edustajiston kokous 4/2022-2023
Esityslista
Aika

6.9.2022 klo 16.15

Paikka:

A201 PALOMÄKI -sali, Tervahovi, wolffintie 34, 65200 Vaasa

Pykälät:

1-

Jakelu jäsenet:

Pajasmaa Viivi
Nousiainen Arttu

Warranttilaiset
Kurki Sofia

Tuttilaiset

Virtanen Aapo

Rauta Veikko

Koivistoinen Tuomas

Tallgren Vilja

Näsman Sebastian

Akili Jeremie

Salmi Lotta

Haakana Roni

Anttila Niilo

Runola Otto

Happonen Samu

McBreen Jaber

Utti Amos

Nummila Atte

Tyynismaa Lili

Lam Honn

Uusi-Kokko Elli
Karlsson Eemeli

Unioni

Kurkinen Miro

Hinssa Viivi
Koivisto Laura

Punavihreä Allianssi

Kettuoja Ida

Saita Maria

Torppa Hannes

Kampusporvarit
Tuomela Antti
Rahim Dariush
Makkonen Emil

Jakelu muut:
Sara Alasuutari, hpj
Juusela Milla, hj
Koskela Jasmin, hj
Koskinen Ada, hj
Mäkinen Oscar, hj
Ojala Aurora, hj
Saukko Tiina, hj
Vuori Vappu, hj
Lauri Tuohiniemi, pääsihteeri
VYY:n henkilökunta
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1§

KOKOUKSEN AVAUS

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS

--Ylioppilaskunnan perussääntö
20 § Kokouksen koolle kutsuminen
Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla verkkosivuilla tai
ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston
jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edustajiston
järjestäytymiskokouksessa määritellyllä tavalla.
21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 20 §: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 verkkosivuille tiistaina 30.8.2022 ja
samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston
jäsenille sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun
sähköpostiosoitteeseen.
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
3§

EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN
Elli Uusi-Kokko on tullut valituksi ylioppilaskunnan edunvalvonnan
asiantuntijaksi, eikä voi täten enää toimia edustajiston jäsenenä.
Lisäksi edustajiston varajäsen Patrik von Bagh on kirjoiltapoistettu
valmistumisen johdosta.
Seuraavat edustajiston jäsenet palaavat edustajiston kokoonpanoon:
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Tyynelä Anni (Tuttilaiset
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto myöntää eron seuraaville edustajiston jäsenille:
Uusi-Kokko Elli (Warranttilaiset)
Edustajisto toteaa kokoonpanoon palanneeksi:
Tyynelä Anni (Tuttilaiset)
Lisäksi edustajisto toteaa, että edustajiston varsinaiseksi jäseneksi
nousee:
Niklas Valtonen (Warranttilaiset)
4§

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

--21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 20 §: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 41 § Pöytäkirjan tarkastaminen
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Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi (2) läsnä olevaa edustajaa ja
näille henkilökohtaiset varajäsenet.
---

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille
henkilökohtaiset varajäsenet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
7§

ILMOITUSASIAT
Tulevaa:
-

Ylioppilaskunta on päivittänyt leipätehtaan saunatilojen ohjeita
niin, että vuokraajan on mahdollista käydä siivoamassa saunatilat
seuraavana päivänä klo 8-12 välillä.

-

Ylioppilaskunnan uutena edunvalvonta-asiantuntijana on
aloittanut Elli Uusi-Kokko

-

VYY:n SYL-kummi Katariina Henttonen on saapunut edustajiston
kokoukseen 6.9.2022 esittelemään SYL ry:n
liittokokousmateriaaleja.

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.
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9§

HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI

Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida
toiminnastaan.
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.
10 §

JASMIN KOSKELAN ASETTAMINEN VAASAN YLIOPISTON

YLIOPPILASKUNNAN EHDOKKAAKSI SYL RY:N HALLITUKSEEN VUODELLE
2023
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Jasmin Koskela on kiinnostunut
asettumaan ehdolle Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n
hallituksen jäseneksi vuodelle 2023. Hallituksen valinnasta päättää
SYL:n liittokokous. Muu hallitus on kokouksessaan 29.8 päättänyt
yksimielisesti esittää edustajistolle Jasmin Koskelan asettamista
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ehdokkaaksi Suomen
ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n hallitukseen vuodelle 2023.
HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto asettaa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ehdokkaaksi
SYL:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2023 viestintätieteiden
ylioppilas Jasmin Koskelan.
11 §

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
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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.
---

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.
Hakua hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmään ei ole
esityslistan lähettämiseen mennessä ehditty vielä avata. Haun
selkeyttämiseksi, sekä useamman hakijan saamiseksi edustajiston
tulisi päättää työryhmän toimikauden pituudesta ja
järjestäytymisperiaatteesta. Lisäksi työryhmän toiminnan
aloittamiseksi edustajiston on hyvä linjata työryhmän
järjestäytymiskokouksen koollekutsunnan periaatteesta.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto päättää, että hallinnon opiskelijaedustajien
valintatyöryhmän toimikauden pituus on edustajiston toimikauden
loppuun saakka ja että työryhmän järjestäytymiskokous kutsutaan
koolle valintaryhmän sihteeriksi määrätyn ylioppilaskunnan
toimihenkilön toimesta.
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12 §

OLL:n LIITTOKOKOUSDELEGAATIO
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n liittokokous järjestetään 1.-3.11.2022.
Vuokatin urheiluopistolla. Ensimmäisenä päivänä järjestetään
keskustelutilaisuus liiton tulevaisuudesta ja varsinainen liittokokous
on 2.-3. marraskuuta. Ilmoittautuminen liittokokoukseen päättyy 2.10.
Liittokokousmateriaalit toimitetaan opiskelijoiden liikuntaliiton
toimesta 5.9.2022, jonka vuoksi ne eivät ole saapuneet esityslistan
lähettämiseen mennessä. Liittokokousmateriaalien puutteen vuoksi
pohjaesityksen muodostaminen liittokokousdelegaation
kokoonpanoksi on haastavaa. Liittokokouksen ilmoittautuminen
päättyy kuitenkin ennen seuraavaa suunniteltua edustajiston
kokousta. Perinteisesti ylioppilaskunnalta on liittokokouksen
delegaatiossa ollut mukana hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava,
sekä toinen hallituksen puheenjohtajista.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto valtuuttaa hallituksen nimittämään
liittokokousdelegaation jäsenet ja valtuuttaa hallituksen
täydentämään delegaatiota, mikäli joku valituista ei pääse
kokoukseen.

13 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13.1 §

Pöytäkirjan tarkastustilaisuus

--Edustajiston työjärjestys
41 § Pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastusajasta ja -paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa
kokouksessa muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle. Pöytäkirja
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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.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa,
Tuomas Koivistoinen
edustajiston puheenjohtaja

