
 

 

Edustajiston kokous 6/2020-2021 

PÖYTÄKIRJA 

 

Aika maanantaina 23.11.2020 klo 16:16-19.31 

Paikka: Zoom-palvelu 

Pykälät: 1- 

 

Läsnä: 

 

Keskeiset 

Vainio Niko 

Kosunen Tero 

 

Ala-Röyskö Santeri 

Torppa Hannes 

 

Unioni 

Kesonen Roosa 

Ursin Eevi 

Kaskinen Oskari 

Kaukovaara Johanna 

 

Viertola Vilma 

 

Punavihreä Allianssi 

Kvist Matias 

 

Tuominen Juulia 

 

 

Tuttilaiset 

McBreen Jaber 

Löytynoja Anssi 

Hakoniemi Petra 

 

Warranttilaiset 

Rubanovitsch Victor 

Kurvinen Kirsi 

Kaisko Mikko 

Nurminen Maria 

Satola Sebastian 

Kivilaakso Robi 

Eronen Elsi 

Järvinen Juulia 

Aalto Simo 

Valtonen Niklas 

Eronen Anna 

Ratamo Jenni 

Koivistoinen Tuomas 

 

Lapinleimu Marika  



 

Rissanen Roosa 

 

Kampusporvarit 

Pyykkönen Joel 

Ronkainen Onni 

Hakanen Ville  

Piirainen Alisa 

Sankelo Hermanni  

Pajasmaa Viivi 

Nieminen Mikko 

 

Juvela Anssi 

Koskela Jaakko  

 

Paikalla muut: 

 

Sandroos Aleksi, hpj  

Hirsimäki Riku, hj 

Karvonen Olli, hj 

Nikula Elmo, hj 

Nuutila Emmi, hj 

Pouttu Anniina, hj 

Rihko Helmi, hj 

Uusi-Kokko Elli, hj 

 

Luomala Johanna, pääsihteeri 
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Pöytäkirja 23.11.2020  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16. 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS 

--- 

19 § Kokouksen koolle kutsuminen 

 Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla verkkosivuilla 

vähintään 

 seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 

asiat. 

 Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla. 

 

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja 

 päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

--- 

 Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville 

ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja samana päivänä on 

kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 

maanantaina 16.11.2020 ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

PÄÄTÖS:  

Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 
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Pöytäkirja 23.11.2020  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

    

Esityslistan lähettämisen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymisen 

jälkeen pääsihteeri on tehnyt edustajien läsnäolotarkastuksen.  

Läsnäolotarkistuksen perusteella 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Ei muutoksia edustajiston kokoonpanoon. 

 

PÄÄTÖS: 

 Ei muutoksia edustajiston kokoonpanoon. 

 

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

--- 

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja 

 päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla. 

 

PÄÄTÖS: 

 Paikalla nimenhuudossa 26 varsinaista edustajiston jäsentä ja 4 

varajäsentä. Edustajisto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 

 

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

  

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ 

HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA 

--- 

Edustajiston työjärjestys 9 § 1 mom.: 

Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja 

näille henkilökohtaiset varajäsenet.  

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille 

henkilökohtaiset varajäsenet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.   

 

PÄÄTÖS: 

 Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Niklas Valtonen ja 

Oskari Kaskinen, varalla Santeri Ala-Röyskö ja Johanna Kaukovaara. 

 

7 § ILMOITUSASIAT 

  

- Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 

Aleksi Sandroos on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton 

hallituksen jäseneksi. 
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Pöytäkirja 23.11.2020  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

8 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA 

 

 Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS:  

 Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi. 

 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

  

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.

  

10 § KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN 1. KÄSITTELY 

 

Lukuvuoden 2013–2014 alusta alkaen on osa jäsenmaksusta mennyt 

suoraan ylioppilaskunnan kehittämisrahastoon. Kerrytettävää 

rahastoa on tarkoitus purkaa tarpeen mukaan VYY Holding Oy:n 

lainanhoitoon. 

 

VYY Holding Oy on toimittanut 11.11.2020 ylioppilaskunnalle 

rahoituspyynnön. Pyyntö on liitteenä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää purkaa 65 000 euroa ylioppilaskunnan 

kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY 

Holdingin lainojen lyhentämiseen tilikaudelle 1.1.–31.12.2021. 

Purettava summa kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

LIITE VYY Holding Oy:n rahoituspyyntö 

--- 

Oskari Kaskinen (Unioni) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 

Niklas Valtonen (Warr) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirja 23.11.2020  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Anssi Juvela (KaPo) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 

Eevi Ursin poistui kokouksesta 17.14. 

--- 

 

11 § OPISKELIJAN VAASA RY:N EDUSTAJAN OHJEISTAMINEN 

 

Opiskelijan Vaasa ry:n syyskokous kokoontuu 7.12.2020. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto ohjeistaa VYY:n edustajaa. 

 

KESKUSTELU: 

 Matias Kvist esittää Ida Kettuojaa Opiskelijan Vaasa ry:n hallituksen 

jäseneksi. Esitys raukeaa kannattamattomana. 

 

 Oskari Kaskinen esittää Anssi Juvelan kannattamana, että edustajisto 

ohjeistaa VYY:n kokousedustajaa esittämään Opiskelija Vaasan 

hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Ida Kettuojaa, ja valtuuttaa 

hallituksen ohjeistamaan kokousedustajaa Opiskelijan Vaasan 

hallituksen varajäsenen esittämisestä. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto ohjeisti VYY:n kokousedustajaa esittämään Opiskelijan 

Vaasan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Ida Kettuojaa, ja valtuutti 

hallituksen ohjeistamaan kokousedustajaa Opiskelijan Vaasan 

hallituksen varajäsenen esittämisestä. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

12 § YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 

Ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt ylioppilaskunnan 

strategian järjestäytymiskokouksessaan 3.12.2019. Strategian pohjalta 

hallitus tekee vuosittain edustajistolle tiedoksi hallitusohjelman. 

Edustajisto voi halutessaan tarkastella nykyistä strategiaa ja siten 

ohjata hallitusohjelman luomisprosessia.  

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

Edustajisto tarkastelee ylioppilaskunnan strategiaa ja tekee siihen 

tarvittaessa muutoksia. 

 

KESKUSTELU: 

Hallituksen puheenjohtaja esitteli ylioppilaskunnan strategian 

tilannekatsauksen ja suunnitelman strategian päivittämisestä vuonna 

2021. 

 

PÄÄTÖS; 

 Edustajisto tarkasteli strategiaa ja merkitsi katsauksen tiedoksi. 

 

13 §  YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU 

 

Edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

rehtorin vahvistettavaksi. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 

2021-2022 on 83 € koko lukuvuodelta, 44 € lukukaudelta. Jatko-
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

opiskelijan (eli tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu on 45 € lukuvuodelta ja 

23 € lukukaudelta. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

14 § TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

 

Hallitus on valmistellut esityksen talousarvioksi vuodelle 2021. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

 Edustajisto päättää vahvistaa talousarvion vuodelle 2021 liitteen 

mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

LIITE: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2021 

 

15 § TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA 

 

VYY:n tilintarkastajana toimii Mari Kaasalainen ja 

toiminnantarkastajana Arto Ikola, molempien varalla 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Molemmat ovat kiinnostuneita 

jatkamaan tehtävässä myös ensi vuonna. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita VYY:n tilitarkastajaksi Mari Kaasalaisen ja 

toiminnantarkastajaksi Arto Ikolan sekä molempien varalle 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n.  

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

16 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 

--- 

Perussääntö 15 § mom 2 

 Edustajiston toimikauden ensimmäiselle vuodelle puheenjohtajat valitaan 

järjestäytymiskokouksessa tämän säännön 14 § määräämällä tavalla. 

 Edustajisto valitsee toimikautensa jälkimmäiselle vuodelle puheenjohtajan sekä 

ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ennen toimikautensa ensimmäisen vuoden 

loppua. 

--- 

16.1 § Edustajiston puheenjohtajan vaali 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudelle 1.1. - 

31.12.2021. 

 

KESKUSTELU: 

 Vilma Viertola esittää Elli Uusi-Kokkoa edustajiston puheenjohtajaksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto valitsi yksimielisesti Elli Uusi-Kokon edustajiston 

puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2021. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

16.2. §  Edustajiston 1. varapuheenjohtajan vaali 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan kaudelle 

1.1. – 31.12.2021. 

 

KESKUSTELU: 

Mikko Nieminen esittää Anssi Juvelaa edustajiston 1. 

varapuheenjohtajaksi. 

Johanna Kaukovaara esittää Niklas Valtosta edustajiston 1. 

varapuheenjohtajaksi. 

 

Koska ehdokkaita on kaksi, käydään asiasta vaali suljettuna 

lippuäänestyksenä. Vaali toteutetaan sähköisesti. 

 

Annettuja ääniä 23 

Hylättyjä: 0 

Juvela: 8 

Valtonen: 15 

 

PÄÄTÖS: 

Todettiin, että Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 1. 

varapuheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2021 on valittu Niklas 

Valtonen. 

--- 

Anssi Löytynoja (Tutt.) poistui kokouksesta klo 18.10. 

Maria Nurminen (Warr) poistui kokouksesta klo 18.10. 

Roosa Rissanen (Warr) poistui kokouksesta klo 18.10. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Eevi Ursin (Unioni) saapui kokoukseen klo 18.11. 

Sebastian Satola (Warr.) poistui kokouksesta 18.36. 

--- 

 

16.3. § Edustajiston 2. varapuheenjohtajan vaali 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan kaudelle 

1.1. – 31.12.2021. 

 

KESKUSTELU: 

 Tero Kosunen esittää Hannes Torppaa edustajiston 2. 

varapuheenjohtajaksi. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto valitsi yksimielisesti Hannes Torpan edustajiston 2. 

varapuheenjohtajaksi. 

--- 

Joel Pyykkönen (KaPo) poistui kokouksesta klo 18.40. 

Edustajiston 2. varapuheenjohtaja Niklas Valtonen johtaa kokousta 17 § eteenpäin. 

--- 

 

17 § HALLITUKSEN VALINTA 

--- 

Perussääntö 25 § 1 mom.: 

 Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi (6) ja enintään 

kymmenen (10) jäsentä, joiden on oltava ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä. 

 

Perussääntö 11 § 2 mom.: 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Ylioppilaskunnan toimihenkilö ei voi yhtäaikaisesti olla hallituksen jäsenenä. 

 

Työjärjestykset, osa II: Edustajiston työjärjestys 62 §: 

 Hallituksen muodostajaksi valittu esittää joko samassa tai jatkokokouksessa edustajistolle 

ylioppilaskunnan perussäännön 25 §:n mukaisen esityksensä hallituksen 

henkilökokoonpanoksi. Edustajisto haastattelee kaikki hallituksen muodostajan esityksessä 

mukana olevat henkilöt. 

 

  Jos edustajisto hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä hallituksen muodostajan 

esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja ehdotuksessa 

mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto ei hyväksy esitystä, suoritetaan 

samassa tai jatkokokouksessa uusi hallituksen muodostajan vaali.  

 Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy muodostajan tekemän ehdotuksen 

hallituksen kokoonpanoksi. 

--- 

 

Edustajisto valitsi edellisessä kokouksessa hallituksen muodostajaksi 

Elmo Nikulan  

 

 Edustajisto ohjeisti Nikulaa toimittamaan esityksen hallituksesta 

23.11.2020 mennessä. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto päättää hallituksen valinnasta hallituksenmuodostajan 

esityksen pohjalta. 

 

HALLITUKSEN MUODOSTAJAN ESITYS: 

Hallituksen muodostaja Elmo Nikulan esittää hallitukseksi vuodelle 

2021: 

Elmo Nikula 

Olli Karvonen 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Sara Alasuutari 

Henri Miettinen 

Vilja Tallgren 

Wiktoria Ripatti 

Roosa Kesonen 

Aada Mäkelä 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen muodostajan 

ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. 

 

18 § VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN ESTEELLISTEN EDUSTAJISTON 

JÄSENTEN TILALLE 

 

--- 

Perussääntö 11 § 1 mom.: 

 Edustajiston jäsen, joka valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan toimenhaltijaksi, on 

toimessa oloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä. 

 

Vaalijärjestys 44 §: 

 Milloin edustajiston jäsen eroaa tai on esteellinen, on edustajiston kutsuttava hänen 

tilalleen varajäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, tai ellei se ole mahdollista siitä 

vaalirenkaasta, jossa ehdokas on ollut ehdokkaana. 

 

 Milloin vaaliliiton tai vaalirenkaan listalta ei enää voida kutsua uutta varajäsentä 

edustajiston jäseneksi eronneen tai esteellisen jälkeen, tulee edustajiston kutsua jäseneksi 

se varajäsen, jolla on vaalissa valituksi tulleiden jälkeen suurin vertausluku. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Edustajisto toteaa muutokset edustajiston kokoonpanossa, mikäli 

hallituksen valinnan johdosta edustajiston jäsen on tullut 

esteelliseksi. 

 

KESKUSTELU: 

Pääsihteeri toteaa, että Roosa Kesonen on estynyt toimimaan 

edustajiston jäsenenä vuonna 2021. Kesosen tilalle edustajiston 

varsinaiseksi jäseneksi nousee Jaan-Kristian Lehtoranta. 

 

PÄÄTÖS: 

Roosa Kesoselle myönnettiin vuoden määräaikainen ero 

edustajistosta. 

 

19 § YLIOPPILASKUNNAN INSPEHTORI 

--- 

Inspehtorin ja kuraattorin ohjesääntö 3 § 

 Inspehtoriksi valittavan on oltava Vaasan yliopiston professori. Vaasan yliopiston rehtori tai 

ylioppilaskunnan kuraattori ei kuitenkaan voi samanaikaisesti toimia ylioppilaskunnan 

inspehtorina.  

 

 Ylioppilaskunnan hallitus ylioppilaskunnan kuraattoria kuultuaan, tekee inspehtorin 

valinnasta esityksen edustajistolle. Edustajisto valitsee inspehtorin.  

 

 Inspehtorin toimikauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa edustajiston 

toimikauden jälkimmäisen vuoden alussa ja päättyy seuraavan edustajiston toimikauden 

ensimmäisen vuoden lopussa. Henkilö voidaan valita inspehtoriksi korkeintaan kolmeksi (3) 

peräkkäiseksi toimikaudeksi. Inspehtorin valinta tapahtuu inspehtorin toimikauden lopussa, 

ja valinnan vahvistaa Vaasan yliopiston rehtori.  

 

 Inspehtorin pyytäessä eroa tehtävästään kesken toimikautensa edustajisto valitsee uuden 

inspehtorin hoitamaan tehtävää eroa pyytäneen inspehtorin loppukauden ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

---  

Viimeiset kolme toimikautta ylioppilaskunnan inspehtorina on 

toiminut Merja Koskela. Näin ollen Koskelan sääntömääräiset 

toimikaudet ovat täynnä. Ylioppilaskunnan inspehtorina on 

kiinnostunut toimimaan Tommi Lehtonen. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita ylioppilaskunnan inspehtoriksi professori 

Tommi Lehtosen. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

20 § YLIOPPILASKUNNAN KURAATTORI 

--- 

Inspehtorin ja kuraattorin ohjesääntö 5 §: 

 Kuraattoriksi valittavan on oltava ylioppilaskunnan perinteisiin perehtynyt ylioppilaskunnan 

nykyinen tai entinen jäsen. Vaasan yliopiston rehtori tai ylioppilaskunnan inspehtori ei 

kuitenkaan voi samanaikaisesti toimia ylioppilaskunnan kuraattorina.  

 

 Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kuraattorin ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.  

 

 Kuraattorin toimikauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa edustajiston 

toimikauden jälkimmäisen vuoden alussa ja päättyy seuraavan edustajiston toimikauden 

ensimmäisen vuoden lopussa.  

 

 Henkilö voidaan valita kuraattoriksi korkeintaan kolmeksi (3) peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

Kuraattorin valinta tapahtuu toimikauden lopussa ja valinnan vahvistaa Vaasan yliopiston 

rehtori.  
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Kuraattorin pyytäessä eroa tehtävästään kesken toimikautensa edustajisto valitsee uuden 

kuraattorin hoitamaan tehtävää eroa pyytäneen kuraattorin loppukauden ajaksi. 

--- 

Viimeiset kolme toimikautta ylioppilaskunnan kuraattorina on 

toiminut Timo Saranpää. Näin ollen Saranpään sääntömääräiset 

toimikaudet ovat täynnä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita ylioppilaskunnan kuraattoriksi Turkka 

Sinisalon. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti esityksen mukaisesti. 

 

21 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

21.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus 

--- 

Edustajiston työjärjestys 9 § 2-4 mom.: 

 Tarkastusajasta ja – paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa 

kokouksessa muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle.  

 

 Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa 

kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen 

äänivaltaisella edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä 

tällöin esittää oikeusvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä. Pöytäkirjantarkastajien 

tehtävänä on päättää vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen 

oikaisuvaatimus ja pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan. 

 

 Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa 

edustajiston kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastustilaisuus järjestetään sähköisesti Adobe Sign -

ohjelmalla perjantaina 27.11.2020. 

 

21.2 § Muut esille tulevat asiat 

 

Hallituksen puheenjohtaja kiitti edustajistoa kuluneesta vuodesta. 

 

22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

 

Juulia Tuominen   Johanna Luomala 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri 

(pykälät 1-16) 

 

 

 

Niklas Valtonen 

kokouksen puheenjohtaja 

(pykälät 17-22) 

 

 

 

Niklas Valtonen   Oskari Kaskinen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

(pykälät 1-16.1) 

 

 

 

Santeri Ala-Röyskö   Johanna Kaukovaara 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

(pykälät 10, 16.2.-22)   (pykälä 10) 

 


