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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2018

Aika:

Tiistai 20.11.2018 klo 17.00

Paikka:

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1
(2T-ovi), 90570 Oulu.

1§

KOKOUKSEN AVAUS

EPJ Shnoro avaa kokouksen.

2§

LAILLISUUS

Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on
kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian
käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on
pidettävä johtosäännöissä määrätyssä ajassa.
Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta
huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on
annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.
Edelleen hallintosäännön 12 §:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen
edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspehtorille. Edustajiston jäsenille ja
varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai
edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston
jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.
Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja
kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.
Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 13.11.2018.
Pääsihteeri:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
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3§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 13 §:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla
edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.
Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla.
Pääsihteeri:
Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi.
4§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön 15 §:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi
äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous
toisin päätä.
Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen
päättämisestä. 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 ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa
edustajiston kokouksessa.
Pääsihteeri:
Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan
toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.
Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 21.11. klo 16.00 OYY:n toimistolla pääsihteerin huoneessa (YL 131).

5§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan
Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:
1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole
valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota,
sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä.
Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen
päättymisen jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
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6§

EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

Hallintosäännön 5 §:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron
edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille.
Edustajiston päätös eropyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon
jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy mahdolliset eronpyynnöt.

7 § OYY:N SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa
edustajiston
kokouksessa
päätetään
ensimmäisessä
kokouksessa
hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Sääntötyöryhmän pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset OYY:n sääntöihin.
8 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa
edustajiston
kokouksessa
päätetään
ensimmäisessä
kokouksessa
hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
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toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Sääntötyöryhmän pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset OYY:n hallintosääntöön.
9 § VAALIJÄRJESTYKSEEN MUUTTAMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa
edustajiston
kokouksessa
päätetään
ensimmäisessä
kokouksessa
hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Sääntötyöryhmän pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen vaalijärjestyksen.
10 § JUHLASÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 §:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa
edustajiston
kokouksessa
päätetään
ensimmäisessä
kokouksessa
hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
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toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa
päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Sääntötyöryhmän pohjaesitys:
Edustajisto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset juhlasääntöön.
11 § EDUSTAJIEN VALINTA PSOAS:N HALLITUKSEEN KAUDELLE 2019–2021
Hallintosäännön 10 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm.
1) valita ylioppilaskunnan edustajat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallitukseen ja tehdä
esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
PSOAS on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi edustajaa PSOAS:n hallituksen kaudelle 2019–
2021 31.11.2018 loppuun mennessä.
Haku PSOAS:n hallituksen oli auki 29.10.–13.11.2018. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jättivät
Miina-Anniina Heiskanen, Jonne Kettunen, Milja Seppälä, Kaisa Tervahauta ja Jussi Vaara.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto valitsee kaksi edustajaa PSOAS:n hallitukseen kaudelle 2019–2021.
Oheismateriaali: Hakemukset (edustajiston jäsenille ja varajäsenille).
12 § EDUSTAJISTON REKRYTOINTITYÖRYHMÄN KOKOONPANO
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on -- 7) valita ja irtisanoa pääsihteeri
ja päätoimittaja.
OYY:llä on aiemmin toiminut rekrytointityöryhmä vuonna 2016 valmistelemassa pääsihteerin ja
päätoimittajan valintaa.
Edustajiston päätös 3/2018:
Edustajisto perustaa ylioppilaskuntaan edustajiston rekrytointityöryhmän. Työryhmän tehtävänä on
valmistella, aikatauluttaa ja huolehtia käytännön järjestelyistä mahdollisissa pääsihteerin tai
päätoimittajan rekrytointitapauksissa (pois lukien enintään 3 kuukautta kestävät sijaisuudet).
Rekrytointityöryhmän jäseninä toimivat:
Emilia Käsmä, vara Lauri Moilanen (HuKa)
Mirja Mustapirtti (Vihreät)
Oona Väärni (TeTa)
Jussi Vaara, vara Teemu Virtanen (Tieteelliset)
Taneli Kastikainen, vara Miriam Putula (Keskusta)
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Työryhmän puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja, lisäksi ryhmään kuuluu hallituksen
puheenjohtaja. Työryhmän sihteerinä toimii edustajiston puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan
toimihenkilö.
Työryhmän toimikausi kestää edustajistokauden 2017–2019 loppuun asti sillä poikkeuksella, että
mahdolliset keskeneräiset rekrytointiprosessit hoidetaan loppuun asti. Työryhmän tehtävänä on
valmistella edustajiston käsittelyä varten ylioppilaskunnan pääsihteerin ja päätoimittajan valinta,
mikäli nämä paikat tulevat avoimeksi. Työryhmän valmistelutehtäviin kuuluu mm. päättää avattavan
tehtävän hakukuulutuksesta, haastatteluiden toteuttamisesta sekä muista edustajiston kokousta
valmistelevista toimista.
HPJ Parviainen ei osallistu rekrytointityöryhmän toimintaan toistaiseksi.
Hallituksen pohjaesitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se täydentää edustajiston
rekrytointityöryhmää, siten että OYY:n hallituksen puheenjohtajan varajäseneksi valitaan HVPJ Sandvik
pääsihteerin rekrytoinnin ajaksi. Edustajisto voi tehdä myös muita täydennyksiä halutessaan
rekrytointityöryhmän kokoonpanoon.
13 § INSPEHTORIN VALINTA KAUDELLE 2019–2020
Ylioppilaskunnan hallintosäännön
ylioppilaskunnan inspehtori.

10

§:n

mukaan

edustajiston

tehtävänä

on

mm.

valita

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan edustajisto valitsee inspehtoriksi kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi kerrallaan jonkun Oulun yliopiston professoreista.
Inspehtorin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston ja ylioppilaskunnan välillä. Inspehtorilla
on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa ylioppilaskunnan monihenkisten toimielinten tilaisuuksissa ja
kokouksissa. Inspehtorille on toimitettava edustajiston kokouskutsujen lisäksi ne kutsut, jotka hän
ilmoittaa haluavansa vastaanottaa.
Kaudella 2017–2018 ylioppilaskunnan inspehtorina on toiminut professori Vesa Puhakka. Kaudella
2014–2016 ylioppilaskunnan inspehtorina toimi professori Sanna Järvelä.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto valitsee inspehtorin kaudelle 2019–2020.
14 § AIRUIDEN JA LIPUNKANTAJIEN VALINTA 2019
Ylioppilaskunnan juhlasäännön 6 §:n mukaan. Edustajisto valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi
lipunkantajaa, airuet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto valitsee kaksi lipunkantajaa, airuet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä vuodelle
2019.
15 § LÄHETEKESKUSTELU TOIMINTASUUNNITELMASTA 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.
Hallituksen pohjaesitys: Edustajisto evästää hallitusta toimintasuunnitelman laadinnassa.
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Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.
16 § LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVIOSTA 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä päättää talousarviosta ja
lisätalousarviosta.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto evästää hallitusta talousarvion laadinnassa.
Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi.
17 § LÄHETEKESKUSTELU OYY:N SIJOITUSPOLITIIKASTA
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä päättää talousarviosta ja
lisätalousarviosta.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan edustajiston tulee tarkistaa sijoitustoiminnan ja
varainhoidon perusteet parillisina vuosina.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto evästää talousvaliokuntaa OYY:n sijoituspolitiikan päivittämisessä.
18 § VAROJEN OSOITTAMINEN YLIOPPILASKUNNAN JUHLAVUOSIRAHASTOON
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 103 §:n mukaan ylioppilaskunnalla voi olla taseessaan omakatteisia,
sidottuja ja vapaita rahastoja. Edustajiston tulee ottaa omakatteisten ja sidottujen rahastojen hoitoa
koskevat määräykset tähän johtosääntöön. Edustajisto päättää rahastossa olevan pääoman
kartuttamisesta tai siirtymisestä ylioppilaskunnan muuhun omaan pääomaan.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 104 §:n mukaan ylioppilaskunnalla
on yksi sidottu rahasto:
Juhlavuosirahasto. Juhlavuosirahaston tarkoituksena on tukea taloudellisesti ylioppilaskunnan
vuosijuhlia ja niihin liittyviä muita tapahtumia. Juhlavuosirahaston pääomaa kartutetaan lahjoituksilla
ja edustajiston siihen osoittamilla varoilla.
Juhlavuosirahastossa on varoja vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 9 400,01 euroa. Oulun yliopiston
ylioppilaskunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 15.10.2019 60 vuotta.
Hallituksen pohjaesitys:
Hallitus esittää edustajiso osoittaa 5 599,99 euroa juhlavuosirahastoon.
19 § VASTAUS EJ KINISJÄRVEN PONTEEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
OYYE hyväksyi kokouksessaan 1/2018 EJ Kinisjärvin ponnen:
Tämän ponnen hyväksyessään OYY:n edustajisto pyytää hallitusta toimimaan vuonna 2018
toiminnassaan seuraavanlaisesti:
PJ

Siht

Pkt

Pkt
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Esityslista
Kokouksen nro 5/2018

Välttämään päällekkäisten työryhmien perustaminen. Arvioimaan tarkkaan, pystyykö
asioita valmistelemaan työryhmien sijaan hallituksen, kabinetin tai asiantuntijavalmistelun
avulla.
Lähettämään hallituksen kokousten asialistat edustajistolle.
Vähentämään palavereiden määrää ja yhdistämme palavereita.
Selvittämään ”Savotta kerrallaan”-projektin vaikutukset organisaation toimintaan.
Tarkastelemaan organisaatiossamme tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia.
Kokeilemaan toiminnassamme uusia lähestymistapoja, kuten esimerkiksi kehittämään
edunvalvontajaoston workshoppeja.
Kouluttamaan johtoryhmää iteroivan prosessin tapoihin ja positiiviseen psykologiaan.
Kehittämään alustan päätöksentekoon osallistumiselle ja palautteen antamiselle
sähköisesti.

•

•
•
•
•
•
•

OYYH päätti kokouksessaan 7/2018 valtuutti PS Mannisen ja HPJ Parviaisen valmistelemaan vastaus EJ
Kinisjärven ponteen.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto merkitsee tiedoksi oheisen vastauksen EJ Kinisjärven ponteen.
Liite: Vastaus EJ Kinisjärven ponteen.
20 §

ILMOITUSASIAT
20.1 § OYY:N HALLITUKSEN AJANKOHTAISET KUULUMISET

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
21 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

EPJ Shnoro päättää kokouksen.

Elisabet Shnoro
Edustajiston puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Liitteet:
Sääntötyöryhmän esitykset OYY:n säännöiksi, hallintosäännöksi, vaalijärjestykseksi ja juhlasäännöksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi
Hallituksen esitys talousarvioksi
Vastaus EJ Kinisjärven ponteen

PJ

Siht

Pkt

Pkt
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