
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

2/2021 
Esityslista 16.2.2021  



 
 
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2021  

AIKA: 16.2.2021 klo 11.30  

PAIKKA: Sähköposti  
 

JAKELU 

varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 20. varajäsentä*:  

 
1. Simonen Anniina 

2. Nuuttila Eemil 

3. Tuomainen Jenni 

4. Haapalainen Emilia 

5. Valo Roosa-Maria 

6. Syrjä Tero 

 

7. Kalving Matilda 

8. Valkama Samuli 

9. Tuppi Esa-Pekka 

10. Reinikka Loru  

 

11. Kerkelä Julia 

12. Landström Amanda  

 

13. Sihvo Anni-Sofia 

14. Tuominen Elli  

 

15. Korpua Hanna 

16. Keränen Juho 

 

17. Peltomäki Vili  

 

18. Mella Henri 

 

19. Henttonen Katariina 

 

20. Nyyssönen Aatu  

Junkkari Lauri 

Anthoni Patrik  

Heikkinen Ville 

Virtanen Suvi 

Kunnas Juha 

Lähteenmäki Laura 

 

Hautanen Dana  

Kuusela Krista  

Koskinen Veronica  

Hannonen Merituuli 

 

Id Elias 

Suni Thomas  

 

Ervasti Joonas 

Mänty Sofia 

 

Pajari Matti 

Riste Tuomas 

 

Kiviluoma Emma-Karoliina  

 

Haajanen Hilla  

 

Näkkäläjärvi Mikkel  

 

Kuisma Jonna  

 

*Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäseninä 

valitsijayhdistyksen varsinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat kaikki 

edustajistovaaleissa ehdolla olleet ja vähintään yhden (1) äänen saaneet valitsijayhdistyksen ehdokkaat. Jos sellainen ei ole 

mahdollista, varajäsen valitaan siitä vaalirenkaasta, johon valitut kuuluvat. 

                                                                                

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 10.2.2021 

 



 
 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Edustajiston puheenjohtaja avaa sähköpostikokouksen kommenteille 16.2. klo 11.30.  

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Asia: LYYn sääntöjen 18 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan toimiston 

ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole 

mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille 

vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. 

Kirjallisen muodon vaatimuksen täyttää edustajiston jäsenelle lähetetty sähköinen viesti”.  

 

LYYn sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 

18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä on vähintään yksitoista 

(11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien”.  

 

Päätösesitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi, kun esityslistaa kommentoi vähintään puolet 

edustajiston jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.  

   

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 21 §: ”Edustajiston kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, josta annetaan 

tarkemmat määräykset edustajiston työjärjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnäolevaa edustajiston jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 

myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.” 

 

Päätösesitys: Todetaan, että kaikki edustajiston kokoukseen osallistuneet edustajiston jäsenet 

allekirjoittavat pöytäkirjan.  

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  
Asia: LYYn sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 §: ” Edustajiston esityslistan laatii edustajiston 

puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Esityslistan laatimisessa tulee huomioida 

edustajistoryhmien esille tuomat asiat. Edustajiston puheenjohtaja on velvollinen tiedustelemaan 

edustajistoryhmien näkemyksiä käsiteltäviksi otettavista asioista. Esityslistan mukaisten asioiden 

asiakirja-aineiston tulee olla kaikkien jäsenten nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa kaksi (2) 

vuorokautta ennen kokousta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli asian valmistelu on vielä kesken 

tai jos asiakirjat sisältävät salassa pidettävää aineistoa.  

 

Edustajiston kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi 

yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston 

kokouksessa voidaan kuitenkin käsitellä ilmoitusasioita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan 

tulevaisuudessa edustajiston päätettäväksi tulevia asioita, vaikka näistä ei olisi mainintaa 

kokouskutsussa. Tällöin tulee kuitenkin turvata jokaisen edustajistoryhmän mahdollisuus osallistua 

työryhmän kokouksiin.”  

 

Päätösesitys: Hyväksytään päätösesitykset kokouksen työjärjestykseksi.  



 
 
 
 

5. LAPIN YLIOPPILASLEHDEN 2/2021 TOIMITTAMINEN  
Asia: Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja Kaisa-Reetta Seppänen on ilmoittanut 10.2.2021 
irtisanoutuvansa toimeksiantosuhteestaan vedoten aikaa ja keskittymistä vaativaan 
pääsykoekevääseen ja tulevaisuuden opintoihin, jotka eivät suuntaudu Lapin yliopistoon.  
 
LYYn hallitus on kokouksessaan 4/2021 merkinnyt irtisanoutumisen tiedoksi ja on päättänyt 
päätoimittajan haun asettamisesta LYYn sääntöjen 28 §:n mukaisesti. Lehden numeron 2/2021 
suunniteltu julkaisuaikataulu on kuitenkin liian tiukka uuden päätoimittajan valinnan osalta. LYYn 
graafikko Elli Alasaari on ilmoittanut olevansa käytettävissä hoitamaan päätoimittajan tehtäviä lehden 
2/2021 osalta ja päätoimittaja Kaisa-Reetta Seppänen on arvioinut Alasaaren olevan tähän tehtävään 
näiltä osin pätevä ja kokenut. Lehden osalta on myös tehty alkuvalmisteluja sekä avustajatapaamisen 
että lehden ilmoitusmyynnin osalta.  
 
LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on ”valita ylioppilaskunnan pääsihteeri ja 
ylioppilaslehden päätoimittaja ja luottamushenkilöt”. Hallituksen ja edustajistoryhmien välisten 
keskustelujen pohjalta on todettu, että myös väliaikaisen päätoimittajan valinta on edustajiston 
toimivallan alainen päätös.  
 
Päätösesitys: Edustajisto valtuuttaa LYYn graafikko Elli Alasaaren toimimaan päätoimittajana lehden 
2/2021 osalta, jotta lehti saadaan julkaistua viimeistään alkuperäisen aikataulunsa mukaisesti 
huhtikuussa 2021. Lisäksi edustajisto valtuuttaa vs. pääsihteeri Keräsen laatimaan sopimuksen 
Alasaaren kanssa LYYn edustajiston hyväksymän talousarvion raameissa.  
 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokous päätetään viimeistään 23.2.2021 klo 11.30 tai sitä ennen, kun kaikki edustajiston jäsenet ovat 

ottaneet kantaa päätösesityksiin. 

 

 

 

 

Emilia Haapalainen 

Kokouksen puheenjohtaja 

 

 

 

 

  

 

Miikka Keränen 

Kokouksen sihteeri 

 

 

 
 


