
 

edustajiston kokous 7/2022-2023 

Esityslista 

 

Aika 31.1.2023 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 

Said Sumaya 

Karlsson Eemeli 

Kurkinen Miro 

 

Punavihreä Allianssi 

Saita Maria 

 

Kampusporvarit 

Tuomela Antti 

Rahim Dariush 

Makkonen Emil 

Pajasmaa Viivi 

Weck Henri 

 

Tuttilaiset 

Tyynelä Anni 

Rauta Veikko 

Tallgren Vilja 

Akili Jeremie 

Haakana Roni 

Runola Otto 

McBreen Jaber 

Nummila Atte 

 

Unioni 

Hinssa Viivi 

Alasuutari Sara 

Lehtinen Siiri 

Miettinen Henri 

 

  

 

 

 



 

Jakelu muut: 

 

Elmo Paloniemi, hpj 

Tiina Saukko, hj 

Emma Lehtonen, hj 

Laura Koivisto, hj 

Laura Karppinen, hj 

Lauri Hasa, hj 

Niklas Gummerus, hj 

Sara Güven, hj 

 

Lauri Tuohiniemi, pääsihteeri 

VYY:n henkilökunta 
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1 § KOKOUKSEN AVAUS  

 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS  

--- 

Perussääntö 19 §:  

 Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella 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 järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla. 

Perussääntö 20 §:  

 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 virallisille verkkosivuille ja samana päivänä on 

kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 

tiistaina 24.1.2023 ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 
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3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

Esityslistan lähettämiseen mennessä seuraavat edustajiston jäsenet 

ovat toimittaneet pääsihteerille pyynnön erota edustajistosta: 

- Kesonen Roosa (Unioni) 

 

Lisäksi esityslistan lähettämiseen mennessä seuraavat edustajiston 

jäsenet ovat lähettäneet pääsihteerille pyynnön määräaikaisesta 

erosta edustajistosta: 

- Ursin Eevi (Unioni) 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto myöntää eron edustajistosta Kesonen Roosalle (Unioni)

 Edustajisto myöntää määräaikaisen eron Ursin Eeville (Unioni) 

 

 

 

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

--- 

Perussääntö 20§:  

 Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja 

päätösvaltainen, jos läsnä 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. 
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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 

- VYY:n palvelutoimisto on palannut normaaliin arkeen 9.1.2023 alkaen 

- VYY:n vuosijuhlat pidetään 18.2.2023 

 

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. 



Edustajiston kokous 7/2022-2023 6 (9) 

Esityslista   

  

 

 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

10 § HALLITUSOHJELMA 2023 

Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut hallitusohjelmaa vuodelle 

2023. Hallitus toimittaa hallitusohjelmaluonnoksen edustajiston 

kommentoitavaksi 26.1.2023. Saatujen kommenttien pohjalta hallitus 

tuo valmiin hallitusohjelman hyväksyttäväksi edustajiston 

kokoukseen.  

 

Pääsihteerin ehdotus: 

Hallitus tuo kokoukseen edustajiston hyväksyttäväksi 

hallitusohjelman vuodelle 2023. 

 

LIITE:  Hallitusohjelma 2023 

 

11 § MAIJA NIINIOJA -STIPENDIT 

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.  
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 Stipendihaku on ollut auki 25.10.-27.11.2022. Määräaikaan mennessä 

toimitettiin 7 hakemusta. Hakemukset on käsitelty työryhmässä, 

jonka muodostivat pääsihteeri, vuoden 2022 hallituksen 

puheenjohtaja, vuoden 2022 edustajiston puheenjohtaja, vuoden 

2022 hallituksen järjestö- ja jäsenpalveluvastaava, sekä vuoden 2022 

hallituksen kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava. 

 

Työryhmä teki 15.12.2022 hallitukselle esityksen myöntää kahdelle 

hakijalle 150 euron stipendit Maija Niiniojan stipendirahastosta.  

 

Hallitus on käsitellyt työryhmän esitystä kokouksessaan 1/2023 

(9.1.2023) ja kannattanut työryhmän esitystä stipendin saajista. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

 Edustajisto: 

1) päättää stipendien arvoksi 150 euroa 

2) päättää myöntää stipendin liitteen mukaisesti 

 

LIITTEET:  Koonti stipendihakijoista  

stipendityöryhmän esitys stipendin saajasta 

 

 

12 §  ANSIO- JA KUNNIAMERKIT 

 

Ylioppilaskunnan ansio- ja kunniamerkkien haku on ollut auki 

28.11.2022-8.1.2023. Määräaikaan mennessä toimitettiin kaksi 

hakemusta. 

 

 Sääntömääräinen ansio- ja kunniamerkkityöryhmä on käsitellyt 

hakemukset ja tehnyt esityksensä edustajistolle. Esitys on 

yksimielinen. 
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ANSIO- JA KUNNIAMERKKITYÖRYHMÄN ESITYS: 

 

Edustajiston päättää myöntää II luokan ansiomerkin numero 60 Vilja 

Tallgrenille ja ansiomerkin numero 61 Roosa Kesoselle. 

 

LIITTEET: Ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esitys 

 

 

13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

  

13.1 §  Pöytäkirjan tarkastustilaisuus 

--- 

Edustajiston työjärjestys 9 § 2-4 mom.: 

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 

oikeusvaatimus 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 

 



Edustajiston kokous 7/2022-2023 9 (9) 

Esityslista   

  

 

 

Tervetuloa, 

 

Elmo Nikula  

edustajiston puheenjohtaja 


