
 

edustajiston kokous 8/2020-2021 

Pöytäkirja 

 

Aika Tiistai 16.3.2021, klo 16.15-18.03 

Paikka: Zoom-palvelu: 

https://uwasa.zoom.us/j/66064342159?pwd=UkU4Vk9sUk1NQU0xe

EdJNEtHYW5GQT09 

Pykälät: 1-17 

 

Läsnä jäsenet: 

Keskeiset 

Vainio Niko 

Kosunen Tero 

 

Torppa Hannes 

Ala-Röyskö Santeri 

 

Unioni 

Ursin Eevi 

Kaskinen Oskari 

Lehtoranta Jaan-Kristian 

Veteläinen Akseli 

 

Viertola Vilma 

 

Punavihreä Allianssi 

Kvist Matias 

 

Tuttilaiset 

McBreen Jaber 

Löytynoja Anssi 

Hakoniemi Petra 

 

Warranttilaiset 

Rubanovitsch Victor 

Kurvinen Kirsi 

Ahonen Leevi 

Kaisko Mikko 

Nurminen Maria 

Uusi-Kokko Elli 

Eronen Elsi 

Järvinen Juulia 

Aalto Simo 

Valtonen Niklas 

Eronen Anna 

Ratamo Jenni 

Koivistoinen Tuomas 

 

Valio Anna 

 

Kampusporvarit 

https://uwasa.zoom.us/j/66064342159?pwd=UkU4Vk9sUk1NQU0xeEdJNEtHYW5GQT09
https://uwasa.zoom.us/j/66064342159?pwd=UkU4Vk9sUk1NQU0xeEdJNEtHYW5GQT09


 

Pyykkönen Joel 

Ronkainen Onni 

Hakanen Ville  

Piirainen Alisa 

Hirsimäki Riku 

Sankelo Hermanni  

Pajasmaa Viivi 

 

Nieminen Mikko  

Juvela Anssi 

Lindholm Markus 

 

 

 

Läsnä 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 

 

Johanna Luomala, pääsihteeri 

Aleksi Sandroos, SYL-kummi 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15. 

 

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 ja samana päivänä on 

kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 

tiistaina 9.3.2021 ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

PÄÄTÖS:  

Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

  

Pääsihteerin tietoon ei ole saapunut muutoksia edustajiston 

kokoonpanoon.  

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto toteaa, että edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto totesi, että edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia. 

 

4 § 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. 

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Nimenhuudossa saapuvilla 19 edustajiston varsinaista ja 7 

varajäsentä, yhteensä 26 edustajiston jäsentä. Puheenjohtaja totesi 

kokouksen päätösvaltaiseksi. 

  

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 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.  

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anssi Juvela ja 

Jaber McBreen, heille varajäseniksi Petra Hakoniemi ja Hermanni 

Sankelo. 

--- 

Eevi Ursin (Unioni) saapui kokoukseen pykälän aikana klo 16.24. 

--- 

 

7 § ILMOITUSASIAT  

Tulevaa: 

- Ylioppilaskunnan tutorkoordinaattorina on aloittanut Salla Raittila 

- Ylioppilaskunnan kv-tutorkoordinaattorina on aloittanut Mikko 

Salusjärvi 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

8 § SYL-KUMMIN TERVEHDYS 

 

VYY:n SYL-kummi Aleksi Sandroos on saapunut etäyhteyden 

välityksellä kertomaan Suomen ylioppilaskuntien liiton kuulumisia. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto merkitsee kuulumiset tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi kuulumiset tiedoksi. 

--- 

Tuomas Koivistoinen (Warr.) saapui kokoukseen pykälän aikana klo 16.27. 

--- 

 

9 § 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. 

 

10 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

  

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

11 § YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT, 2. 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 sekä hyväksytty ensimmäisen 

kerran edustajiston kokouksessa 7/2020-2021 (26.1.2021). 

 

TYÖRYHMÄN ESITYS: 

Edustajisto päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset 

ylioppilaskunnan sääntöihin ja ohjesääntöihin ylioppilaskunnan 

voimassa olevien sääntöjen määräämän käsittelyjärjestyksen 

mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset 

ylioppilaskunnan sääntöihin ja ohjesääntöihin ylioppilaskunnan 

voimassa olevien sääntöjen määräämän käsittelyjärjestyksen 

mukaisesti. 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

LIITTEET 

 Sääntömuutokset 

 

12 § ÄÄNESTYSTAPA EDUSTAJISTOVAALEISSA 

---  

45 § Sähköisen vaalin järjestäminen  

Edustajistovaali ja edustajiston täytevaali voidaan suorittaa joko osittain tai kokonaan 

sähköistä äänestystapaa käyttäen. Päätöksen sähköisen äänestystavan käyttämisestä tekee 

edustajisto. Mahdollisuudesta sähköiseen äänestykseen tulee ilmoittaa vaalikuulutuksessa.  

---  

Ylioppilaskunnan edustajistovaali toimitetaan syksyllä 2021. Edelliset 

edustajistovaalit käytiin käyttäen Trevea-nimisen yrityksen Vakka-

järjestelmää. Pääsihteeri on pyytänyt Trevealta tarjouksen vaalien 

sähköisestä toimittamisesta. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

Edustajisto päättää sähköisen äänestysjärjestelmän käyttämisestä  

edustajistovaaleissa. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti sähköisen äänestysjärjestelmän käyttämisestä 

edustajistovaaleissa. 

 

13 § KESKUSVAALILAUTAKUNTA  

---  

Vaalijärjestys 6 §  

 Vaalit valmistelee, toimeenpanee ja valvoo keskusvaalilautakunta, jonka asettaa 

ylioppilaskunnan edustajisto vaalivuonna toukokuun 10. päivään mennessä.  
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Edustajiston puheenjohtaja tekee edustajistolle esityksen keskusvaalilautakunnan 

puheenjohtajasta ja seitsemästä (7) jäsenestä, joiden on kaikkien oltava ylioppilaskunnan 

vaalikelpoisia jäseniä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai jäsen ei voi olla 

vaaliasiamiehenä. Sihteerinä on ylioppilaskunnan pääsihteeri.  

 

 Keskusvaalilautakunnan tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kaikkia edustajistossa 

edustettuina olevia edustajistoryhmiä. Keskusvaalilautakunnan toimikausi päättyy, kun 

valitusaika vaalin tuloksesta on päättynyt tai mahdolliset valitukset vaalin tuloksesta on 

käsitelty.  

---  

Sääntöjen mukaan edustajiston tehtävänä on nimetä 

keskusvaalilautakunta edustajistovaalivuotena toukokuun 10. päivään 

mennessä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on päättää mm. 

vaalipäivistä ja ehdokasasettelun aikataulusta sekä antaa 

ohjeistuksen vaalikampanjointiin. Keskusvaalilautakuntaan valitaan 

puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.  

 

PUHEENJOHTAJAN ESITYS:  

Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan. 

 

KESKUSTELU: 

Edustajiston puheenjohtaja esitti keskusvaalilautakunnan 

kokoopanoksi: 

 Juulia Järvinen, puheenjohtaja 

Elsi Eronen 

Anna Eronen 

Petra Hakoniemi 

Mikko Nieminen 

Ida kettuoja 
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Pöytäkirja 

  

 

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Akseli Veteläinen 

Hannes Torppa 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaan. 

 

14 § YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 

 

Ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt strategian 

kokouksessaan 6/2018-2019 (27.11.2018) ja tarkastellut strategiaa 

kokouksissaan Järjestäytymiskokous 2020-2021 (3.12.2019) sekä 

6/2020-2021 (23.11.2020). Ylioppilaskunnan strategia päivitetään 

vuonna 2021.  

 

PÄÄSIHTEERIN ESITYS: 

Edustajisto valtuuttaa ja ohjeistaa hallituksen valmistelemaan 

ylioppilaskunnan strategiaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen 

valmistelemaan ylioppilaskunnan strategiaa ja ohjeisti hallitusta 

osallistamaan edustajistoryhmiä strategiatyössä. 

 

15 § MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN YKSIKÖN JOHTORYHMÄ 

 

Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Meri Nurminen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästään. 

Hallitus on avannut haun Markkinoinnin ja viestinnän yksikön 

johtoryhmän varajäseneksi ajalle 26.2.-12.3.2021. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmän 

varajäsenen valinnasta. 

 

KESKUSTELU: 

 Pääsihteeri esitteli hakuaikana saapuneen hakemuksen. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti valita Markkinoinnin ja viestinnän yksikön 

johtoryhmän varajäseneksi Sara Güvenin. 

 

16 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

16.1 § 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 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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 järjestetään sähköisesti Adobe Sign - 

ohjelmalla perjantaina 19.3.2021. 

 

 

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Elli Uusi-Kokko   Johanna Luomala  

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri 

 

 

Anssi Juvela   Jaber McBreen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


