
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

7/2021 
Esityslista 8.9.2021  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2021  

AIKA: Keskiviikko 15.9.2021 klo 15.00  

PAIKKA: Lapin yliopiston luentosali LS3 / Microsoft Teams  
 

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. Reinikka Loru 

10. Hautanen Dana  

 

11. Kerkelä Julia 

12. Id Elias  

 

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  

Virtanen Suvi 

Kunnas Juha 

Lähteenmäki Laura 

Kiili Inessa 

 

Kuusela Krista 

Koskinen Veronica 

Matikainen Katriina 

Kaarlela Riina 

 

Suni Thomas  

Purhonen Laura 

 

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 8.9.2021 

 



 
  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 

 

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”.  

 

Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.  

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

Päätös 1:  

Päätös 2:   

   

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.” 

 

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajat. 

Päätös:  

 

  



 
  
 
 

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.”  

 

Esitys: Hyväksytään esityslista edustajiston kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätös:  

 

5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
Asia: Edustajiston jäsen Matti Pajari on 20.8. liitteen mukaisella viestillään pyytänyt eroa edustajiston 
ja työryhmien jäsenen tehtävistä maastamuuton vuoksi.    
 
Edustajiston jäsen ja edustajiston puheenjohtaja Emilia Haapalainen on 25.8. liitteen mukaisella 
viestillään pyytänyt eroa edustajiston puheenjohtajan sekä edustajiston ja työryhmien jäsenen 
tehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille edustajiston jäsenille ero 
edustajistosta sekä kaikille edustajistosta määräaikaisvapautusta pyytäneille edustajiston jäsenille 
määräaikaisvapautus edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet 
määräaikaisvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.  
 
Päätös:  
 

  



 
  
 
 

6. EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Asia: Edustajiston jäsen ja edustajiston puheenjohtaja Emilia Haapalainen on 25.8. liitteen mukaisella 
viestillään pyytänyt eroa edustajiston puheenjohtajan sekä edustajiston ja työryhmien jäsenen 
tehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Mikäli edustajisto on kohdan 5. käsittelyn aikana myöntänyt 
hänelle eron mainituista tehtävistä, on edustajiston valittava keskuudestaan itselleen uusi 
puheenjohtaja, sillä LYYn sääntöjen 13 §:n mukaan ”Mikäli edustajiston puheenjohtaja eroaa tai tämän 
toimikausi epäluottamuslauseen vuoksi päättyy kesken toimikauden, on edustajiston välittömästi 
ryhdyttävä toimiin uuden puheenjohtajan valitsemiseksi”.  
 
LYYn sääntöjen 13 §:n mukaan ”Edustajisto valitsee toimikautensa ajaksi keskuudestaan itselleen 
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.” Lisäksi 13 §:n mukaan ”Edustajiston puheenjohtajiston 
toimikausi on yksi vuosi alkaen 1.12. ja päättyen 30.11.”   
LYYn sääntöjen 14 §:n mukaan ” Edustajiston puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, 
varapuheenjohtajien tehtävinä on:   

1. valvoa ylioppilaskunnan toimintaa ja etuja;   
2. edustaa ylioppilaskuntaa;   
3. kutsua koolle edustajiston kokoukset;   
4. johtaa puhetta ja pitää yllä järjestystä edustajiston kokouksissa;   
5. valvoa, että edustajiston kokouksista laaditaan pöytäkirjat;   
6. allekirjoittaa edustajiston kokousten pöytäkirjat;   
7. valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa noudatetaan kaikkia ylioppilaskuntaa 
koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä;   
8. toimia hallituksen ja edustajiston yhteistoiminnan yhteyshenkilönä;   
9. huolehtia osaltaan suhteista ulkopuolisiin tahoihin ja   
10. huolehtia muista hänelle näiden sääntöjen, johtosääntöjen tai työjärjestyksen 
mukaan kuuluvista tehtävistä.  
  

Edustajiston puheenjohtajalle maksetaan luottamustehtävästä palkkio. Vakiintuneen käytännön 
mukaan palkkio on maksettu yhdeksältä (9) kuukaudelta ja se on ollut 120 €/kk. Edustajiston 
kokouksessa 8/2020 hyväksyttiin talousarvio, jonka mukaisesti palkkio pysyy tulevalla kaudella 
nykyisellä tasolla, eikä edustajiston kokouksessaan 4/2021 hyväksymä lisätalousarvio tehnyt tähän 
muutoksia.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kuluvan toimikauden loppuun saakka. 
 
Päätös:  
 

7. ILMOITUSASIAT 
7.1. Katsaus hallituksen toimintaan 

7.2. Katsaus toimiston toimintaan 

7.3. Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset 

7.4. Lapin ylioppilaslehden kuulumiset  

 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös:  

  



 
  
 
 

8. EDUSTAJISTON KOKOUKSEN 6/2021 PÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN 
Asia: LYYn edustajisto piti kokouksensa 7/2021 sähköpostin välityksellä, jotta kiireelliseksi todettu 

keskusvaalilautakunnan valinta pystyttiin tekemään tarkoituksenmukaisella aikataululla. 

Kokouksen 6/2021 päätökset: Myönnettiin kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille 

edustajiston jäsenille ja varajäsenille ero edustajistosta. Lisäksi todettiin päättyneet vaalikelpoisuudet. 

Kutsuttiin uudet jäsenet ja varajäsenet. Valtuutettiin LYYn hallitus täydentämään 

keskusvaalilautakunnan puuttuvat kolme (3) varsinaista jäsentä sekä kuusi (6) varajäsentä. 

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Vahvistetaan kokouksen 6/2021 päätökset edellä mainitun mukaisesti 

Päätös:  

 

9. TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN TÄYDENTÄMINEN 
Asia: Edustajistossa ja sen työryhmissä on tapahtunut muutoksia. Edustajistoryhmillä on mahdollisuus 

päivittää jäsenyydet eri luottamustehtävissä. 

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Täydennetään toimikuntia sekä edustajiston asettamia työryhmiä edustajistoryhmien esitysten 

mukaisesti. 

Päätös:  

 

10. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON LIITTOKOKOUS 2021 
Asia: Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sääntömääräinen liittokokous pidetään 19.– 20.11.2021. 

LYYllä on liittokokouksessa neljä (4) edustajaa sekä tarvittava määrä varaedustajia. Liittokokouksessa 

valitaan SYL:n hallitukseen kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja. Ylioppilaskuntien valitsemat 

liittokokousedustajat eli delegaatit äänestävät hallituksesta liittokokouksessa. Jokainen äänivaltainen 

delegaatti voi esittää hallituksen jäsentä ja puheenjohtajaa.  

SYL:n hallitukseen hakemisesta kiinnostuneiden tai jo ehdokkaiksi nimettyjen lyhyt esittäytyminen on 

mahdollista SYL:n syysseminaarissa 16.–17.9. Lausuntokierros SYL:n liittokokousmateriaaleista on 

auki 21.9. klo 18 saakka.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys 1: Päätetään LYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 

2022.  

Esitys 2: Valitaan LYYn edustajat ja varaedustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) 

liittokokoukseen 2021.  

Päätös 1: 

Päätös 2:  

 

  



 
  
 
 

11. SÄÄNTÖMUUTOKSEN 1. KÄSITTELY  
Asia: Yliopistolain 46 §:n mukaan ”Ylioppilaskunnan säännöissä määrätään perusteet, joilla 

ylioppilaskunnan jäsen voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta”. LYYn 

säännöissä näitä perusteita ei kuitenkaan määrätä, joten on tarpeen tehdä sääntömuutos asian 

korjaamiseksi.  

LYYn sääntöjen 44 §:n mukaan ”Edustajisto voi päättää näiden sääntöjen, vaalijärjestyksen, 

toimihenkilöiden johtosääntöjen, edustajiston ja hallituksen työjärjestysten ja muiden ohjesääntöjen 

muuttamisesta kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) 

peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) vuorokautta”.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Päätetään sääntömuutoksesta, josta käy ilmi perusteet, joilla ylioppilaskunnan jäsen voidaan 

vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta. 

Päätös:  

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 

13. SEURAAVA KOKOUS 
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 

 

 

 

Katariina Henttonen  

Edustajiston 1. varapuheenjohtaja 

 

 

 

Miikka Keränen 

Kokouksen sihteeri 

 

 

 

LIITTEET   

Valitusosoitus  

Eropyyntö Pajari 

Eropyyntö Haapalainen

 


