edustajiston kokous 11/2020-2021
ESITYSLISTA
Aika

tiistaina 12.10.2021, klo 16.15

Paikka:

Levon auditorio, Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, 65200 Vaasa tai
Zoom-palvelu:
https://uwasa.zoom.us/j/64402470401?pwd=MVFkSWtkTWczekYx
M05aNVJlcFNMQT09

Pykälät:

1-

Jakelu jäsenet:

Warranttilaiset
Kurvinen Kirsi

Keskeiset

Ahonen Leevi

Kosunen Tero

Kaisko Mikko

Kauppinen Elina

Nurminen Maria
Kivilaakso Robi

Unioni

Eronen Elsi

Ursin Eevi

Järvinen Juulia

Kaskinen Oskari

Aalto Simo

Lehtoranta Jaan-Kristian

Valtonen Niklas

Veteläinen Akseli

Eronen Anna
Ratamo Jenni

Punavihreä Allianssi

Koivistoinen Tuomas

Kvist Matias
Kampusporvarit
Tuttilaiset

Pyykkönen Joel

McBreen Jaber

Kauppi Perttu

Löytynoja Anssi

Ronkainen Onni

Hakoniemi Petra

Hakanen Ville
Piirainen Alisa

Sankelo Hermanni
Lindholm Markus

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

Edustajiston kokous 11/2020-2021 3 (8)
Esityslista

1§

KOKOUKSEN AVAUS

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS

12.10.2020

--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
tiistaina 5.10.2021 ehdokasilmoituksessa annettuun
sähköpostiosoitteeseen.
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
PÄÄTÖS:
Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
3§

EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN
Pääsihteerin tietoon ei ole tullut muutoksia edustajiston
kokoonpanoon.
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PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto toteaa, että kokoonpanoon ei ole tullut muutoksia
edellisen kokouksen jälkeen.
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.
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.
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ILMOITUSASIAT
-

Edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt 5.10.

-

Ennakkoäänestyspäivät 26.-27.10. ja varsinaiset vaalipäivät 2.-3.11.

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 §

YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSSTRATEGIA

--Edustajiston kokous 9/2020-2021, 27.4.2021
14 § YLIOPPILASKUNNAN SIJOITUSSTRATEGIA
Edustajisto on kokouksessaan 23.10.2018 hyväksynyt ylioppilaskunnan sijoitusstrategian.
Sijoitusstrategian toteutumista ja päivitystä on syytä tarkastella.
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto nimeää työryhmän tarkastelemaan ylioppilaskunnan sijoitusstrategian
toteutumista ja päivitystarvetta. Työryhmää johtaa edustajiston 1. varapuheenjohtaja Niklas
Valtonen.
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KESKUSTELU:
Niklas Valtonen (warr.) esittää Vilma Viertolan (Unioni) kannattamana työryhmään Niklas
Valtosta, Kare Lainetta ja Onni Ronkaista. Riku Hirsimäki (KaPo) esittää Vilma Viertolan
(Unioni) kannattamana työryhmään Anssi Juvelaa.
PÄÄTÖS:
Edustajisto päätti yksimielisesti nimetä työryhmään Niklas Valtosen, Kare Laineen, Onni
Ronkaisen ja Anssi Juvelan.
---

Työryhmä on valmistellut ylioppilaskunnan sijoitusstrategian
päivitystä yhteistyössä Warrantti Investin kanssa.
TYÖRYHMÄN ESITYS:
Edustajisto päättää hyväksyä sijoitusstrategian.
LIITE
Sijoitusstrategia
11 §

MAIJA NIINIOJA -STIPENDIT

--Hallituksen kokous 20/2021, 4.10.2021
14 §

MAIJA NIINIOJA -STIPENDIT
Hallituksen vuosittainen tehtävänä on avata Maija Niinioja –stipendien haku.
Stipendiaateista päättää edustajisto työryhmän esityksen pohjalta, ja stipendit jaetaan
ylioppilaskunnan vuosijuhlassa helmikuussa. Stipendityöryhmään kuuluvat pääsihteeri,
stipendien haun alkaessa istuvat edustajiston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
sekä kaksi muuta hallituksen valitsemaa ylioppilaskunnan jäsentä.
Rahaston varallisuus koostuu ekonomi Maija Niiniojan testamenttaamista varoista.
Rahaston tarkoituksena on hoitaa sille kuuluvaa varallisuutta Maija Niiniojan testamentin
hengen ja ohjeiden mukaisesti, mikä tarkoittaa Vaasan yliopiston opiskelijoiden rahallista
tukemista stipendirahaston vuotuisella tuotolla. Vuosittaisessa stipendien jaossa on
huomioitava stipendirahaston pitkän aikavälin tuotto ja rahaston varallisuuden säilyminen.
Rahastosta on vuosien saatossa jaettu enemmän stipendejä kuin rahasto on tuottanut, ja
rahaston pääoma on heikentynyt.

PÄÄSIHTEERIN ESITYS:
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Hallitus päättää olla avaamatta stipendihakua ja esittää edustajistolle, että vuonna 2022 ei
myönnetä Maija Niinioja -stipendejä.
PÄÄTÖS:
Hallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
---

Hallitus on kokouksessaan 20/2021 päättänyt olla avaamatta hakua
Maija Niinioja -stipendeihin ja esittää edustajistolle, että stipendejä ei
jaeta helmikuussa 2022 järjestettävässä vuosijuhlassa.
HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto päättää olla myöntämättä Maija Niinioja -stipendejä
vuoden 2022 vuosijuhlassa.
12 §

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU
Vuoden 2022 talousarvion laatimista varten on syytä käydä
lähetekeskustelu.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto merkitsee keskustelun tiedoksi.
13 §

KATSAUS VUODEN 2021 HALLITUSOHJELMAAN
Hallitus on laatinut edustajistolle välikatsauksen hallitusohjelman
toteutumisesta.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto merkitsee katsauksen tiedoksi.

14 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14.1 §

Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

---
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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.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa,

Elli Uusi-Kokko
edustajiston puheenjohtaja

