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Aika:

Tiistai9.10.2018 klo 17.00

Paikka

Luentosali lOlA. Kontinkankaan kampus(osoite: Aapistie 5A, 90220 oulu)

Ääivaltataiset edustajiston jäsenet

Äänivaltaiset varajäsenet

Eelis Palokangas
Leo Jämsä

Lauri Rannaste
Vesa Putkonen
Pekka Rihko
Roosa Pitkänen
Anniina Puhilas
Ville Mukka
Meea Tikkanen
Antti Niskanen

7 $- 9 $

Muut
Aino-Kaisa Manninen

(sihteeri)

Onni Kumpulainen

3 $-14$
3 $-14$

Heikki Eronen

Mirja Mustapirtti
And Kinisjärvi
Emmi-Kaisa Molkkari
Teemu Virtanen
Nuuti Vasari
Emilia Käsmä
Jasmin Puska
Bruno Gioia Sandler
Reeta Mäki-Pollari
Mihaela lvanova
Sonja Mehtälä
Olli Joki

Zacharias Hellberg
Mitja Kärki
Santeri Siina
Erno Oikarinen
Miriam Putula

l$

(PJ)

Kalle Parviainen
Katri Kiurujoki

HPJ

ToniSandvik
Vilma-Riikka Tiittanen

HJ

Jenna Suorsa
Tuomas Soini
Asta Salomaa
Anni Hyypiä
Va ltteri Paakki
Jaana Raudaskoski

HJ

HJ
HJ

HJ

TTYA
OYLPT

KOKOUKSENAVAUS

EVPJPutula avasi kokouksen 17.08
2S

LAILLISUUS

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

estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämällä ajankohtana. Edustajisto on
kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamassa asian
käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on
pidettävä johtosäännöissä määrätyssä ajassa.

Kokouskutsunantaa edustajiston puheenjohtaja tat hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tat varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta

huolimatta kutsu edustajistoakoolle, pitää hallituksen tai pääsihteerintehdä se. Kokouskutsuon
annettava viimeistään

7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava

kokouksessa

käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.
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Edelleen hallintosäännön 12 š: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 ehdokasi]moituksessamainittuun sähköpostiosoitteeseentai
edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston
jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamassa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.
Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville

ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja

kokouskutsun liitteet on asettama nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.
Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 2.10.2018
Pääsihteeri:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
Päätös: Esityksen mukaan
3$

PAATOSVALTAISUUS

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

Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi
Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla 26 äänivaltaista edustajaa

Päätös:Todettiin kokouspäätösvaltaiseksi
EJJämsä ja EJ Kumpulainen saapuivat kokoukseen klo 17.13. Paikalla 28 äänivaltaista edustajaa

4$

POYTAKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA

Hallintosäännön 115š:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi

äänivaltaista edustajistonjäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijolna, ellei edustajiston kokous
toisin päätä.
Edustajistonkokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen
päättymisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien
kanssa viimeistään edustcdiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustcdiston kokoukselle. Jokaisella
edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.

Jos pöytäkidantarkastajaei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava

seuraavassa

edustajiston kokouksessa.
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Pääsihteeri:

Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja

tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan

toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 16.10.klo l0.00 0YY:n toimistolla pääsihteerin huoneessa(YL131)
EJVasari esitti pöytäkirjantarkastajiksi

Nuuti Vasaria ja Sonja Mehtälää

EJVirtanen kannatti Vasarin esitystä.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi

ruuti Vasari ja Sonja Mehtälä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat

tarvittaessa ääntenlaskijoina.Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 16.10. klo l0.00 0YY:n toimistolla
pääsihteerin huoneessa(YL131).
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ESITYSLISTAN HYVAKSYMINEN

Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 š:n mukaan
Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:

1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman va]miste]ua.

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 tat edustcdistonasettaman
toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä.
Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa,voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessavain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen
päättymisen jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityksen mukaan

6 $

EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

Hallintosäännön 5 š:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajistonjäsenelle tai varajäsenelle eron
edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kidallisestt pääsihteerille.
Edustajiston päätös eropyynnön hyväksymisestätulee voimaan välittömästi edustcljistonpäätöksenteon
jälkeen
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy mahdolliset eronpyynnöt
Todettiin, että eronpyyntöjä ei ole tullut
Päätös: Ei eronpyyntöjä
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1LMOITUSASIAT

7.1 $ OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET

EVJNiskanen saapui kokoukseen klo 17.20. Paikalla 29 äänivaltaista edustajaa
Hallituksen jäsenet esittelivät toimintasuunnitelmaprojektin kuulumiset
Edustajiston jäsenet esittivät kysymyksiä.
7.2 SYHTEENVETO VULCANALIASTA 2018

TTYA Salomaa esitteli Vulcanalian 2018 yhteenvetoa.

Edustajiston jäsenet kiittivät onnistunutta Vulcanaliaa ja antoivat aplodit
7.3 S HAIRINTÄÄN JA KIUSAAMISEEN PUU'n'UMISEN

TOIMINTAMALLI

OYY:N SISÄLLÄ

HJ Tiittanen esitteli häirintään ja kiusaamisenpuuttumisentoimintamallia OYY:nsisällä
Toimintamalli koskee ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa OYY:ntoimistossa, edustajistossa
jaostoissa sekä muuta OYY:nalaista toimintaa.
EJ Sandler esitti kysymyksen,käännetäänkö kyseinen asiakirja englanniksi ja HJ Tiittanen
vastasi myöntävästi.
Pääsihteeri:

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
Päätös: Esityksen mukaan
Kokoustauko k[o 18.].5-18.30

EJJämsäja EJ Kumpulainen poistuivat kokouksesta tauon aikana ja saapuivat takaisin kokoukseen klo
18.32. Paikalla 29 äånivaltaista edustajaa.
8 $ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

OYY:nhallintosäännön15 š:n mukaan edustajiston kokouksenpöytäkidan tarkastetaansiten, että
edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista
edustajiston Jäsentä,jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päätä.

Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkida on tarkastettava viimeistään 114.päivänä kokouksen
päättymisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien
kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustcdiston kokoukselle. Jokaisella
edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.
Jos pöytäkidantarkastaja
edustcdiston kokouksessa.

et hyväksy kokouksen

pöytäkidaa,

se on tarkastettava

seuraavassa

OYYEkokouksen 3/2018 pöytäkida on tarkastamatta
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Hallituksen pohjaesitys: Edustajisto tarkastaa kokouksen 3/2018 pöytäkirjan
Päätös: Esityksen mukaan
9 S LÄHETEKESKUSTELUYLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖISTÄ

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 š:nmukaan edustajiston tehtävänä on mm. -- 19) päättää ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta

Ylioppilaskunnansääntöjen 30 š:n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa
kokouksessaanvähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa

edustajiston

kokouksessa

päätetään

ensimmäisessä

kokouksessa

hyväksytyn

sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksenhyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston
rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 š:nmukaan johtosääntöjen hyväksyminen,muuttaminen ja kumoaminen
tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman
toimikunnan poUaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä
äänistä

Jos edustcljistomuuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä,tulee
johtosäännön hyväksyminen,muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa

päätetyn esitykserl hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosåäntöesityksenhyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Sääntötyöryhmän esitys:

Edustajistoevästää sääntötyöryhmää sääntöjen valmistelutyössä
EVJNiskanen poistui kokouksesta klo 18.45. Paikalla 28 äänivaltaista edustajaa

Edustajisto evästi sääntötyöryhmää sääntöjen valmistelussa. Kannatusta kokouksessa saivat
vaalijärjestyksen uusiminen vastaamaan paremmin

sähköisiin vaaleihin, varajäsenkäytännön

uudistaminen, keskusvaalilautakunnan vaalikelpoisuuden uudistaminen ja hallituksen useamman
varapuheenjohtajan mahdollistaminen sekä muutamat muut pienemmät muutokset.
Päätös: Esityksen mukaan
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MUUTESILLE
TULEVATASIAT

Pääsihteeri kertoi, että sääntömuutokset eivät ehdi valmistua 30.10. mennessä,joten edustajiston
kokoukselle 5/2018 pitää etsiä uusi aika. Tuolloin kuitenkin kokoonnutaan epämuodollisemmin
edustajiston kanssa,jotta säännöt saadaan hiottua valmiiksi.
HPJ Parviainen tiedotti

että

OYY:n

uudistuneen

viikkokirjeen

voi

tilata

osoitteesta

www.ovv.fi/viikkokirje.

EJHellberg kehotti, että OYYpäivittää SSLsertifikaatin omille sivuilleen
HPJParviainen muistutti meneillään olevasta hyvinvointiviikosta
EJJämsä ehdotti edarikaljoja Katrillissa

14 $

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

EVPJPutula päätti kokouksen klo 19.31

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa 16.10.2018

Miriam Putula

edustajiston vara puheenjohtaja

pääsihteeri

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

Oulussa 16.10.2018

Oulussa 16.10.2018

b
Nuuti Vasari
pöytä kirja ntarkastaja
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