edustajiston kokous 7/2020-2021
ESITYSLISTA
Aika

tiistai 26.1.2021 klo 16.15

Paikka:

Etäkokous Zoomin välityksellä:
https://uwasa.zoom.us/j/68008577988?pwd=ZUNSSWVZQnFBMjh
KK2k3RHFSN0kzdz09

Pykälät:

1-

Jakelu jäsenet:

Rubanovitsch Victor
Kurvinen Kirsi

Keskeiset

Kaisko Mikko

Vainio Niko

Nurminen Maria

Kosunen Tero

Satola Sebastian
Kivilaakso Robi

Unioni

Eronen Elsi

Ursin Eevi

Järvinen Juulia

Kaskinen Oskari

Aalto Simo

Kaukovaara Johanna

Valtonen Niklas

Lehtoranta Jaan-Kristian

Eronen Anna
Ratamo Jenni

Punavihreä Allianssi

Koivistoinen Tuomas

Kvist Matias
Kampusporvarit
Tuttilaiset

Pyykkönen Joel

McBreen Jaber

Ronkainen Onni

Löytynoja Anssi

Hakanen Ville

Hakoniemi Petra

Piirainen Alisa
Sankelo Hermanni

Warranttilaiset

Pajasmaa Viivi

Nieminen Mikko

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
Luomala Johanna, pääsihteeri
VYY:n henkilökunta
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--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 19.1.2021 ehdokasilmoituksessa annettuun
sähköpostiosoitteeseen.
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

3§

EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN
Seuraavat edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille
eroavansa edustajistosta:
Satola Sebastian (Warranttilaiset)
Tuominen Juulia (Punavihreä allianssi)
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Sandroos Aleksi (Keskeiset)
Lisäksi Kaukovaara Johanna (Unioni) on kirjoiltapoistettu
valmistumisen johdosta
Seuraavat edustajiston jäsenet ovat pyytäneet määräaikaista eroa
edustajistosta:
Kivilaakso Robi (Warranttilaiset)
Seuraavat edustajiston jäsenet palaavat edustajiston kokoonpanoon:
Uusi-Kokko Elli (Warranttilaiset),
Hirsimäki Riku (Kampusporvarit)
PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto myöntää eron seuraaville edustajiston jäsenille:
Satola Sebastian (Warranttilaiset)
Tuominen Juulia (Punavihreä allianssi)
Sandroos Aleksi (Keskeiset)
Kaukovaara Johanna (Unioni)
Edustajisto myöntää määräaikaisen eron edustajistosta Kivilaakso
Robille (Warranttilaiset).
Edustajisto toteaa kokoonpanoon palanneiksi:
Uusi-Kokko Elli (Warranttilaiset),
Hirsimäki Riku (Kampusporvarit)
Lisäksi edustajisto toteaa, että edustajiston varsinaisiksi jäseniksi
nousevat:
Veteläinen Akseli (Unioni)
Kaski Nenna (Warranttilaiset)
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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.
7§

ILMOITUSASIAT
Tulevaa:
-

Yliopiston vuosijuhla 27.1. klo 15
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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 §

KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN, 2. 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, ja edustajisto on kokouksessaan 6/2020-2021
(23.11.2020) hyväksynyt purkamisen hallituksen esityksen mukaisesti
1. käsittelyssä.
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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.
LIITE

VYY Holding Oy:n rahoituspyyntö

11 §

YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT, 1. KÄSITTELY
Edustajisto on kokouksessaan 3/2020-2021 (7.9.2020) asettanut
työryhmän käymään sääntöjä läpi ja tekemään edustajiston
kokoukselle esityksen sääntöjen uudesta muodosta.
Sääntötyöryhmässä on ollut edustettuna jokainen edustajistoryhmä.
Sääntötyöryhmä on valmistellut edustajistolle sääntömuutokset
ylioppilaskunnan sääntökokoelman uudistamiseksi.
Sääntömuutoksien tarkoituksena on lyhentää ja selkiyttää
ylioppilaskunnan sääntöjä. Sääntöuudistukset on käyty läpi
edustajiston iltakoulussa 19.1.2021

TYÖRYHMÄN ESITYS:
Edustajisto päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset
ylioppilaskunnan sääntöihin ja ohjesääntöihin ylioppilaskunnan
voimassa olevien sääntöjen määräämän käsittelyjärjestyksen
mukaisesti.
LIITTEET:

Sääntömuutokset
Työryhmän mietintö
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HALLITUSOHJELMA 2021
Ylioppilaskunnan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 2/2021
(18.1.2021) hallitusohjelman vuodelle 2021 edustajiston hyväksymän
strategian pohjalta.

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:
Edustajisto merkitsee tiedoksi hallitusohjelman vuodelle 2021.
LIITTEET:

Hallitusohjelma 2021

13 §

MAIJA NIINIOJA -STIPENDI
Ylioppilaskunta jakaa Maija Niinioja –stipendejä vuosittain
opinnoissaan ansioituneille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Stipendit
myönnetään ylioppilaskunnan omakatteisen rahaston tuotoista.
Stipendirahaston alkupääoman on ylioppilaskunnalle testamentillaan
lahjoittanut ekonomi Maija Niinioja.
Edustajisto päättää stipendien suuruudesta ja stipendien saajista
sekä tätä kautta rahaston purkamisen euromäärästä.
Stipendirahaston koko on pienentynyt ja tuotto ei ole vastannut
odotuksia viime vuosina, mikä tulee ottaa huomioon jaettavien
stipendien määrässä ja suuruudessa.
Stipendihaku on ollut auki 21.10.-21.11.2020. Määräaikaan mennessä
toimitettiin 18 hakemusta. Hakemukset on käsitelty työryhmässä,
jonka muodostivat pääsihteeri, istuva hallituksen puheenjohtaja,
istuva edustajiston puheenjohtaja hallituksen talous- ja
yrityssuhdevastaava sekä koulutuspoliittinen vastaava. Työryhmä teki
8.12.2020 hallitukselle esityksen myöntää kolmelle hakijalle 200
euron stipendit Maija Niiniojan stipendirahastosta. Työryhmän
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esityksen jälkeen pääsihteeri on käynyt tarkemmin läpi
stipendirahaston tuottoja yhdessä ylioppilaskunnan kirjanpitäjän
kanssa tuloksella, että ylioppilaskunnan stipendirahaston viime
vuosien tuotolla on mahdollista kestävästi jakaa 300 euron edestä
stipendejä.
Hallitus on käsitellyt työryhmän esitystä kokouksessaan 2/2021
(18.1.2021) ja päättänyt esittää edustajistolle jaettavaksi yhtä 300
euron arvoista Maija Niinioja -stipendiä vuonna 2021.
HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto:
1) päättää stipendin arvoksi 300 euroa
2) päättää myöntää stipendin liitteen mukaisesti
LIITTEET:

Koonti stipendihakijoista ja hallituksen esitys stipendin saajasta

14 §

ANSIO- JA KUNNIAMERKIT
Ylioppilaskunnan ansio- ja kunniamerkkien haku on ollut auki
2.11.2020-2.12.2020. Määräaikaan mennessä toimitettiin kaksi
hakemusta.
Sääntömääräinen ansio- ja kunniamerkkityöryhmä on käsitellyt
hakemukset ja tehnyt esityksensä edustajistolle. Esitys on
yksimielinen.

ANSIO- JA KUNNIAMERKKITYÖRYHMÄN ESITYS:
Edustajiston päättää myöntää II luokan ansiomerkin numero 55
Niklas Valtoselle ja ansiomerkin numero 56 Vilma Viertolalle.
LIITTEET:

Ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esitys
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YTHS:N VALTUUSKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJA
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry on pyytänyt ylioppilaskunnilta
esitystä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n valtuuskunnan
jäseniksi. Kiertovuoron mukaisesti puolet ylioppilaskunnista voivat
esittää valtuuskuntaan kahta varsinaista edustajaa, joiden tulee olla
kahta eri sukupuolta. Kiertovuoron mukaisesti ne ylioppilaskunnat,
jotka eivät ole varsinaisen edustajan esittämisvuorossa, voivat esittää
varaedustajia. Nämä ylioppilaskunnat voivat esittää valtuuskuntaan
kahta varaedustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta. VYY
esittää valtuuskunnan kiertovuoron mukaisesti kaudelle 2021-2022
varaedustajia.
Hallitus on avannut haun ajalle 11.1.-25.1.2021.

HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto päättää esittää valtuuskuntaan kahta varaedustajaa
ensisijaisuusjärjestyksessä.
16 §

TUTKIMUSNEUVOSTON OPISKELIJAEDUSTAJA
Yliopiston hallitus on päättänyt eriyttää tutkimus- ja
koulutusneuvoston tutkimusneuvostoksi ja koulutusneuvostoksi.
Ylioppilaskunnan tutkimus- ja koulutusneuvostoon valitsemat
opiskelijaedustajat jatkavat koulutusneuvoston jäseninä, ja
ylioppilaskunnan tulee nimetä uudet opiskelijaedustajat yliopiston
tutkimusneuvostoon.
Hallitus on avannut haun ajalle 11.1.-25.1.2021.

HALLITUKSEN ESITYS:
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Edustajisto päättää Tutkimusneuvoston opiskelijajäsenten valinnasta.
17 §

KIELIKESKUKSEN JOHTORYHMÄN OPISKELIJAEDUSTAJA
Kielikeskuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja Juulia Tuominen on
pyytänyt eroa tehtävästään. Hallinnon opiskelijaedustajien
valintaohjesäännön mukaisesti ylioppilaskunnan edustajiston on
nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
Hallitus on avannut haun Kielikeskuksen johtoryhmän varajäseneksi
ajalle 11.1.-25.1.2021.

HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto päättää Kielikeskuksen johtoryhmän varajäsenen
valinnasta.
18 §

MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN YKSIKÖN JOHTORYHMÄN
OPISKELIJAEDUSTAJA
Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja
Juulia Tuominen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästään.
Hallitus on avannut haun Markkinoinnin ja viestinnän yksikön
johtoryhmän varajäseneksi ajalle 11.1.-25.1.2021.

HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto päättää Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmän
varajäsenen valinnasta.
19 §

VOAS:N VALTUUSKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJA
VOAS:n valtuuskunnan opiskelijaedustaja Juulia Tuominen on
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pyytänyt eroa tehtävästään. Hallinnon opiskelijaedustajien
valintaohjesäännön mukaisesti ylioppilaskunnan edustajiston on
nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
Hallitus on avannut haun VOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi ajalle
11.1.-25.1.2021.
HALLITUKSEN ESITYS:
Edustajisto päättää VOAS:n valtuuskunnan varajäsenen valinnasta.

20 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20.1. §

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.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Tervetuloa,

Elli Uusi-Kokko
edustajiston puheenjohtaja
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