
 

edustajiston kokous 1/2022-2023 

PÖYTÄKIRJA 

 

Aika tiistai 15.2.2022 klo 16.18-18.10 

Paikka: Auditorio Levón, Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, 65200 Vaasa 

Pykälät: 1-13 

 

Läsnä jäsenet: 

 

Warranttilaiset 

Kurki Sofia 

Koivistoinen Tuomas 

Näsman Sebastian 

Salmi Lotta 

Anttila Niilo  

Happonen Samu 

Tyynismaa Lili 

Uusi-Kokko Elli 

 

Said Sumaya 

Metsola Karim 

Rantanen Niko 

Kuortti Jonni 

Nikula Elmo 

 

Punavihreä Allianssi 

Saita Maria 

 

Güven Sara 

 

Kampusporvarit 

Rahim Dariush 

Makkonen Emil 

Pajasmaa Viivi 

Nousiainen Arttu 

 

Weck Henri 

 

Tuttilaiset 

Rauta Veikko 

Tallgren Vilja 

Haakana Roni 

McBreen Jaber 

Nummila Atte 

Lam Honn 

 

Veteläinen Akseli 

 

Unioni 

Hinssa Viivi 

Koivisto Laura 

Kettuoja Ida 

 



 

Kesonen Roosa 

Ursin Eevi 

 

Läsnä muut: 

 

Sara Alasuutari, hpj 

Juusela Milla, hj 

Koskela Jasmin, hj 

Koskinen Ada, hj 

Mäkinen Oscar, hj 

Ojala Aurora, hj 

 

Luomala Johanna, pääsihteeri 
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Pöytäkirja 15.2.2022  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18 

 

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 virallisille verkkosivuille tiistaina 8.2.2022 ja samana 

päivänä kokouksen esityslista on toimitettu edustajiston jäsenille 

sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

 

Seuraavat edustajiston jäsenet ovat pyytäneet määräaikaista eroa 

edustajistosta: 

Eeva Kääpä (Warranttilaiset) 

Siiri Lehtinen (Unioni) 

 

Lisäksi esityslistan lähettämisen jälkeen Anni Tyynelä (Tuttilaiset) on 

pyytänyt väliaikaista eroa edustajistosta. 

 

Seuraavat edustajiston jäsenet palaavat edustajiston kokoonpanoon: 

 Elmo Nikula (Warranttilaiset) 

 Roosa Kesonen (Unioni) 

 Henri Miettinen (Unioni) 

 Vilja Tallgren (Tuttilaiset)  

 

PÄÄSIHTEERIN MUUTETTU EHDOTUS: 

 

Edustajisto myöntää määräaikaisen eron edustajistosta seuraaville 

edaattoreille: 

Eeva Kääpä (Warranttilaiset) 

Siiri Lehtinen (Unioni) 

Anni Tyynelä (Tuttilaiset) 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Edustajisto toteaa kokoonpanoon palanneiksi:  

Elmo Nikula (Warranttilaiset) 

 Roosa Kesonen (Unioni) 

 Henri Miettinen (Unioni) 

 Vilja Tallgren (Tuttlilaiset) 

 

Lisäksi edustajisto toteaa, että edustajiston varsinaisiksi jäseniksi 

nousevat:  

Miro Kurkinen (Warranttilaiset) 

Honn Lam (Tuttilaiset) 

 

PÄÄTÖS: 

  Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

--- 

Perussääntö 

21 § 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. 

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Edustajisto totesi, että saapuvilla on 22 varsinaista ja 8 vara jäsentä, 

yhteensä 30 edustajiston jäsentä. 

 

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

PÄÄTÖS: 

  Edustajisto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

  

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ 

HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA 

--- 

Edustajiston työjärjestys  

41 § Pöytäkirjan tarkastaminen, 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.   

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirja 15.2.2022  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Edustajisto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Kurjen (Warr.) ja 

Viivi Hinssan (Unioni) ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Veikko 

Raudan (Tuttilaiset) ja Sebastian Näsmanin (Warr.) 

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

7 § ILMOITUSASIAT 

Tulevaa: 

- #UVA-ahistus 15.2. 

- Tutorkoordinaattorin ja KV-tutorkoordinaattorin rekryt ovat 

auki 17.2. klo 16 saakka. 

- Järjestöseminaari 21.2.-22.2. 

- Ylioppilaskunnan 54. vuosijuhla 19.3. 

 

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. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi hallituksen raportin tiedoksi. 

--- 

Henri Wck (KaPo) saapui kokoukseen pykälän aikana klo 16.31. 

Eevi Ursin (Unioni) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 16.48. 

--- 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

  

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

10 § KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN, 2. KÄSITTELY 

--- 

34 § Rahastojen purkaminen ja lakkauttaminen  

 Yliopilaskunnan omakatteiset rahastot lakkautetaan tai niitä puretaan edustajiston 

päätöksellä kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä 

edustajiston kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi (2) viikkoa. Varat tulee käyttää 

siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty tai muutoin saatu. Varojen käytöstä päättää 

edustajisto, samalla kun se päättää rahaston lakkauttamisesta 

--- 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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 1.11.2021 ylioppilaskunnalle 

rahoituspyynnön, ja edustajisto on järjestäytymiskokouksessaan 

2022-2023 hyväksynyt purkamisen hallituksen esityksen mukaisesti 1. 

käsittelyssä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää purkaa 40 000 euroa ylioppilaskunnan 

kehittämisrahastosta ylioppilaskunnan toimitiloja omistavan VYY 

Holdingin lainojen lyhentämiseen ja investointeihin. Purettava summa 

kohdistetaan VYY Holding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

LIITE  VYY Holding Oy:n rahoituspyyntö 

 

11 § HALLITUSOHJELMA 2022 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Ylioppilaskunnan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 5/2022 

hallitusohjelman vuodelle 2022 edustajiston hyväksymän strategian 

pohjalta. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

 Edustajisto hyväksyy hallitusohjelman vuodelle 2022. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

LIITTEET: Hallitusohjelma 2022 

 

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

Akseli Veteläinen (Tuttilaiset) esitti aloitteen poikkitieteellisten 

järjestöjen perustamisen tukemiseksi. Puheenjohtaja järjesti 

keskustelun pohjalta koeäänestyksen aloitteen hyväksymisestä.  

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti hylätä aloitteen. 

 

Elli Uusi-Kokko (Warr.) esitti Sofia Kurjen (Warr.) kannattamana 

seuraavan ponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto 

velvoittaa hallitusta kartoittamaan mahdollisuutta viestiä järjestöjen 

perustamisesta selkeämmin sekä kartoittaa keinoja kannustamiseen.” 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti hyväksyä ponnen yksimielisesti. 
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Pöytäkirja 15.2.2022  

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Laura Koivisto (Unioni) esitti aloitteen poikkitieteellisen 

opiskelijamedia-alustan herättämisestä.  

PÄÄTÖS: 

Edustajisto hyväksyi aloitteen yksimielisesti. 

 

Akseli Veteläinen (Tuttilaiset) esitti seuraavan ponnen: ”Tämän 

ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallitusta laatimaan 

pohjan edustajistossa annettavien aloitteiden pohjasta, muodosta ja 

yleisluontoiset ohjeet aloitteen muotoilemiseksi esimerkiksi 

toimenpidemuotoon. 

 

Aloitteiden yhteinäinen muoto korostaa niiden vaikuttavuutta. 

Pelkästään aloitteen huonosti tehty muotoilu ei saisi aiheuttaa 

yhdenkään aloitteen hylkäämistä.”  

PÄÄTÖS: 

Edustajisto hyväksyi ponnen yksimielisesti. 

 

 

12.1. § 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. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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: 

Pöytäkirjan tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 18.2.2022 klo 

13.00. 

--- 

Honn Lam (Tuttilaiset) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 17.33. 

Vilja Tallgren (Tuttilaiset) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 17.39 

--- 

 

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Tuomas Koivistoinen   Johanna Luomala  
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                      Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri 

 

 

Sofia Kurki    Viivi Hinssa 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


