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Kokousaika
Kokouspaikka

16.11.2015 kello 17:15
Sali E, Otakaari 1, Espoo

Uisna olivat edustajiston puheenjohtaja lira Lehtiniemi ja seuraavat edustajiston jasenet/varajasenet:
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Soininen
Mohseninia
Dhital
Seppala
Siddiqui
Aarila
Santasalo
Niemelainen
Nguyen
Hassinen
Luoranen
Kiviluoma
Mustapaa
lsaksson
Mattila
Pelto Ia
Hemminki
Ranta-aho
Kaukonen
Jenytin
Hakulinen
Tanila
Ulmanen
Heliste
Sade
Sarkio
Lampi
Niemenoja
Leino
Talvitie
Vaahtio
Kosloff
Ahonen
Delija
Kurki
Pajunen
Martikainen
Agerskov
Le
Korpelainen
Kukkola

Henrikki
Pouyan
Avi nash
Peppi
Mahmood
Sonja
Juho
Mikko
Tin
Reetta
Juho
Jaakko
Tuukka
Jari
Milia
Aleksi
llkka
Tuomas
Hanna
Cosmo
Ossi
Tuomo
Joonas
Petteri
Matilda
llkka
Onni
Oskar
Mikko
Kaisa
Tiina
Joana
Valtteri
Egzon
Jani
Aleksi
Kylterirenkaan aanivaltainen edustaja kohdissa 1-8
Oliver
Maria
Saapui klo 18.38; kylterirenkaan aanivaltaiseksi kohdasta 9 alkaen.
Giao
Antti
Teemu
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Nisula
Reponen
Paavola
Pulkkinen
EI-Khoury

1.

Juuso
Sara
Juho
La uri
Marianne

Kokouksen avaus
Motets oppnande
Opening of the meeting
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.44

2.

-

Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja Uisna olevien
jasenten ja varajasenten toteaminen
Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av
valbarhet, frantradande och narvarande
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and
who are present
Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja
estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet.
Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 45 edustajiston jasenta.
Lisaksi todettiin, etta seuraavilla henkiloilla on puhe- ja lasnaolo-oikeus: Lari Koponen, Niko Ferm,
Joanna Haahti, Tuulia Telin, Rosa Nylen, Pietu Roisko, Santeri Nuotio, Anni Rahiala, Milja Asikainen,
Saana Rossi, Joonas Tietavainen, Tina Kantola, Tyko Viertio, Werneri Huhtinen ja Kia Lehti.
Edustajiston puheenjohtaja myonsi lasnaolo-oikeuden ja tarvittaessa puheoikeuden Henna Lahdelle ja
Johanna Pietilaiselle.

3.

Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting
Ylioppilaskunnan saantojen 16 §:n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa
kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman
(7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 §:n mukaan edustajisto on paatosvaltainen,
kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.
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Edustajiston puheenjohtaja oli lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen.
Lasna oli vahintaan 25 edustajiston jasenta.
Paatos

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.

4.

Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen
Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes
Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin
samalla toistensa varahenkiloiksi.

Paatos

Valittiin poytakirjantarkastajiksi Peppi Seppala (Varalla Henrikki Soininen) ja Reetta Hassinen (Varalla
Valtteri Ahonen) seka aantenlaskijoiksi Henrikki Soininen (Varalla Peppi Seppala) ja Valtteri Ahonen
(Varalla Reetta Hassinen).
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5.

Kokouksen tyOjirjestyksen vahvistaminen
Faststillande av dagordningen
Confinning the agenda
Korpelainen esitti kylterirenkaan kannattamana, etta otetaan tycja~estykseksi esityslista seuraavalla
muutoksella: siirretaan kohta kahdeksan kohdaksi yhdeksan ja samalla entinen kohta yhdeksan kohta
kahdeksaksi.
Edustajiston puheenjohtaja julisti kokoustauon 17:54. Kokoustauko paattyi kello 18.06.
Asiasta ja~estettiin suuntaa-antava nimenhuutoaanestys. Aanestyksen perusteella hyvaksyttiin
tyoja~estykseksi esityslista.

Paatos

Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi.

6.

llmoitusasiat
Anmalningsarenden
Announcements
Ei ilmoitusasioita.
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7.

Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen
Konstaterandet av delegationens och delegationsgruppernas sammansattning
Stating the composition of the Representative Council and its Groups
Edustajiston tyojarjestys toteaa:
25 § Vaa/iliittojen toteaminen edustajistoryhmiksi
Edustajiston toimikauden ensimmaisessa kokouksessa edustajiston kokoonpanon
toteamisen yhteydessa todetaan edustajistoryhmiksi edustajistovaalien vaaliliitot, el/ei
edustajiston jasen tai varajasen muuta ilmoita. Talloin vaaliliitot nimeavat tulevalle
edustajistoryhmalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vuoden 2015 edustajistovaalien tuloksen (Liite 7.1)
kokouksessaan 12/2015 9.11.2015 ja vaalitulos on vaalijarjestyksen mukaisesti julkaistu
ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla.
Ellei vaaliliitto/edustajistoryhma (liite 7.2) muuta ilmoita, todetaan
edustajistoryhman puheenjohtajaksi ja varahenkilo varapuheenjohtajaksi.
Paatos

Edustajisto paatti todeta edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanot

8.

Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2016
Utseende av delegationsordforande for ar 2016
Election of Chair of the Representative Council for year 2016

vaaliliittojen

asiahenkilo

Ylioppilaskunnan saantojen mukaan:
6 § Vaa/ike/poisuus

Vaa/ike/poinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen
ylioppilaskunnan jasen.
20 § Toimikausi
Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on kalenterivuosi.
Edustajiston puheenjohtajisto voi kuitenkin toimia ennen toimikautensa a/kua
puheenjohtajistona 10 §:ssa mainittuja asioita kasittelevissa kokouksissa.
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21 § Puheenjohtajiston va/inta
Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto.
Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava aanestyksessa yli puolet tasna olevien
edustajiston jasenten at:inista. Ellei yksikaan ehdokkaista saa aanestyksessa vaadittua
enemmistoa, toimitetaan uusi at:inestys siten, etta ede//isessa aanestyksessa vt:ihimmassa
aanimaarassa ja ifman aania jaaneet ehdokkaat karsitaan pois. Tata menettelya jatketaan
kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmiston. Tasati/anteessa ratkaisee arpa.
Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilokohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa
valituiksi tulevat kaksi eniten aania saanutta ehdokasta, tassa jarjestyksessa. Vaa/issa
jokainen annettu at:ini jaetaan vaa/ilippuun merkittyjen, enintt:ian kahden (2) ehdokkaan
kesken ensimmt:iisena ole van ehdokkaan saadessa yhden (1) aanen ja toisena ole van puoli
(112) aanta. Tasatilanteessa ratkaisee arpa.

Kokouskohdan aikana Pietu Roisko kertoi asettuvansa ehdolle edustajiston puheenjohtajaksi. Lari
Koponen totesi olevansa edelleen ehdolla.
Asiasta jarjestettiin suljettu lippuaanestys. Aanestyksen tulos oli Koponen 13 aanta ja Roisko 32 aanta.
Pa~Uos

Edustajisto paatti valita Pietu Roiskon vuoden 2016 edustajiston puheenjohtajaksi.
Le Giao saapui kello 18.38
Ennen kohdan 9 alkua todettiin, etta kylterirenkaasta siirtyi aanivallattomaksi Oliver Martikainen ja
hanen tilalleen aanivaltaiseksi edustajaksi siirtyi Le Giao.
Vastavalittu edustajiston puheenjohtaja siirtyi johtamaan kokouksen puhetta.

9.

Hallituksen muodostajan valinta
Utseende av styrelsebildare
Election of the person charged with forming the Board
Ylioppilaskunnan saantojen mukaan:
6 § Vaalike/poisuus
Vaa/ikelpoinen edustajiston tai hallituksen jaseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jt:isen.

25 § Hallituksen muodostaja
Edustajisto valitsee hal/ituksen muodostajan kuten edustajiston puheenjohtajan.

Todettiin, etta ehdolle hallituksen muodostajaksi olivat seuraavat henkilot: Milja Asikainen, Tina
Kantola, Saana Rossi ja Joonas Tietavainen.
1. aanestyskierroksella aanet jakautuivat seuraavasti: Asikainen 30, Kantola 11, Rossi 1 ja Tietavainen
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Paatos

Edustajisto paatti valita Milja Asikaisen hallituksen muodostajaksi.

10.

Muut esille tulevat asiat
Ovriga uppkommande irenden
Other emerging matters
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11.

10.1

Talvitie esitti hyvaksyttavaksi pontta. Edustajiston saantojen mukaan uusi edustajisto ei voi
kuitenkaan esittaa pontta ennen toimikautensa alkua. Ponnen sisallosta kaytiin keskustelua.

10.2

Pietilainen kehotti vaaliliittoja poistamaan vaalimainoksensa.

10.3

Lehtiniemi kysyi suuntaa antavasti edustajistolta missa edustajiston kokouksia tulisi kayda.

10.4

Pietilainen tiedusteli kuinka moni edustajiston jasen haluaa paperisen esityslistan kokouksiin.

10.5

Pietilainen kehotti edustajiston jasenia ilmoittamaan ruoka-aineallergiansa hallintopaallikolle.

Kokouksen paattaminen
Motets avslutande
Closing of the meeting
Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello 20.30.
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Pietu Roisko
Puheenjohtaja, kohdat 9-11

liro Lehtiniemi
Puheenjohtaja, kohdat 1-8
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Janne Koskenniemi
Paasihteeri
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Reetta Hassinen
Poytakirjantarkastaja

Liitteet

)

Liite 2

Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen
aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet
Liite 3
Kokouskutsu
Liite Sa Esityslista suomeksi
Liite 5b Esityslista ruotsiksi
Liite 5c Esityslista englanniksi
Liite 7a Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen: vaalitulos
Liite 7b Edustajiston ja edustajistoryhmien kokoonpanojen toteaminen: edustajistoryhmat ja niiden toimihenkil6t
Liite 8
Edustajiston puheenjohtajan valinta kaudelle 2016: aanestyspe>ytakirja
Liite 9
Hallituksen muodostajan valinta: aanestyspe>ytakirja
Liite 10.1 Talvitien esittama ponsi
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