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Kokouksen nro 2/2019

OULUNYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2019

Aika:

Keskiviikko 27.3.2019 klo 17.00

Paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus,luentosali L8

Jäsenet

Aänivaltaisina toimineet varajäsenet

Eelis Palokangas
Heikki Eronen

Eetu Leinonen
Pekka Rihko
Va ltteri Paakki

And Kinisjärvi
Emmi-Kaisa Molkkar
Jussi Vaara

Antti Niskanen

(PTK)

Viljami Viinikka

8 $- 1l $

Emilia Käsmä

Lauri Moilanen

Muut

Tino Nissinen (EPJ)
Reeta Mäki-Pollari

Kauko Keskisärkkä
Miriam Putula

(pääsihteeri)

Sonja Mehtälä

Edgar Minyoi

Jonna Hyttinen

(HJ)
(HJ)

Janne Hakkarainen

(OYYVA)

Anni Hyypiä
Marko Soini

(OYLPT)

Olli Joki
Lauri Piirainen
Sakari Huhtelin

8 $- 1l $

Jori Rautio
Mitja Kärki

(HPJ)

Ella Veteläinen

Atte Jauhiainen

(PTK)

Marjut Lehtonen
Essi Ranta

Va ltteri Johansson
Erno Oikarinen

ElisabetShnoro
Eveliina Leskelä

Johannes Mattila

! $

KO KOUKSEN AVAUS

EPJ Nissinen avasi kokouksen 17.05
2$

LAILLISUUS

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 š:nmukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtcdan tai hänen

estyneenä ollessaan edustcljiston varapuheenjohtcganpäättämällä qankohtana. Edustcdistoon
kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tat kymmenen edustajistonjäsentä on [lmoittamansa asian
käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on
pidettävä johtosäännöissä määrätyssä kassa

Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tat varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta

huolimatta kutsu edustajistonkoolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsuon
annettava

viimeistään

7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava

kokouksessa

käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.
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Pöytäkirja
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Kokouksen nro 2/2019

Edelleen hallintosäännön 12 š:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kidallisestt liitteineen
edustajiston jäsenille,
varajäsenille, hallituksen jäsenille,
edustajiston puheenjohtajalle,

varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan [nspehtorille. Edustajiston jäseni]]e ja
varajäsenille kokouskutsulähetetään ehdokasilmoituksessa
mainittuun sähköpostiosoitteeseentai
edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston
jäsen ja varajäsen vastaa [lmoittamansa sähköpostiosoitteen oikee]]isuudesta ja toiminnasta.

Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja
kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.
Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimatta tava]]a 18.3.2019 y]]oppi]askunnan ilmoitustaululla ja
kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille,
puheenjohtajalle, varapuheenjohtcljalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan [nspehtorille.

edustcdiston

Pääsihteeri:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
Päätös:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
3$

PAATOSVALTAISUUS

Hallintosäännön 13 š:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessaon saapuvilla
edustcdiston äånivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.
Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla
Pääsihteeri:

Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi
Päätös:

Todetaan,että paikalla on 24 kokousedustajaaja että kokouson näin ollen päätösvaltaiheh
4$

POYTAKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA

Hallintosäännön 15 š:n edustajiston kokous valitsee kokoukserl pöytäkirjantarkastajlksi vähintään kaksi

äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskjjoina, ellet edustajiston kokous
toisin päätä.
Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen
päättymisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien
kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella
edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.
Jos pöytäkirjantarkastaja
edustajiston kokouksessa.

et hyväksy kokouksen pöytäkidaa, se on tarkastettava

seuraavassa

Pääsihteeri:

Edustajisto valitsee

kaksi

pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajat

toimivat

tarvittaessa

ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan
toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.
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Pöytäkirja
Kokouksen nro 2/2019

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 3.4. klo 16.30 0YY:n toimistolla(pääsihteerin huone YL131)
EJ Kinisjärvi esitti, että valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Atte Jauhiainen ja Antti Niskanen
EJ Käsmä kannatti.
Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Atte Jauhiainen ja Antti Niskanen, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
ä!

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

ylioppilaskunnan sääntöjen 9 š:n mukaan
Edustajisto vot kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:

1) hallitus, talousvaliokunta tat edustajistonasettama toimikunta on sille valmistellut: tai
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
Edusta/isto vot yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota et ole
valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarvlota.
sääntöjä tat johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että ha]]ituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsunliitteenä.

Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessakokouksessa.voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen
päättymisen jälkeen.
Pääsihteeri:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:

Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

6$

.EDUSlAJlSTON JÄSENTENERONPWNNÖT

Hallintosäännön 5 š:rl mukaan edustajisto vot myöntää edustajiston Jäsenelle tai varajäsenelle eron
edustcljistonjäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kidallisestt pääsihteerille
Edustajiston päätös eropyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon
Ja

een

Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy eronpyynnöt
Päätös:

Hyväksytään eronpyynnöt ja todetaan muutokset edustajiston kokoonpanoon seuraavasti
Tieteelliset: Lauri Rannasteja Vilja Tervo eroaa, tilalle nousee varalle Viljami Viinikka ja Tiina Strand
Kansankynttilät: Jenny Vaara eroaa, tila lle nousee varalle Tiia-Reeta Tihinen
Todetaan myös, että Prosessituotannon Markus Honkanen nousee varajäseneksi, edustajiston 1/2019
pöytäkirjaa tarkastattaessa tarkastajat huomasivat että asia jši edellisessä edustajistossa toteamatta.
suht
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ILMOITUSASIAT

7.1 $
Päätös:

Merkitään tiedoksi
Z:Z.!...PÄÄSIHTEERIN

ESITTÄYTYMINEN

Päätös:

Merkitään tiedoksi
8S
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 š:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. valita ja erottaa edustajiston
puheenjohtaja

ja

keskusvaalilautakunta;

Hallintosäännön

32

varapuheenjohtaja,

š:n

mukaan

hallitus,

hallitustunnusteljja,

talousvaliokunta

'

keskusvaalilautakuntaan

kuuluu

' " '-

'ja
'

keskusvaalilautakunnan

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta varsinaista jäsentä ja tarpeellinen määrä
yleisvarajäseniä. Varqäsenet asetetaan sjjaantulojärlestykseen. Keskusvaalilautakunnarl toimikausi on
kalenterivuosi.

Esityksen uudeksi keskusvaalilautakunnaksi tulee sisältää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, kolmen varsinaisenjäsenen ja kaikkien varajäsenten nimet. Esitykseton laadittava
siten, etla
1) esitys noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986);ja

2) esityksen varsinaisetjäsenet ja korkeimmalla varasijoilla olevat varajäsenet edustavat
mahdollisuuksiensa mukaan edellisissä edustajistovaaleissa esiintyneitä ert mielipideryhqiä.

Jos esitystä et laadittu edellä mainituilla periaatteilla, on kokouksen puheenjohtajallavelvollisuus
todeta esitys rauenneeksi. Jos tehdään useita esityksiä keskusvaalilautakunnakst ja kokouksen

puheenjohtaja toteaa näiden esitysten täyttävän tämän johtosäännön määräykset,äänestetään siten
kuten asiakysymyksistä päätettäessä.,Äänten mennessätasan ratkaisee kuitenkin arpa«Jos äänestetään
keskusvaalilautakunnan valitseminen ja hylkäysesityksen välillä ja äänet menevät tasan, päätökseksi
tulee se esitys,jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan on jokainen ylioppilaskunnan jäsen tai entinen jäsen, joka ei
ole vcdaavaltainen. Vaalikelpoinen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi on jokainen

ylioppilaskunnan jäsen, Joka ei ole vcdaavaltainen.Vaalikelpoisia keskusvaalilautakuntaan eivät
kuitenkaan ole ylioppilaskunnan toimihenkilöt.
Keskusvaalilautakunnan jäsen ei vot asettua ehdolle edustajistovaaleissa tat toimia vaalirertkaan tai
vaaliliiton asiahenkilönä.
Kokouksessa6/2018 edustajiston puheenjohtaja päätit pöydätä asian
Kokouksessa]/2019 edustajisto päätti yksimielisesti pöydata asian uudelleen.
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Pääsihteeri:
Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan.

Marjut Lehtonen kävi kertomassa keskusvaalilautakunnan toiminnasta
EPJNissinen totesi keskusvaalilautakunnan valinnan periaatteet.
EJVaara esitti tarkentavan kysymyksen lautakunnan toimiajasta.
Sakari Huhtelin ja Viljamt Viinikka saapuivat kokoukseen klo 17.48
Hakemuksia keskusvaalilautakuntaan

on tullut seuraavasti:

Puheenjohtajaksi on hakenut Emilia Käsmä(HuKa)
Varapuheenjohtajaksi on hakenut Lauri Rannaste(Tieteelliset)

Keskusvaalilautakunnanjäseniksi on hakenut Santeri Siira (TeTa), Anniina Puhilas (TeTa). Salli
Kärkkäinen(HuKa), Juho Nuosmaa(Tieteelliset) sekä Katri Kiurujoki(HuKa)

Kokoustaukoalkaen 17.53.Kokousjatkuu 15 minuutin kuluttua
EPJNissinen jatkoi kokousta 18.08

EJ Kinisjärvi esittää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Emilia Käsmää, varapuheenjohtajaksi
Lauri Rannastetta, jäseniksi Santeri Siiraa. Anniina Puhilasta ja Salli Kärkkäistä. Varajäseniksi Juho
Nuosmaa ja Katri Kirujoki. EJ Moilanen

kannattaa.

Päätös:

Hyväksytään esitys

9$
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 š:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.

Hallitus käsitteli lukuvuoden 20119-2020
jäsenkalenterin valmistusta hallituksen kokouksessa7720]9
Hallitus päätit olla toteuttamatta kalenteria, sillä sopivaa toimittajaa, joka OYY:nkriteerit olisi täyttänyt.
ei löytynyt. Kalenterin tuottaminen olisi vaatinut huomattavasti aiempaa enemmän.'työtuntejaja
ottamalla huomioon kevääntilanteen, ei ollut kohtuullista varmuutta siitä, että kalenteri oltaisiin voitu
tuottaa

Kalenteri on kuitenkin ollut keskeinen osa OYY:njäsenille tarjoamaa palvelupalettia, joten sen
tulevaisuudesta tai mahdollisesta korvaamisesta esimerkiksi digitadllsilla palveluilla tulisi käydä

perusteellinen keskustelu.
Viestintäasiantuntija

Hakkarainen esittelee asiaa

Pääsihteeri:

Edustajisto käy lähetekeskustelun asiasta
Edustajisto kävi lähetekeskustelun asiasta. Todetaan että vaade kalenterin tekemiselle on pienentynyt

opiskelijat käyttävät enenevässämäärin sähköisiä palveluita. Mitään erityistä tarvetta kalenterin
tekemiselle

ei tulevaisuudessa välttämättä
ole. Edustajisto evästää hallitusta kuitenkin
suunnittelemaan uusien opiskelijoiden vastaanottamista ja vanhojen sitouttamista niin. että kaikki
saisivat tietoa opis.kelusta,ylioppilaskunnasta sekä opiskelijaelämästä mahdollisimman helposti ja
vaivattomasti. Lisäksi hallitus voisi suunnitella jotain opiskelijan apupakettia yliopisto-opiskelun
aloittaville. Esimerkkeinä olivat mm. OYY:nTuudo-osion kehittäminen, mukit ja webcam-sulkijat OYY
ogo .a
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Päätös:

Merkitään tiedoksi
lg.$....Myy!

ESILLETULEVATASIAT

EPJ Nissinen totesi. että seuraavan edustajiston kokouspaikka voisi olla Oulun Kaupungin
kaupungintalo. Mahdolliset kokouspäivät 16.4.,23.4.tai 24.4. Kokouksen alkamisaika 17.00
EVPJVaara Yliopistokatu 40:n kerhon sauna on varattu edarikal;zoja varren.

EVJPaakki kertoi vaihtoehtoisen jatkopaikan edustajistolle.

ll.l.....KQKgUKSENPÄÄTTÄMINEN
EPJ Nissinen päätti kokouksen klo 18.31

Pöytäkirjan vakuudeksi
Oulussa 3.4.2019

Oulussa 3.4.2019

4.a..h.u:;

r''E«--"
Tina Nissinen

Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri
Kokouksen sihteeri

Edustajiston puheenjohtaja
Kokouksen puheenjotaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
Oulussa 3.4.2019

Oulussa 3.4.2019

äh.

Atte Jauhiainen

Antti Niskanen

pöytäkirjantarkastaja

-.'r'J

/

pöytäkirjantarkastaja
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