
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

6/2021 
Esityslista 20.8.2021  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2021  

AIKA: Perjantai 27.8.2021 klo 14.00  

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. Pajari Matti 

 

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 

 

Riste Tuomas 

Turtinen Heli 

 

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 20.8.2021 

 



 
  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Edustajiston puheenjohtaja avaa sähköpostikokouksen kommenteille 20.8. klo 14.00.  

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) läsnä olevaa 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. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
Asia: Edustajiston varajäsen Ville Heikkinen on 31.5. liitteen mukaisella viestillään pyytänyt eroa 
edustajiston varajäsenen tehtävästä valmistumisen vuoksi.   
 
Edustajiston jäsen Esa-Pekka Tuppi on tullut 10.6.2021 hallituksen päätöksellä valituksi LYYn järjestö- 
ja viestintäasiantuntijaksi 2.8. alkaen. LYYn sääntöjen 7 §:n mukaan ”henkilö ei voi olla 
samanaikaisesti ylioppilaskunnan työntekijä ja ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsen, 
vaan hänen on pidättäydyttävä edellä mainittujen ylioppilaskunnan luottamustoimien suorittamisesta 
työsuhteensa aikana”. EJ Tuppi on pyytänyt kirjallisesti eroa liitteen mukaisella viestillä 5.8.2021.  
 
Edustajiston varajäsen Merituuli Hannonen on 5.8. ilmoittautunut poissaolevaksi Lapin yliopistosta. 
LYYn sääntöjen 7 §:n mukaan ”vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen jäseniksi 
ovat kaikki äänioikeutetut ylioppilaskunnan jäsenet ja 6 §:n mukaan ”ylioppilaskunnan 
edustajistovaaleissa ja jäsenäänestyksissä on yhtäläinen äänioikeus ainoastaan yliopistoon 
läsnäolevaksi kirjoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnäolevalla ylioppilaskunnan jäsenellä”. Näin 
ollen Hannosen vaalikelpoisuus edustajiston varajäseneksi on päättynyt.  
 
Edustajiston jäsen Amanda Landström on 18.8. liitteen mukaisella viestillään pyytänyt eroa 
edustajiston jäsenen tehtävästä aikataulusyihin vedoten. 
 
 
Päätösesitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille edustajiston jäsenille ja 
varajäsenille ero edustajistosta. Lisäksi todetaan päättyneet vaalikelpoisuudet. Heidän tilalleen 
kutsutaan uudet jäsenet ja varajäsenet edustajiston seuraavaan kokoukseen.  
 
 

  



 
  
 
 

6. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN JA HALLITUKSEN 

VALTUUTTAMINEN 
Asia: LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2021, että edustajistovaalit järjestetään sähköisesti ja 

että varsinainen vaalipäivä on Suomen ylioppilaskuntien liiton suosituksen mukaisesti 3.11.2021. 

Vaalien toimittamista varten on valittava keskusvaalilautakunta.  

LYYn sääntöjen Vaalijärjestyksen 4 §: ”Vaalien toimittamista varten ylioppilaskunnan edustajisto 

valitsee äänivaltaisten jäsenten joukosta vaalikaudeksi keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu kuusi 

(6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta valitsee myös sihteerin, jonka ei 

tarvitse olla lautakunnan jäsen. Keskusvaalilautakunnan kaksivuotinen toimikausi alkaa vaalivuonna 

1. elokuuta ja päättyy seuraavana vaalivuonna 31. heinäkuuta. Keskusvaalilautakunta on 

päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä. 

Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa käyttää avustajia vaaliluetteloiden tarkistamisessa, vaalien 

tuloslaskennassa ja muissa vastaavissa tehtävissä. Keskusvaalilautakunnan jäsen ei saa olla 

edustajistovaaleissa ehdokkaana.”  

LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 5/2021 valita EJ Sihvon, EJ Kalvingin ja EJ Korpuan 

keskusvaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi sekä täydentää puuttuvat keskusvaalilautakunnan 

jäsenet myöhemmin.  

Päätösesitys: Valtuutetaan LYYn hallitus täydentämään keskusvaalilautakunnan puuttuvat kolme (3) 

varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä.

 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätetään viimeistään 27.8. klo 14.00 tai sitä ennen, kun kaikki edustajiston jäsenet ovat 

ottaneet kantaa päätösesityksiin. 

 

 

 

Emilia Haapalainen 

Kokouksen puheenjohtaja 

 

 

 

Miikka Keränen 

Kokouksen sihteeri 

 

 

 

LIITTEET   

Valitusosoitus 

Eropyyntö Ville Heikkinen  

Eropyyntö Esa-Pekka Tuppi 

Eropyyntö Amanda Landström 

 

   

 

 


