenekseen henkilön tai yhteisön ylioppilaskunnan sääntöjen 62 §:ssä säädetyllä 

tavalla. Kunniajäsenyys on ylioppilaskunnan korkein huomionosoitus. Ylioppilaskun-

nan kunniajäsenille luovutetaan ylioppilaskunnan kunnianauha.” 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että se kutsuu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskun-

nan kunniajäseneksi Sirpa Riston. 

Päätös:  Edustajisto kutsui Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäseneksi Sirpa 

Riston. 

 Emilia Ihanus (opiskelevat Kokoomuslaiset) poistui klo 18.39. Paikalla on 31 äänival-

taista edustajiston jäsentä. 
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18 §      Puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajien valinta vuodelle 2023 

Asia: ISYYn sääntöjen 40 § mukaan ”Ylioppilaskunnan kaikilla kampuksilla on puheenjohta-

janeuvosto. Puheenjohtajaneuvoston jäseninä toimivat kaikkien kyseisen kampuksen 

ainejärjestöjen hallituksen puheenjohtajat ja näiden varajäseninä ainejärjestön ni-

meämät edustajat. Mikäli varaedustajaa ei ole nimetty toimii varajäsenenä ainejärjes-

tön varapuheenjohtaja. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä ja edustajiston puheen-

johtajistolla on puheenjohtajaneuvostossa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajana toimii edustajiston nimeämä henkilö pu-

heenjohtajaneuvoston esityksestä. Puheenjohtajaneuvoston tulee tehdä esitys viimeis-

tään edellisen kalenterivuoden marraskuussa. Puheenjohtajaneuvosto valitsee varapu-

heenjohtajan keskuudestaan.” 

Esitys:   Puheenjohtajaneuvostot tekevät esitykset puheenjohtajaneuvostojen puheenjohta-

jista vuodelle 2023. 

Esitys Kuopion puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2023: 

Puheenjohtajaneuvosto on eilisessä kokouksessaan (12.12.) päättänyt esittää edus-

tajistolle valittavaksi puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi 2023 Inka Ranta-

mäkeä (Fortis ry:n puheenjohtaja). 

 Alma Laukkanen (Vihreä lista) nykyisen puheenjohtajaneuvoston jäsenenä esitti Jo-

ensuun puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi Simo Koljosta (Popsi ry:n pu-

heenjohtaja). 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös: Valittiin Kuopion puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi Inka Rantamäki ja Joen-

suun puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi Simo Koljonen. 

 

19 § Muut esille tulevat asiat 

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:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

  Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) piti puheenvuoron, jossa hän onnitteli uusia va-

littuja ja herätti keskustelua hallituksen valintamenetelmästä. 

  Teemu Zacheus (DeeKu) piti vastapuheenvuoron. 

  Sami Tanskanen (hallitus) piti kiitospuheenvuoron. 

  Emilia Honkanen (Kylterit) piti kiitospuheenvuoron. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

   

20 §  Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja Emilia Honkanen (Kylterit) sulki kokouksen klo 18.58.

 

 

 Emilia Honkanen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri (vs.) 

 

 

 Nico Virtanen    Matias Rapo 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 13.12.2022 8/2022 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 8 §–18 §. 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 valit-

tamalla 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 yliop-

pilaskuntaa 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 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 yleisesti 

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 vas-

tuulla 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 toi-

mittaa,  

• päätös, johon haetaan muutosta, 

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

väksi 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 ilmoi-

tettava 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 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(at)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(at)isyy.fi 

• puh. 044 576 8419 

aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke 12–16, pe suljettu 

 

 


