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OULUNYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN
HALLITUKSENKOKOUS5/2020
Aika:

ma l0.2. klo 13:00

Paikka

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuoneYL136-1,Oulun yliopisto. Erkki Korso
Kanttilan katu 1, 2T-ovi. l.krs. 90570 oulu

Jäsenet:

Eetu Leinonen
EevasiskoMehtätato
Jarkko Impola
Petra Nieminen
Reeta Mäki-Pollari
Santeri Siira

(puheenjohtaja)

5$
4$

Lisäksi

EVPJKarhunen
PS Keskisärkkä
e

l$ Kokouksen avaus

HPJ Leinonen avasi kokouksen klo 13:01
2 S Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtcgan,tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järJestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumiscdasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla

hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä,joiden joukossa on oltava
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtcUa. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjoht(4a poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.
Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos

kokouksessaon saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan,jos hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallitus päätti kokouksessaan1/2020, että loppuvuonna 2020 hallituksen koollekutsumisaika on edellisen

vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.
PSKeskisärkkä:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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3$ Pöytäkirjantarkastajien valinta
PS Keskisärkkä: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Toinen pöytäkirjantarkastajista tekee kokousmuistion.
kertoivat olevansa vapaaehtoisia. Kokousmuistion tekijää ei

HVPJ Impola ja HJ Nieminen

valittu.
Päätös: Valitaan HVPJ Impola ja HJ Nieminen pöytäkirjantarkastajiksi

4 $ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
PSKeskisärkkä:Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
HJ Sitra saapui klo 13:01
Päätös:Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5 SEdustajistonkokousasiat
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 2) valmistella edustajiston
kokouksessapäätettävät asiat;

Ylioppilaskunnansääntöjen mukaan edustajisto voi kokouksessaankäsitellä asiat, jotka: 11)hallitus,
talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta
johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.

on sille

valmistellut;

taikka 2) määrätään

5.1 SEdustajiston vaalikelpoisuuksien menettämisen toteaminen

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 4 š;n mukaan hallituksen on valmistettava edustajistolle
vaalikelpoisuuden

menettämisen

toteaminen

ensimmäisessä mahdollisessa

kokouksessaan

lukukauden ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Henkilön. joka ilmoittautuu ylioppilaskunnan

jäseneksi vasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ilmoittaa asiasta pääsihteerille
suullisesti tai kidallisesti,jotta hän voi säilyttää vaalikelpoisuutensa.
Edustajisto ei voi jättää

vaalikelpoisuuden

menettämisestä

päättäjistä

pöydälle.

Edustajiston

päätös vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon
jälkeen.
Lukukauden ilmoittautumisaika päättyi 31.1.2020.Hallinto- ja jäsenpalvelusihteeri on tarkistanut
vaalikelpoisuudet 5.2.2020. Seuraavat henkilöt
jäseneksi kevätlukukaudelle 2020:

eivät olleet

ilmoittautuneet

ylioppilaskunnan

Kylterien vaaliliitto
Nadja Farooq
Opiskelevat Kokoomusnuoret -vaaliliitto
Sampo Niittyviita

PS Keskisärkkä: Hallitus valmistelee edustajistolle vaallkelpoisuuden menettämisen toteaminen
edustajiston kokoukseen 1/2020.
Päätös: Esitetään, että yllä mainitut edustajat ovat menettäneet vaalikelpoisuuden

HJ Mäki-Pollari saapui paikalle klo 13:02
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6 SMuut esilletulevat asiat
Laskiaispullia otetaan 50kpl mäenlaskuun

7 SKokouksenpäättäminen
HPJLeinonen päätti kokouksen klo 13:06
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Ä
Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri

Eetu Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi
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?ek. Mie/"lo'Petra Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Impolh
Pöytäkirjantarkastaja
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