
 

edustajiston kokous 10/2020-2021 

ESITYSLISTA 

 

Aika tiistai 21.9.2021, klo 16.15 

Paikka: Etäkokous Zoom-palvelussa: 

https://uwasa.zoom.us/j/63136005589?pwd=bU9QaUswMS9rUUN

GZ1lQbTVnNE44Zz09 

Pykälät: 1- 

 

Jakelu: 

Keskeiset 

Vainio Niko 

Kosunen Tero 

 

Unioni 

Ursin Eevi 

Kaskinen Oskari 

Lehtoranta Jaan-Kristian 

Veteläinen Akseli 

 

Punavihreä Allianssi 

Kvist Matias 

 

Tuttilaiset 

McBreen Jaber 

Löytynoja Anssi 

Hakoniemi Petra 

 

Warranttilaiset 

Rubanovitsch Victor 

Kurvinen Kirsi 

Ahonen Leevi 

Kaisko Mikko 

Nurminen Maria 

Uusi-Kokko Elli 

Eronen Elsi 

Järvinen Juulia 

Aalto Simo 

Valtonen Niklas 

Eronen Anna 

Ratamo Jenni 

Koivistoinen Tuomas 

 

Kampusporvarit 

Pyykkönen Joel 

Ronkainen Onni 

Hakanen Ville  

Piirainen Alisa 

Hirsimäki Riku 

Sankelo Hermanni  

Pajasmaa Viivi 



 

 

Jakelu muut: 

Elmo Nikula hpj 

Alasuutari Sara hj 

Karvonen Olli hj  

Kesonen Roosa hj 

Miettinen Henri hj 

Mäkelä Aada hj 

Tallgren Vilja hj 

Ripatti Wiktoria hj 

 

Johanna Luomala, pääsihteeri 

VYY:n henkilökunta 
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1 § KOKOUKSEN AVAUS 

 

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 virallisilla verkkosivuilla 14.9.2021 ja samana päivänä 

kokouksen esityslista on toimitettu edustajiston jäsenille 

sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

    

Seuraavat edustajiston jäsenet ovat pyytäneet eroa edustajistosta: 

Ala-Röyskö Santeri (Keskeiset) 

Vainio Niko (Keskeiset) 

Valio Anna (Warranttilaiset) 

Stenudd Jaakko (Warranttilaiset) 

Rubanovitsch Victor (Warranttilaiset) 
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Niskanen Helmi (Unioni) 

 

Seuraavat edustajiston jäsenet palaavat edustajiston varsinaisiksi 

jäseniksi määräaikaisen eron päätyttyä: 

Kauppi Perttu (Kampusporvarit) 

Kivilaakso Robi (Warrantilaiset) 

 

Yliopiston lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy esityslistan 

lähettämisen jälkeen ja pääsihteeri tekee edustajien 

läsnäolotarkastuksen ennen edustajiston kokousta.  

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto myöntää eron seuraaville edustajiston jäsenille: 

Ala-Röyskö Santeri (Keskeiset) 

Vainio Niko (Keskeiset) 

Valio Anna (Warranttilaiset) 

Stenudd Jaakko (Warranttilaiset) 

Rubanovitsch Victor (Warranttilaiset) 

Niskanen Helmi (Unioni) 

 

Lisäksi edustajisto toteaa, että  

- edustajiston varajäsen Kauppinen Elina (Keskeiset) nousee 

edustajiston varsinaiseksi jäseneksi  

- edustajiston jäsen Kauppi Perttu (Kampusporvarit) palaa 

edustajiston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin Pajasmaa Viivi 

(Kampusporvarit) siirtyy edustajiston varajäseneksi 

- edustajiston jäsen Robi Kivilaakso (Warranttilaiset) palaa 

edustajiston varsinaiseksi jäseneksi 

 

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

--- 

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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 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. 

  

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto hyväksyy 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.   

 

7 § ILMOITUSASIAT  

- VOAS:n toimitusjohtaja Marko Ylimäki vieraili edustajiston 

iltakoulussa 14.9. 

- SYL-kummi Aleksi Sandroos vieraili edustajiston iltakoulussa 14.9. 

- Edustajistolla mahdollisuus lausua SYL:n 

liittokokousmateriaaleista 16.9. saakka. 

- Ylioppilaskunnan vaalikoordinaattorina on aloittanut 1.9. Viivi 

Myllykoski. 
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PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

8 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA 

 

 Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi. 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

  

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

10 § VOAS:N SÄÄNTÖMUUTOS 

 

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö sr:n sääntöjen mukaan Säätiöllä on 

valtuuskunta. Säätiö suunnittelee sääntömuutosta, jonka myötä 

Säätiöllä ei enää olisi valtuuskuntaa vaan ainoastaan hallitus. Säätiö 

pyytää ylioppilaskunnan suostumusta siihen, että Säätiön säännöt 

muutetaan siten, että Säätiön hallituksen valintaa koskeva 

sääntöpykälä kuuluu seuraavasti: 

”Säätiön hallitukseen kuuluu kymmenen (10) – yksitoista (11) jäsentä. 

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti: 

− Vaasan kaupunki nimeää neljä (4) jäsentä 

− Vaasan yliopiston ylioppilaskunta nimeää yhden (1) jäsenen 
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− Åbo Akademis Studentkår nimeää yhden (1) jäsenen 

 − Vaasan Ammattikorkeakouluopiskelijat – VAMOK ry, Studentkåren vid Vasa 

Yrkeshögskolan – VAMOK rf nimeää yhden (1) jäsenen 

− Novium Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia nimeää yhden (1) jäsenen 

− asukastoimikuntien edustajista koostuva yhteistyövaltuuskunta nimeää kaksi (2) jäsentä. 

 

Lisäksi hallitus voi valita yhden jäsenen hallitukseen. Mikäli valitsijataho ei ole valinnut 

hallituksen jäsentä ennen uuden toimikauden alkamista, valitsee säätiön hallitus puuttuvan 

jäsenen.  

 

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustaja, 1. 

varapuheenjohtajaksi Vaasan kaupungin edustaja ja 2. varapuheenjohtajaksi Vaasan 

Ammattikorkeakouluopiskelijat – VAMOK ry, Studentkåren vid Vasa Yrkeshögskolan  

VAMOK rf:n edustaja. 

 

Hallituksen jäsenten, muiden kuin asukkaiden valitsemien, toimikausi on kaksi (2) vuotta ja 

asukkaiden valitsemien jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi 

alkaa aina kunkin vuoden ensimmäisenä päivänä.” 

 

VOAS:n toimitusjohtaja Marko Ylimäki esitteli 

sääntömuutosehdotuksen edustajiston iltakoulussa 14.9. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto päättää suostumuksesta Vaasan opiskelija-asuntosäätiön 

sääntömuutokseen. 

LIITE 

 Suostumuslomake 

 VOAS:n säännöt 

 

11 § SYL:N LIITTOKOKOUSDELEGAATIO 

 

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokous järjestetään 19.- 

20.11.2021 Korpilammella. Liittokokouksessa VYY:llä on käytettävissä 

viisi ääntä. Yksi edustaja saa käyttää yhtä ääntä. Varajäsenet on 

mahdollista nimetä joko henkilökohtaisiksi varajäseniksi tai 

yleisvarajäseniksi kutsumajärjestyksessä. 
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HALLITUKSEN ESITYS: 

Hallituksen esitys delegaatiosta tuodaan viimeistään edustajiston 

kokoukseen. 

 

12 § OLL:N LIITTOKOKOUSDELEGAATIO  

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokous järjestetään 10.‒11.11.2021 

Kuortaneen urheiluopistolla. Liittokokoukseen on mahdollista 

osallistua myös etäyhteydellä. Liittokokouksessa VYY:llä on 

käytettävissä kolme ääntä. Yksi edustaja voi käyttää enintään kolmea 

ääntä.  

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Hallituksen esitys delegaatiosta tuodaan viimeistään edustajiston 

kokoukseen. 

 

13 § YLIOPISTOKOLLEGIO 

 Yliopistokollegion varsinaiset jäsenet Santeri Ala-Röyskö ja Anna 

Valio ovat pyytäneet eroa tehtävästään. Hallinnon 

opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä Tero Kosunen ja Anssi Juvela 

nousevat yliopistokollegion varsinaisiksi jäseniksi. Yliopistokollegiota 

on täydennettävä kahdella varajäsenellä. 

 

Hallitus on avannut haun Yliopistokollegion varajäseneksi ajalle 20.8.-

3.9. Hakuaikana saapui yksi hakemus. Hallitus on jatkanut hakua ajalle 

7.9.-21.9. Uusien Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesäännön 

mukaista valintatyöryhmää ei ole vielä nimetty. Tästä johtuen 

edustajiston on syytä tehdä päätös vanhojen ohjesääntöjen 

mukaisesti. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 
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 Edustajisto päättää yliopistokollegion varajäsenten valinnasta. 

 

14 § KOULUTUSNEUVOSTO 

Koulutusneuvoston varajäsen Anna Valio on pyytänyt eroa 

tehtävästään. Koulutusneuvostoa on täydennettävä yhdellä 

varajäsenellä. 

 

Hallitus on avannut haun koulutusneuvoston varajäseneksi ajalle 

20.8.-3.9. Hakuaikana saapui yksi hakemus. Uusien Hallinnon 

opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaista valintatyöryhmää ei 

ole vielä nimetty. Tästä johtuen edustajiston on syytä tehdä päätös 

vanhojen ohjesääntöjen mukaisesti. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto päättää koulutusneuvoston varajäsenen valinnasta. 

 

15 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTATYÖRYHMÄ 

 

--- 

6 §  Edustajiston alaisen valintatyöryhmän kokoonpano ja asettaminen 

 Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan 

opiskelijaedustajien valintaa.  

 

 Valintatyöryhmään kuuluu 6-10 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Ylioppilaskunnan 

hallitus nimeää keskuudestaan yhden jäsenen ja edustajisto nimittää hakemusten 

perusteella muut jäsenet.  

 

 Valinta tehdään siten, että edustajistoryhmä ja yliopiston akateemiset yksiköt tulevat 

mahdollisuuksien mukaan edustetuksi valintatyöryhmässä. Valintatyöryhmä nimeää 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valintatyöryhmän sihteerinä toimii 

valinnasta vastaava hallituksen määräämä toimihenkilö.  

 

 Valintatyöryhmän jäsen on estynyt toimimaan tehtävässään, kun valmistellaan tai 

käsitellään sellaisen toimielimen opiskelijaedustajien valintaa, johon hän on itse hakenut. 

Tällöin hänen tilallaan toimii varaedustaja. 

--- 
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Ylioppilaskunnan uudistetun hallinnon opiskelijaedustajien 

valintaohjesäännön mukaan edustajiston alaisena toimii hallinnon 

opiskelijaedustajien valintatyöryhmä. Työryhmään kuuluu 6-10 

jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi ylioppilaskunnan 

hallitus nimeää keskuudestaan yhden jäsenen sekä määrää 

valintatyöryhmän sihteeriksi ylioppilaskunnan toimihenkilön. 

Edustajisto nimeää loput työryhmän jäsenet. 

 

Hallitus on avannut haun hallinnon opiskelijaedustajien 

valintatyöryhmään ajalle 20.8.-3.9. Hakuaikana ei saapunut 

hakemuksia. Hallitus on jatkanut hakua ajalle 7.9.-21.9. 

 

Hallitus on nimennyt keskuudestaan työryhmän jäseneksi Elmo 

Nikulan sekä sihteeriksi edunvalvonta-asiantuntija Lauri 

Tuohiniemen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto päättää hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmän 

nimeämisestä. 

 

 

16 § IHMISOIKEUSLIITON KANNATTAJAJÄSENYYS 

Ihmisoikeusliitto on asiantuntijajärjestö, joka keskittyy 

ihmisoikeuksien edistämiseen Suomessa. Liitto seuraa 

ihmisoikeustilannetta, vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen 

puolesta ja tuo päivänvaloon ihmisoikeusongelmia Suomessa. 

Toiminnan lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen perustuslain 

turvaamat perusoikeudet. Ihmisoikeusliitto on kutsunut 

ylioppilaskunnan kannattajajäsenekseen. Ihmisoikeusliiton 

kannattajajäsenmaksu on 150 euroa vuodessa. 
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HALLITUKSEN ESITYS: 

 Edustajisto päättää ihmisoikeusliiton kannattajajäsenyydestä. 

 

17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

17.1 § Pöytäkirjan tarkastustilaisuus 

  

--- 

Edustajiston työjärjestys 49 §  

 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi (2) 

läsnä olevaa edustajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. 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 oikaisuvaatimus 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.  

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle. 

 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

Tervetuloa, 

 

Elli Uusi-Kokko 

edustajiston puheenjohtaja 


