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1 § KOKOUKSEN AVAUS 

 

--- 

Perussääntö 14 § 2 mom.: 

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle istuvan edustajiston puheenjohtaja 30 päivän 

kuluessa vaalien tuloksen julkistamisesta. 

--- 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:56 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS 

  

--- 

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 tiistaina 19.11.2019 ja 

samana päivänä on kokouksen esityslista toimitettu edustajiston 

jäsenille sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN 

 --- 
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Perussääntö 14 § kohta 1: 

Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, 

jolloin edustajiston tehtävänä on 

1) todeta edustajiston kokoonpano [...] 

 

Edustajiston työjärjestys 64 §: 

 Edustajistoryhmän muodostavat ne edustajat ja varaedustajat, jotka on valittu samasta 

vaaliliitosta. 

 Samassa vaalirenkaassa olleet ryhmät voivat halutessaan toimia yhtenä edustajistoryhmänä. 

 Edustajistoryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. 

 Puheenjohtajana voi toimia varsinainen edustaja tai varaedustaja. 

 Edustajistoryhmän kokoonpano ja puheenjohtaja todetaan edustajiston 

järjestäytymiskokouksessa. 

 Edustajistoryhmän kokoonpano ja puheenjohtaja on ilmoitettava kirjallisesti edustajiston 

 puheenjohtajalle ja ylioppilaskunnan pääsihteerille ennen edustajiston 

järjestäytymiskokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, toteaa edustajiston puheenjohtaja 

edustajistoryhmän vaaliliiton mukaiseksi ja nimeää sen puheenjohtajaksi eniten 

henkilökohtaisia ääniä saaneen edustajan. 

 Edustajistoryhmien puheenjohtajien vaihtumisesta on ilmoitettava kirjallisesti edustajiston 

 puheenjohtajalle sekä ylioppilaskunnan pääsihteerille ja edustajiston tulee merkitä muutokset 

tiedoksi edustajiston kokouksessa edustajiston kokoonpanon toteamisen yhteydessä. 

--- 

 Edustajiston kokoonpano vaaliliittojen mukaisessa järjestyksessä 

vertauslukuineen on esityslistan liitteenä. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto toteaa: 

1) edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanon liitteen 

mukaiseksi.  

2) edustajistoryhmien puheenjohtajat (ilmoitetaan pääsihteerille 

kokouksen alkuun mennessä) 

3) pääsihteerille toimitetut eropyynnöt 

 

 Keskeiset: Tero Kosunen 

 Unioni: Johanna Kaukovaara 

 Punavihreä Allianssi: Matias Kvist 

Tuttilaiset: vuoden 2019 loppuun asti Anssi Löytynoja, 1.1.2020 alkaen 

Jaber McBreen 
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 Warranttilaiset: Victor Rubanovitsch 

 Kampusporvarit: Ville Hakanen 

 

Lisäksi pääsihteeri on saanut eropyynnön Matias Rautiaiselta (Warr). 

 

4 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  

--- 

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. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla. 

 

PÄÄTÖS: Paikalla 20 varsinaista ja 13 varaedaattoria. Todettiin kokous 

päätösvaltaiseksi. 

 

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

KESKUSTELU: Lisätään kohdaksi 22 VOAS:n valtuuskunnan ohjeistus 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto hyväksyi edustajiston esityslistan muutoksineen 

 

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ 

HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA 

--- 

Edustajiston työjärjestys 49 § 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi (2) läsnä olevaa edustajaa ja 

näille henkilökohtaiset varajäsenet. 
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--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille 

henkilökohtaiset varamiehet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

PÄÄTÖS:  

 Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Oskari Kaskinen ja 

Sebastian Satola, varalle Matias Kvist ja Ilmari Sipilä 

 

7 § ILMOITUSASIAT 

  

  - VYY:n glögit 9.12.2019 klo 14-16 Domus Bothnicalla 

 - Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.2019 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

  Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS:  Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

8 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA 

 

 Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS:  Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi. 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 
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 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.’ 

 

KESKUSTELU: Pääsihteeri raportoi Tritonian johtokunnasta 

 Vilma Viertola raportoi tilatyöryhmien työn aloittamisajankohdasta 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi.’ 

 

10 §  EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 

 

-- 

Perussääntö 14 § kohta 2: 

Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, 

jolloin edustajiston tehtävänä on 

[...] 

2) valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja 

seuraavan toimintakauden ajaksi [...] 

--- 

10.1 § Edustajiston puheenjohtajan valinta 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2020 

 

KESKUSTELU: Ville Hakanen esittää Juuso Aaltosta 

   Maria Mellanen esittää Juulia Tuomista 

 

 

 Koska ehdokkaita on kaksi, käydään asiasta vaali suljettuna 

lippuäänestyksenä. 
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 Annettuja ääniä 28 

 Hylättyjä: 0  

 Tyhjiä: 0 

 Aaltonen: 7 

 Tuominen: 21 

  

PÄÄTÖS:  Todettiin, että Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 

puheenjohtajaksi ajalle 1.1.-31.12.2020 on valittu Juulia Tuominen 

 

-- 

Kokous jatkui klo 17:49.  

Nenna Kaski (Warr) saapui asiakohdan käsittelyn aikana klo 17:48. Santeri Ala-Röyskö palasi 17:50. 

Paikalla 20 varsinaista 14 varaedaattoria. 

-- 

10.2 § Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2020. 

 

KESKUSTELU:  Roosa Rissanen esitti Niklas Valtosta 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto valitsi Niklas Valtosen 1. varapuheenjohtajaksi kaudelle 

 1.1. – 31.12.2020. 

 

10.3 § Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2020. 

KESKUSTELU:  

 Johanna Kaukovaara esitti Oskari Kaskista 
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PÄÄTÖS: Edustajisto päätti valita Oskari Kaskisen 2. varapuheenjohtajaksi 

kaudelle 1.1. – 31.12.2020. 

 

 

11§ JÄSENMAKSU LUKUVUONNA 2020-2021 

 

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2019-2020 on 139€. Viime 

vuonna edustajisto laski jäsenmaksu kolmella eurolla, lisäksi YTHS-

maksu nousi kolmella eurolla, eli ylioppilaskunnalle jäävä 

jäsenmaksuosuus laski 6€/ jäsen. Vuoden 2021 alusta YTHS-maksun 

kerääminen siirtyy Kelalle. YTHS-maksun osuus puolelta vuodelta on 

28,50€. Mikäli ylioppilaskunnan osuus pidetään samana 139€, on 

maksu ilman puolen vuoden YTHS-maksua 110,50€. Selkeyden vuoksi 

summa on syytä pyöristää tasasummaksi. Budjettiesitys on laskettu 

myös siten, että VYY:n osuus ei laske. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

 Hallitus esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

lukuvuonna 2020-2021 on 111€ koko lukuvuodelta, 58 € lukukaudelta. 

Jatko-opiskelijan (eli tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu koko lukuvuodelta 

on 45€ ja yhdeltä lukukaudelta 23€. 

 

PÄÄTÖS:  Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2020-

2021 on 111€ koko lukuvuodelta, 58 € lukukaudelta. Jatko-opiskelijan 

(eli tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu koko lukuvuodelta on 45€ ja yhdeltä 

lukukaudelta 23€. 

 

 

12§ ANSIO-JA KUNNIAMERKIT 
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 Ylioppilaskunnan ansio- ja kunniamerkkien haku on ollut auki siten, 

että hakemusten määräaika oli 9.11.2019. Määräaikaan mennessä 

toimitettiin viisi hakemusta. 

 

 Sääntömääräinen ansio- ja kunniamerkkityöryhmä on käsitellyt 

hakemukset ja tehnyt esityksensä edustajistolle. Esitys on 

yksimielinen. 

 

ANSIO- JA KUNNIAMERKKITYÖRYHMÄN ESITYS: 

 

 Edustajisto päättää myöntää ylioppilaskunnan I luokan ansiomerkin 

numero 65 Kim Kujalalle. 

 

 Edustajiston päättää myöntää II luokan ansiomerkin numero 52 Oskari 

Kaskiselle, nro 53 Tiia Toivolalle ja numero 54 Hannes Torpalle. 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti myöntää ylioppilaskunnan I luokan ansiomerkin 

numero 65 Kim Kujalalle. 

 

 Edustajiston päättää myöntää II luokan ansiomerkin numero 52 Oskari 

Kaskiselle, nro 53 Tiia Toivolalle ja numero 54 Hannes Torpalle. 

-- 

Hannes Torppa ja Oskari Kaskinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi 

-- 

 

13 § HALLITUKSEN MUODOSTAJAN VALINTA 

  

--- 

Perussääntö 14 § kohta 3: 

Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, 

jolloin edustajiston tehtävänä on 

[...] 

3) valita hallitus seuraavaksi toimikaudeksi edustajiston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla 

[...] 
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Edustajiston työjärjestys 60§ 

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan, siten kuin tässä työjärjestyksessä on määrätty 

yhden henkilön valitsemisesta useista ehdokkaista. 

 

Yleinen työjärjestys 33 § 

Kun valittavia henkilöitä on yksi, suoritetaan kaksivaiheinen enemmistövaali, jossa ehdokkaan 

on saatava annetuista äänistä ehdoton enemmistö tullakseen valituksi. Ellei kukaan 

ehdokkaista saa vaadittua enemmistöä ensimmäisessä äänestyksessä, toimitetaan toinen 

äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Äänten mennessä tasan vaali 

ratkaistaan arvalla. 

 

Edustajiston työjärjestys 61 §  

Hallituksen muodostaja laatii ylioppilaskunnan perussäännön 25 §: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 edellä mainittujen 

velvollisuuksien mukaisesti.  

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan. 

 

KESKUSTELU: 

 Oskari Kaskinen esitti Aleksi Sandroosia 

 Johanna Kaukovaara esitti Elli Uusi-Kokkoa 

 

Koska esityksiä valittavaksi henkilöksi on kaksi, käydään valinnasta vaali. Vaalin 

tulos:  

Ääniä 29 

Aleksi Sandroos 16 

Elli Uusi-Kokko 13 

Tyhjiä 0 

Hylättyjä 0 

 

PÄÄTÖS:  
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Edustajisto päätti, että Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen 

muodostajaksi vuodelle 2020 on valittu Aleksi Sandroos 

-- 

Tauon aikana Ville Hakanen, Ilmari Sipilä ja Markus Lindholm (Kapo) poistuivat äänestyksen jälkeen. 

Puheenjohtaja määräsi kokoustauon äänestystuloksen toteamisen jälkeen klo 18:54 

Puheenjohtaja jatkoi kokousta 3.12.2019 klo 16:16. Aloitetaan nimenhuudolla. Paikalla 20 varsinaista edaattoria, 

14 varaedaattoria. Paikalla 30 äänivaltaista edaattoria 

-- 

 

14 §  HALLITUKSEN VALINTA 

  

--- 

Perussääntö 25 § 1 mom.: 

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus. 

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, joiden on oltava 

ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä. 

 

Perussääntö 11 § 2 mom.: 

Ylioppilaskunnan toimihenkilö ei voi yhtäaikaisesti olla hallituksen jäsenenä. 

 

Työjärjestykset, osa II: Edustajiston työjärjestys 62 §: 

 Hallituksen muodostajaksi valittu esittää joko samassa tai jatkokokouksessa edustajistolle 

 ylioppilaskunnan perussäännön 25 §:n mukaisen esityksensä hallituksen 

henkilökokoonpanoksi. 

 Edustajisto haastattelee kaikki hallituksen muodostajan esityksessä mukana olevat henkilöt. 

 Jos edustajisto hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä hallituksen muodostajan esityksen, on 

 hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja ehdotuksessa mainitut henkilöt 

 hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto ei hyväksy esitystä, suoritetaan samassa tai 

jatkokokouksessa uusi hallituksen muodostajan vaali. 

 Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy muodostajan tekemän ehdotuksen 

hallituksen kokoonpanoksi. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto päättää hallituksen valinnasta hallituksenmuodostajan 

esityksen pohjalta. 

 

HALLITUKSEN MUODOSTAJAN ESITYS: 
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 Hallituksen muodostaja Aleksi Sandroosin esitys hallitukseksi vuodelle 

2020: 

 Elli Uusi-Kokko 

 Emmi Nuutila 

 Anniina Pouttu 

 Helmi Rihko 

 Elmo Nikula 

 Riku Hirsimäki 

 Olli Karvonen 

 

Edustajisto äänestää hallituksen luottamuksesta suljetulla lippuäänestyksellä.  

 

Vaalissa annettiin 30 ääntä 

Hylättyjä 0 

Tyhjiä 0 

JAA 27 

EI 3 

 

Todettiin, että hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi on hyväksytty ja saanut 

luottamuksen.  

 

-- 

Matias Juupaluoma (Kapo) saapui klo 16:36 

Riku Hirsimäki (Kapo) äänivaltaisena edaattorina jääväsi itsensä äänestyksestä. Salissa 30 

äänivaltaista varsinaista tai varaedaattoria. 

--  

 

15 § VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN ESTEELLISTEN EDUSTAJISTON 

JÄSENTEN TILALLE 

 

--- 

Perussääntö 11 § 1 mom.: 

Edustajiston jäsen, joka valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan toimihenkilöksi, on 

toimessa oloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä. 
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Vaalijärjestys 44 §: 

Milloin edustajiston jäsen eroaa tai on esteellinen, on edustajiston kutsuttava hänen tilalleen 

varajäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä 

vaalirenkaasta, jossa ehdokas on ollut ehdokkaana. 

Milloin vaaliliiton tai vaalirenkaan listalta ei enää voida kutsua uutta varajäsentä edustajiston 

jäseneksi eronneen tai esteellisen jälkeen, tulee edustajiston kutsua jäseneksi se varajäsen, 

jolla on vaalissa valituksi tulleiden jälkeen suurin vertausluku. 

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto toteaa muutokset edustajiston kokoonpanossa, mikäli 

hallituksen valinnan johdosta edustajiston jäsen on tullut esteelliseksi. 

 

KESKUSTELU: 

 Riku Hirsimäki, Elli Uusi-Kokko ja Aleksi Sandroos ovat estyneitä 

toimimaan edustajistolla vuonna 2020. 

 Riku Hirsimäen tilalle nousee Hermanni Sankelo 

 Elli Uusi-Kokon tilalle nousee Anna Eronen 

 

PÄÄTÖS:  Todettiin, että Riku Hirsimäelle, Elli Uusi-Kokolle ja Aleksi Sandroosille 

myönnettiin vuoden määräaikainen ero.  

 

16 § STRATEGIAN TARKASTELU 

 

Ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi viime vuonna VYY:lle strategian, 

jonka pohjalta hallitus teki edustajistolle tiedoksi hallitusohjelman. 

Edustajisto voi halutessaan tarkastella nykyistä strategiaa ja siten 

ohjata hallitusohjelman luomisprosessia.  

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto tarkastelee ylioppilaskunnan strategiaa ja tekee siihen 

tarvittavat muutokset. Hallituksen puheenjohtaja on esitellyt päivityksiä 

ryhmäpuheenjohtajapalaverissa. 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti päivittää strategiaa liitteen mukaisesti.  



Edustajiston järjestäytymiskokous 15 (20) 

Pöytäkirja 26.11.2019 & 3.12.2019  

  

 

 

LIITE: VYY:n strategia 

 

17 § TALOUSARVIO VUODELLE 2020 

  

Hallitus on valmistellut esityksen talousarvioksi vuodelle 2020.  

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää vahvistaa talousarvion vuodelle 2020 liitteen 

mukaisesti. 

 

LIITE: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2020 

 

-- 

Maria Mellanen (Unioni) jäävää itsensä asian käsittelyn ajaksi 

Mikko Kaisko (Warr) ja Tuomas Koivistoinen (Warr) poistuivat klo 17:32 

-- 

18§  KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN 1. 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 18.11.2019 ylioppilaskunnalle 

rahoituspyynnön. Pyyntö on liitteenä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää purkaa 45 000 euroa ylioppilaskunnan 

kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY 

Holdingin lainojen lyhentämiseen ja investointeihin. Purettava summa 

kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 
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PÄÄTÖS: Edustajisto päätti purkaa 45 000 euroa ylioppilaskunnan 

kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY 

Holdingin lainojen lyhentämiseen ja investointeihin. Purettava summa 

kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 

 

19§  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. Stipendirahaston 

koko on pienentynyt ja tuotto ei ole vastannut odotuksia viime ja 

tänä vuonna, joka tulee ottaa huomioon jaettavien stipendien 

määrässä ja suuruudessa. 

 

 Stipendihaku on ollut auki 17.11.2019 saakka. Määräaikaan mennessä 

toimitettiin 19 hakemusta. Hakemukset käsitellään työryhmässä, jonka 

muodostivat pääsihteeri ja istuva hallituksen puheenjohtaja, 

hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava sekä järjestövastaava. Hallitus 

hyväksyy työryhmän esityksen stipendeistä. Hallituksen esitys 

toimitetaan edustajistolle perjantaina 22. marraskuuta. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto: 

1) päättää stipendin arvosta 

2) päättää myöntää stipendit liitteen mukaisesti 
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PÄÄTÖS: Edustajisto hyväksyi työryhmän esityksen 300€ stipendin arvosta ja 

päätti jakaa ne työryhmän esityksen mukaisesti. 

 

20 §  OPISKELIJAN VAASA RY:N EDUSTAJAN OHJEISTAMINEN 

 

Opiskelijan Vaasa ry:n syyskokous kokoontuu joulukuun 18. päivä. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto ohjeistaa VYY:n edustajaa. 

 

KESKUSTELU: 

Ville Hakala esitti, että VYY:n edustajana ja puheenjohtajana OVVS:ssä 

toimisi Anssi Juvela, varalle tuleva hallituksen jäsen Riku Hirsimäki. 

Lisäksi VYY vastustaa VAMOK:n purkamisesitystä yhdistyksen suhteen. 

Mikäli kuitenkin OVVS:n sääntöjen mukaan vaadittava määrä jäseniä 

vaatisi yhdistyksen purkamista, yhdistyksen varat tulee ohjata 

opiskelijoiden mielenterveystyöhön Nyyti ry:lle 

 

 Johanna Kaukovaara kannatti Hakasen esitystä. 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto ohjeisti syyskokousedustajaa siten, että hallituksen 

puheenjohtajaksi esitetään Anssi Juvelaa ja hänen varajäsenekseen 

Riku Hirsimäkeä. VYY:n tulee vastustaa yhdistyksen purkamista, mutta 

mikäli yhdistys päätettäisiin purkaa, varat tulee käyttää opiskelijoiden 

mielenterveystyöhön ja lahjoittaa Nyyti ry:lle. 

-- 

Matias Kvist (PuVi) poistui klo 17:46, palasi 17:48 

-- 

 

21 § EDUSTAJISTON KOOLLE KUTSUMINEN 

 

--- 
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Perussääntö 19 §  

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. 

 

Edustajiston työjärjestys 4 § 3. mom. 

Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti edustajiston ja hallituksen jäsenille sekä 

ylioppilaskunnan työntekijöille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Esityslista 

laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään käsittelyn kannalta tarpeelliset 

selvitykset ja päätösehdotus tai -esitys. Hallitus voi tuoda pohjaesityksen edustajiston 

kokoukseen, mutta käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa  

--- 

 Edustajiston on syytä päättää kokouskutsun toimitustavasta. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto päättää, että kokouskutsu lähetetään edustajiston jäsenille 

ja varajäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

sähköpostitse jokaisen ehdokasilmoituksessa antamaan 

sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteen muutokset on 

ilmoitettava pääsihteerille kirjallisesti. 

 

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti, että kokouskutsu lähetetään edustajiston jäsenille ja 

varajäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 

sähköpostitse jokaisen ehdokasilmoituksessa antamaan 

sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteen muutokset on 

ilmoitettava pääsihteerille kirjallisesti. 

 

 

22§  VOAS:N VALTUUSKUNNAN OHJEISTUS 

 

Edellisessä kokouksessa valtuuskuntaa ohjeistettiin VOAS:n 

hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Hallituksen puheenjohtajalle 

on kuitenkin valittava myös varajäsen.  
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KESKUSTELU:   

Ville Hakala esitti Markus Lindholmia henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

Aleksi Sandroosille 

  

PÄÄTÖS: Edustajisto päätti ohjeistaa VOAS:n valtuuskuntaa siten, että 

hallituksen puheenjohtajan varajäseneksi valitaan Markus Lindholm 

 

 

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

 

  

23.1 § 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. 

 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastustilaisuus 10.12. klo 14 

 

23.2§ Hallituksen tervehdys 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 
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 Edustajiston merkitsee hallituksen tervehdyksen tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS:  Edustajiston merkitsi hallituksen tervehdyksen tiedoksi. 

 

 

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:42 

  

 


