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Esityslista 

 

Aika 11.10.2022 klo 16.15 

Paikka: C203 KURTEN-auditorio, Tervahovi, wolffintie 34, 65200 Vaasa  

Pykälät: 1§ -  

 

Jakelu jäsenet: 

 

Warranttilaiset 

Kurki Sofia 

Virtanen Aapo 

Koivistoinen Tuomas 

Näsman Sebastian 

Salmi Lotta 

Anttila Niilo  

Happonen Samu 

Utti Amos 

Tyynismaa Lili 

Uusi-Kokko Elli 

Karlsson Eemeli 

Kurkinen Miro 

 

Punavihreä Allianssi 

Saita Maria 

 

Kampusporvarit 

Tuomela Antti 

Rahim Dariush 

Makkonen Emil 

Pajasmaa Viivi 

Nousiainen Arttu 

 

Tuttilaiset 

Rauta Veikko 

Tallgren Vilja 

Akili Jeremie 

Haakana Roni 

Runola Otto 

McBreen Jaber 

Nummila Atte 

Lam Honn 

 

Unioni 

Hinssa Viivi 

Koivisto Laura 

Kettuoja Ida 

 

 

  

 

 

 



 

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 4.10.2022 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  

 

Yliopiston lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt 15.9.2022 ja 

pääsihteeri on tehnyt edustajien läsnäolotarkastuksen ennen 

esityslistan lähettämistä. Statuksella valmistunut, jättänyt 

ilmoittautumatta, poissaoleva, siirtynyt toiseen korkeakouluun tai 

kirjoiltapoistettu ja täten kelpoisuutensa edustajistossa toimimiseen 

ovat menettäneet seuraavat varsinaiset edustajiston jäsenet: 
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Nousiainen Arttu (KaPo) 

Torppa Hannes (Unioni) 

 

Sekä seuraavat edustajiston varajäsenet: 

Järvinen Juulia (Warr.) 

Sainio Juuso (Warr.) 

Oksanen Sampsa (KaPo) 

Hakoniemi Petra (Tutt.) 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto toteaa seuraavien edustajiston jäsenien eronneen 

edustajistosta:  

Nousiainen Arttu (KaPo) 

Torppa Hannes (Unioni) 

Järvinen Juulia (Warr.) 

Sainio Juuso (Warr.) 

Oksanen Sampsa (KaPo) 

Hakoniemi Petra (Tutt.) 

 

Lisäksi edustajisto toteaa, että edustajiston varsinaiseksi jäseneksi 

nousee: 

Weck Henri (KaPo) 

Miettinen Henri (Unioni) 

 

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 

--- 
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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  

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 

 

- Talousasiantuntija on irtisanoutunut tehtävistään. Asiantuntijan 

viimeinen työpäivä on 13.10 

- Jäsenpalveluassistentti on aloittanut työskentelyn 3.10  

- OLL liittokokous 2-3.11.2022 

- SYL liittokokous 18-19.11.2022 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
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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 § OSM-KISAJÄRJESTÄJYYDEN HAKEMINEN 

Opiskelijoiden SM-kisat (OSM-kisat) ovat valtakunnalliset 

korkeakouluopiskelijoiden mestaruuskilpailut. Haku kisajärjestäjäksi 

vuodelle 2023 päättyy 15.10.2022. Hallitus on keskustellut 

mahdollisesta kisajärjestäjän paikan hakemisesta Salibandyn OSM-

kisojen järjestämisestä vuodelle 2023. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto ohjeistaa hallitusta OSM-kisojen järjestämisoikeuden 

hakemisesta vuodelle 2023.  

 

11 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTATYÖRYHMÄ 

--- 
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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. 

--- 

 

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 opiskelijaedustajien valintatyöryhmään 

ajalle 22.9.2022. Hakuaikana ei saapunut hakemuksia. Hallitus on 

jatkanut hakua ajalle 22.9–4.10. 

 

Hallitus on keskuudestaan nimennyt työryhmän jäseneksi Vappu 

Vuoren. Työryhmän sihteerinä toimii edunvalvonta-asiantuntija Elli 

Uusi-kokko 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

Edustajisto päättää hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmän 

kokoonpanosta 
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12 §  SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON 

LIITTOKOKOUSDELEGAATIO 

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n liittokokous järjestetään 18.- 

19.11.2022 Korpilammella. Liittokokouksessa VYY:llä on käytettävissä 

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

nimetä joko henkilökohtaisiksi varajäseniksi tai yleisvarajäseniksi 

kutsumajärjestyksessä. 

 

Hallituksen esitys: 

 Edustajisto päättää nimetä SYL:n liittokokoukseen VYY:n varsinaisiksi

 kokousedustajiksi seuraavat hallituksen jäsenet: 

 

 Sara Alasuutari 

 Ada Koskinen 

 

Lisäksi hallitus pyytää edustajistoa nimeämään keskuudestaan 

varsinaisiksi  kokousedustajiksi kolme edustajiston jäsentä.   

 

Yleisvaraedustajiksi edustajisto nimeää seuraavan hallituksen 

jäsenen: 

Milla Juusela. 

 

Lisäksi hallitus pyytää edustajistoa nimeämään keskuudestaan kaksi 

jäsentä yleisvaraedustajiksi. 

 

Lisäksi edustajisto päättää nimetä liittokokoustarkkailijoiksi 

pääsihteeri Lauri Tuohiniemen ja edunvalvonta-asiantuntija Elli Uusi-

Kokon.  

Hallituksen jäsen Jasmin Koskela osallistuu liittokokoukseen VYY:n 

ehdokkaana liiton hallitukseen.  

 

Edustajisto myös valtuuttaa hallituksen täydentämään 
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liittokokousdelegaatiota, mikäli joku delegaation jäsenistä on estynyt 

kokoukseen osallistumisesta. Delegaation johtajana toimii Sara 

Alasuutari. 

 

13 § HALLITUKSEN MUODOSTAJAN VAALI 

--- 

Edustajiston työjärjestys 25 §: 

Hallituksen muodostaja laatii ylioppilaskunnan perussäännön V luvun 23 §:n 

mukaisen esityksen ylioppilaskunnan hallitukseksi. Hallituksen muodostaja on 

velvollinen kuulemaan kaikkia edustajistoryhmiä ennen esityksensä laatimista. 

Hallituksen muodostajan velvollisuuksiin kuuluu avoimen ja hyvien tapojen 

mukaisen ilmapiirin luominen neuvottelujen aikana. Hallituksen muodostajaksi 

ehdolle asettuva voi jo ennen varsinaista valintaansa laatia ehdotuksen uudeksi 

hallitukseksi. Tämän on kuitenkin tapahduttava em. velvollisuuksien mukaisesti. 

--- 

Hallituksen muodostajan tehtävänä on valmistella edustajiston 

päätettäväksi esitys ylioppilaskunnan hallituksen kokoonpanoksi. 

Edustajisto käsittelee hallituksen valintaa seuraavassa edustajiston 

kokouksessa maanantaina 15.11.2022. 

Hallituksen muodostajaksi on ennakkoon voinut ilmaista 

kiinnostustaan 4.10.2022 saakka. Hallituksen muodostajaksi on 

kuitenkin mahdollista asettua ehdolle vielä edustajiston kokouksessa 

11.10.2022. 

 

Pääsihteerin tietoon ei ole esityslistan lähettämiseen mennessä tullut 

yhtään kiinnostunutta hakijaa hallituksen muodostajaksi. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ja ohjeistaa häntä 

toimittamaan esityksensä hallituksen kokoonpanoksi edustajiston 

tietoon viimeistään maanantaina 8.11.2022.  
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Mikäli kiinnostunutta hallituksen muodostajaa ei edustajiston 

kokouksessa löydetä, päättää edustajisto hallituksen muodostajan 

haun jatkamisesta. 

 

13.1 § Hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneiden esittäytyminen 

Avoin haku kiinnostuksen ilmaisemisesta toimia ylioppilaskunnan 

hallituksessa on ollut auki 11.10.2022 saakka. Hallituksessa toimimista 

kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus esittäytyä edustajistolle 

kiinnostuksestaan toimia ylioppilaskunnan hallituksessa. 

 

14 § TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 

Ensi vuoden talousarvion laatimista varten on syytä käydä 

lähetekeskustelu. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee keskustelun tiedoksi 

 

15 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

 

15.1 § 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 

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 
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päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy 

pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. 

.--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle. 

 

 

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Tervetuloa, 

 

Tuomas Koivistoinen  

edustajiston puheenjohtaja 


