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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 23.11.2021 ja 

samana päivänä kokouksen esityslista on toimitettu edustajiston 

jäsenille sähköpostitse ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN 

-- 

Perussääntö 

14 § Järjestäytymiskokous  

 Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua 

järjestäytymiskokoukseen, jolloin edustajiston tehtävänä on 1) todeta edustajiston 

kokoonpano, 2) valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen 

varapuheenjohtaja seuraavan toimintakauden ajaksi, 3) valita hallitus seuraavaksi 

toimintakaudeksi edustajiston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla, 4) hyväksyä 

toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. Järjestäytymiskokouksen 

kutsuu koolle istuvan edustajiston puheenjohtaja kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

vaalien tuloksen julkistamisesta. 

 

Edustajiston työjärjestys 

56 § Edustajistoryhmä  

 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. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

--- 

Edustajiston kokoonpano vaaliliittojen mukaisessa järjestyksessä 

vertauslukuineen on esityslistan liitteenä. 

 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

Edustajisto toteaa: 

1) edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanon liitteen 

mukaiseksi.  

2) edustajistoryhmien puheenjohtajat: 

Unioni, Viivi Hinssa 

Punavihreä Allianssi: Maria Saita, varana Matias Kvist 

Tuttilaiset: Anni Tyynelä, varana Jaber McBreen 

Warranttilaiset: Elli Uusi-Kokko, varana Samu Happonen 

Kampusporvarit: Emil Makkonen, varana Henri Weck 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto totesi: 

1) edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanon liitteen 

mukaiseksi.  

2) edustajistoryhmien puheenjohtajat: 

Unioni, Viivi Hinssa 

Punavihreä Allianssi: Maria Saita, varana Matias Kvist 

Tuttilaiset: Anni Tyynelä, varana Jaber McBreen 

Warranttilaiset: Elli Uusi-Kokko, varana Samu Happonen 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Kampusporvarit: Emil Makkonen, varana Henri Weck 

 

LIITE 

 Edustajistovaalien tulos 

 

4 § VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN ESTEELLISTEN EDUSTAJISTON 

JÄSENTEN TILALLE 

--- 

Perussääntö 

11 § Esteellisyys  

 Edustajiston jäsen, joka valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan toimihenkilöksi, on 

toimessa oloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä. Ylioppilaskunnan 

toimihenkilö ei voi yhtäaikaisesti olla hallituksen jäsenenä. Mikäli henkilö on esteellinen 

tiettynä ajankohtana, se ei ole este asettua ehdolle toimeen, joka alkaa esteellisyyden 

päättymisen jälkeen. 

 

Vaalijärjestys  

44 § Varajäsenen kutsuminen  

 Jos 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. Jos 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 MUUTETTU EHDOTUS: 

Edustajisto toteaa, että edustajiston jäsenet Sara Alasuutari (Unioni) 

ja Vilja Tallgren (Tuttilaiset) toimivat ylioppilaskunnan hallituksessa ja 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

ovat toimessa oloaikanaan esteellisiä toimimaan edustajiston 

jäseninä. Edustajisto toteaa, että Alasuutarin tilalle varsinaiseksi 

jäseneksi nousee Hannes Torppa ja Tallgrenin tilalle varsinaiseksi 

jäseneksi nousee Ada Koskinen. Lisäksi edustajisto toteaa, että 

edustajiston varajäsenet Elmo Nikula, Henri Miettinen ja Roosa 

Kesonen ovat estyneitä toimimaan varajäseninä hallitustyöskentelyn 

vuoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto totesi yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

5 § 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: 

Edustajisto totesi, että saapuvilla on 25 varsinaista ja 10 varajäsentä, 

yhteensä 35 edustajiston jäsentä. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

6 § 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: 

Edustajisto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anni Tyynelän (Tuttilaiset), 

Antti Tuomelan (KaPo), varalle Viivi Hinssa (Unioni), Koivisto Laura 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

(Unioni). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. 

 

7 § EDUSTAJISTON KOOLLE KUTSUMINEN 

--- 

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 hallitukselle, edustajiston varsinaisille ja 

varajäsenille 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. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto päättää, että kokouskutsu lähetetään edustajiston 

jäsenille ja varajäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta sähköpostitse jokaisen edustajiston jäsenen 

ehdokasilmoituksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

8 § ILMOITUSASIAT 

 

- Edustajistokoulutus 11.1.2021 

- Ylioppilaskunnan palvelutoimisto joululomalla 20.12.2021-10.1.2022 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

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 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

  

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto merkitsi hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

--- 

Ada Koskela (Tuttilaiset) saapui pykälän aikana klo 16.53. 

--- 

 

11 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJISTON VALINTA 

-- 

Perussääntö 14 § järjestäytymiskokous: 

 Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua 

järjestäytymiskokoukseen, jolloin edustajiston tehtävänä on [...] 

 2) valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja 

seuraavan toimintakauden ajaksi [...] 

--- 

11.1. § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2022. 

 

KESKUSTELU: 
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 Anni Tyynelä (Tuttilaiset) esitti Tuomas Koivistoista (Warr.). 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti valita edustajiston puheenjohtajaksi 

Tuomas Koivistoisen (Warr.). 

 

11.2. § EDUSTAJISTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2022. 

 

KESKUSTELU: 

 Lili Tyynismaa (Warr.) esitti Vilja Tallgrenia (Tuttilaiset). 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti valita edustajiston 1. 

varapuheenjohtajaksi Vilja Tallgrenin. 

 

11.3. § EDUSTAJISTON 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan kaudelle 

 1.1. – 31.12.2022. 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

KESKUSTELU: 

 Niklas Valtonen (Warr.) esitti Sofia Kurkea (Warr.). 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti valita edustajiston 2. 

varapuheenjohtajaksi Sofia Kurjen (Warr.) 

--- 

Niilo Anttila (Warr.) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 17.12. 

--- 

 

12 § JÄSENMAKSU LUKUVUONNA 2022-2023 

Edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

rehtorin vahvistettavaksi. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 

2022-2023 on 83 € koko lukuvuodelta, 44 € lukukaudelta. Jatko-

opiskelijan (eli tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu on 45 € lukuvuodelta ja 

23 € lukukaudelta. 

 

KESKUSTELU: 

Antti Tuomela (KaPo) esitti, Eemil Makkosen (KaPo) kannattamana, 

että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2022-2023 on 79 € 

koko lukuvuodelta, 42 € lukukaudelta. Jatko-opiskelijan jäsenmaksu 

on 45 € lukuvuodelta ja 23 € lukukaudelta. 
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Koska toisistaan poikkeavia päätösesityksiä oli kaksi, määräsi 

puheenjohtaja avoimen koeäänestys. Äänestys suoritettiin 

kättennostolla. Puheenjohtaja tulkitsi hallituksen pohja voittaneen. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 

2022-2023 on 83 € koko lukuvuodelta, 44 € lukukaudelta. Jatko-

opiskelijan (eli tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu on 45 € lukuvuodelta ja 

23 € lukukaudelta. 

 

13 § HALLITUKSEN MUODOSTAJAN VALINTA 

--- 

Perussääntö 14 § Järjestäytymiskokous, kohta 3: 

 Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua 

järjestäytymiskokoukseen, jolloin edustajiston tehtävänä on [...] 3) valita hallitus seuraavaksi 

toimikaudeksi edustajiston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla [...] 

 

Edustajiston työjärjestys 52§ Hallituksen muodostaja 

 Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan, siten kuin tässä työjärjestyksessä on 

määrätty yhden henkilön valitsemisesta useista ehdokkaista. 

 

Yleinen työjärjestys 25 § Kaksivaiheinen enemmistövaali 

 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 53 § Hallituksen muodostajan tehtävät  
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Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 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. 

--- 

Ylioppilaskunnan hallitus avasi haun hallituksen muodostajaksi 

kokouksessaan 22/2021. Hakuaika päättyi 23.11. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan. 

 

KESKUSTELU: 

 Sofia Kurki (Warr.) esitti hallituksen muodostajaksi Sara Alasuutaria. 

Jaber McBreen (Tuttilaiset) esitti hallituksen muodostajaksi Ida 

Kettuojaa. 

 

Käytiin suljettu lippuvaali: 

Annettuja ääniä 30  

Hylättyjä 0  

Tyhjiä 0 

Alasuutari 14 

Kettuoja 16 

 

PÄÄTÖS: 
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_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Edustajisto valitsi hallituksen muodostajaksi Ida Kettuojan. 

 

LIITE 

 Äänestyspöytäkirja 

---  

Työjärjestys 30.11.: 

 Kokous jäi tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauolle klo 18.39 ja jatkui tiistaina 7.12.2021 klo 

16:16 auditorio Levonissa. 7.12. saapuvilla 17 edustajiston varsinaista ja 28 varajäsentä, 

yhteensä 38 edustajiston jäsentä. 

Työjärjestys 7.12.: 

 Edustajisto otti pykälän uudelleen käsittelyyn. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS KOKOUKSESSA: 

 Koska edustajiston 30.11.2021 pykälässä 13 valitsema hallituksen 

muodostaja ei nauti enää edustajiston luottamusta, on edustajiston 

sääntömääräisesti suoritettava uusi hallituksen muodostajan vaali. 

 

KESKUSTELU: 

 Lili Tyynismaa (Warr.) esitti Sara Alasuutaria. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti valita hallituksen muodostajaksi Sara 

Alasuutarin. 

--- 

Työjärjestys 7.12.: 

 Kokoustauko 17.40-17.49. Tämän jälkeen päätösasioiden käsittelyä jatkettiin pykälät 16-20. 

 Ida Kettuoja (Unioni) poistui kokouksesta tauon aikana. 



Edustajiston järjestäysymiskokous 2022-2023 

Pöytäkirja 30.11.2021, 7.12.2021, 15.12.2021

   17 (29) 

 

  

 

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Oiva Kovanen (Unioni) poistui kokouksesta tauon aikana. 

 Jasmin Koskela (Unioni) poistui kokouksesta tauon aikana, 

--- 

 

 

14 §  HALLITUKSEN VALINTA  

--- 

Perussääntö 25 § Hallituksen kokoonpano, 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. 

 

Edustajiston työjärjestys 54 § Hallituksen valinta  

 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, päätetään jatkaako valittu 

hallituksenmuodostaja tehtävässään. Jos aiemmin valittu hallituksenmuodostaja saa 

edustajiston luottamuksen, hän tuo uuden esityksen hallituksen kokoonpanoksi 

seuraavaan edustajiston kokoukseen. Jos hallituksen muodostaja ei saa luottamusta, 

suoritetaan hallituksen muodostajan vaali samassa tai jatkokokouksessa. Menettelyä 

jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy muodostajan tekemän ehdotuksen hallituksen 

kokoonpanoksi. 
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_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto päättää hallituksen valinnasta hallituksenmuodostajan 

esityksen pohjalta. 

KESKUSTELU: 

Hallituksen muodostaja Ida Kettuoja esitti hallituksen kokoonpanoksi 

vuodelle 2022: 

Ida Kettuoja (hallituksen puheenjohtaja) 

Laura Koivisto 

Eevi Ursin 

Roosa Kalliovalkama 

Jasmin Koskela 

Milla Juusela 

Aurora Ojala 

Oscar Mäkinen 

 

Ville Hakanen (KaPo) esitti Antti Tuomelan (KaPo) kannattamana, että 

hallituksen muodostajan esitys hylätään. 

 

Suoritettiin suljettu lippuäänestys 

Annettuja ääniä 29 

Hylättyjä 0 

Tyhjiä 0 

JAA 4 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

EI 25 

 

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen muodostajan esitys on tullut 

hylätyksi. Edustajisto äänesti sääntömääräisesti hallituksen 

muodostajan luottamuksesta. 

 

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. 

Annettuja ääniä 29 

Hylättyjä 0 

Tyhjiä 0 

JAA 6 

EI 23 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti hylätä hallituksen muodostajan esityksen 

hallituksen kokoonpanoksi. Lisäksi edustajisto päätti, että valittu 

hallituksen muodostaja ei jatka tehtävässään. 

 

LIITE 

 Äänestyspöytäkirja 

 Äänestyspöytäkirja 

--- 

Elmo Paloniemi (Unioni) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 16.57. 

Martta Mustonen (Tuttilaiset) poistui kokouksesta pykälän aikana klo 17.03. 

--- 
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Pöytäkirjantarkastusmerkinnät                                                     Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 

_________________      ___________________ 

Puheenjohtaja              Sihteeri 

_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

--- 

Työjärjestys 15.12.: 

 Kokous palasi tauolta 15.12. klo 16.17 auditorio Wolffissa. Saapuvilla 17 edustajiston 

varsinaista ja 16 edustajiston varajäsentä, yhteensä 33 edustajiston jäsentä. 

 Edustajisto otti pykälän uudelleen käsittelyyn. 

--- 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto päättää hallituksen valinnasta hallituksenmuodostajan 

esityksen pohjalta. 

 

KESKUSTELU: 

Hallituksen muodostaja Sara Alasuutari esitti hallituksen 

kokoonpanoksi vuodelle 2022: 

Sara Alasuutari (hallituksen puheenjohtaja) 

Milla Juusela  

Jasmin Koskela 

Ada Koskinen  

Oscar Mäkinen  

Aurora Ojala  

Tiina Saukko  

Vappu Vuori 

 

Suoritettiin suljettu lippuäänestys hallituskokoonpanon 

luottamuksesta. 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Annettuja ääniä 29 

Hylättyjä 0 

Tyhjiä 0 

JAA 29 

EI 0 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen muodostajan 

ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. 

 

LIITE 

 Äänestyspöytäkirja 

 

15 § VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN ESTEELLISTEN EDUSTAJISTON 

JÄSENTEN TILALLE 

--- 

Perussääntö 11 § Esteellisyys  

 Edustajiston jäsen, joka valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan toimihenkilöksi, on 

toimessa oloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä. Ylioppilaskunnan 

toimihenkilö ei voi yhtäaikaisesti olla hallituksen jäsenenä. Mikäli henkilö on esteellinen 

tiettynä ajankohtana, se ei ole este asettua ehdolle toimeen, joka alkaa esteellisyyden 

päättymisen jälkeen. 

 

Vaalijärjestys 44 § Varajäsenen kutsuminen  

 Jos 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. Jos vaaliliiton tai vaalirenkaan listalta ei 

enää voida kutsua uutta varajäsentä edustajiston jäseneksi eronneen tai esteellisen 
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_________________      ___________________ 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS KOKOUKSESSA: 

Edustajisto toteaa, että edustajiston jäsenet Sara Alasuutari (Unioni), 

Jasmin Koskela (Unioni), Ada Koskinen (Tuttilaiset) toimivat 

ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2022 ja ovat toimessa 

oloaikanaan esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä. Lisäksi 

edustajisto toteaa, että Alasuutarin tilalla varsinaisena jäsenenä toimii 

Hannes Torppa. 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto totesi yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 

 

16 § TALOUSARVIO VUODELLE 2022 

Hallitus on valmistellut esityksen ylioppilaskunnan talousarvioksi 

vuodelle 2022.  

 

HALLITUKSEN ESITYS: 
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_________________      ___________________ 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Edustajisto päättää vahvistaa talousarvion vuodelle 2022 liitteen 

mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

LIITE: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022 

 

17 §  KEHITTÄMISRAHASTON PURKAMINEN, 1. 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 

--- 

 

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. Pyyntö on liitteenä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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 

 Rahoituspyyntö 

 

 

18 §  OPISKELIJAN VAASA RY:N KOKOUSEDUSTAJAN OHJEISTAMINEN 

Opiskelijan Vaasa ry on esittänyt kokouskutsun yhdistyksen 

syyskokoukseen, joka kokoontuu 14.12. klo 10. Syyskokouksessa 

käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan kokousedustajan Opiskelijan 

Vaasan syyskokoukseen ja ohjeistaa edustajaa esittämään 

Opiskelijan Vaasan hallitukseen edustajiston nimeämää jäsentä. 

 

KESKUSTELU: 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Elli Uusi-Kokko (Warr.) esitti Henri Miettistä Opiskelija Vaasa ry:n 

hallitukseen. 

 

Ville Hakanen (KaPo) esitti Elli Uusi-Kokon (Warr.) kannattamana 

edustajaa ohjeistettavaksi niin, että VYY:lle tavoitellaan yhdistyksen 

puheenjohtajuutta. 

 

Hannes Torppa (Unioni) esitti Elli Uusi-Kokon (Warr.) kannattamana 

syyskokousedustajaksi Roosa Kesosta, ja että vuoden 2022 hallitus 

valtuutetaan valitsemaan Miettiselle varajäsenen yhdistyksen 

hallitukseen. 

 

PÄÄTÖS: 

Edustajisto päätti yksimielisesti valita ylioppilaskunnan 

kokousedustajaksi Opiskelijan Vaasa ry:n syyskokoukseen Roosa 

Kesosen ja ohjeisti kokousedustajaa esittämään Henri Miettistä 

Opiskelijan Vaasan hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi edustajisto 

valtuutti ylioppilaskunnan hallituksen valitsemaan Miettiselle 

varajäsenen yhdistyksen hallitukseen vuonna 2022. 

 

19§ ANSIO-JA KUNNIAMERKIT 

Ylioppilaskunnan ansio- ja kunniamerkkien haku on ollut auki siten, 

että hakemusten määräaika on 24.11.2021. 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Sääntömääräinen ansio- ja kunniamerkkityöryhmä käsittelee 

hakemukset kokouksessaan 29.11. ja toimittaa esityksensä 

edustajistolle 30.11. 

 

ANSIO- JA KUNNIAMERKKITYÖRYHMÄN ESITYS: 

Edustajisto päättää myöntää ylioppilaskunnan vuosijuhlassa 

helmikuussa 2022 seuraavat ansiomerkit: 

II luokan ansiomerkki nro 57 Anssi Juvela 

II luokan ansiomerkki nro 58 Jaber McBreen 

II luokan ansiomerkki nro 59 Elli Uusi-Kokko 

I luokan ansiomerkki nro 66 Aleksi Sandroos 

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

--- 

Elli Uusi-Kokko (Warr.) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 

Jaber McBreen (Tuttilaiset) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. 

--- 

 

20 § TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2022 

VYY:n tilintarkastajana toimii Mari Kaasalainen ja 

toiminnantarkastajana Arto Ikola, molempien varalla 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Molemmat ovat kiinnostuneita 

jatkamaan tehtävässä myös ensi vuonna. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 
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_________________      ___________________       __________________  __________________ 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Edustajisto päättää valita VYY:n tilitarkastajaksi Mari Kaasalaisen ja 

toiminnantarkastajaksi Arto Ikolan sekä molempien varalle 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n.  

 

PÄÄTÖS: 

 Edustajisto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 

--- 

Työjärjestys:  

 Kokous jäi tämän pykälän jälkeen tauolle klo 18.45 ja jatkui 15.12.2021 klo 16.15 auditorio 

Wolffissa pykälän 14 käsittelyllä. 

--- 

 

21 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

21.1 § 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 
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Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

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 Zoom-palvelussa 

perjantaina 17.12. klo 14. 

 

21.2. § MUUT ASIAT 

Roosa Kesonen piti puheenvuoron hallituksen toimista kampuslinjan 

palauttamiseksi. 

 

Elmo Nikula piti puheenvuoron hallituksen vuodesta. 

 

22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 
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Elli Uusi-Kokko   Tuomas Koivistoinen 

edustajiston puheenjohtaja  edustajiston puheenjohtaja 

pykälät 1-11    pykälät 12-22 

 

Johanna Luomala 

pääsihteeri 

 

 

Anni Tyynelä   Antti Tuomela 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


