
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

9/2021 
Esityslista 10.11.2021  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2021  
AIKA: 17.11.2021 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston LS3/ Microsoft Teams  
 

JAKELU 
varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 20. varajäsentä*:  
 
1. Simonen Anniina 
2. Nuuttila Eemil 
3. Tuomainen Jenni 
4. Valo Roosa-Maria 
5. Syrjä Tero 
6. Junkkari Lauri 
 
7. Kalving Matilda 
8. Valkama Samuli 
9. Hautanen Dana 
10. Kuusela Krista  
 
11. Kerkelä Julia 
12. Id Elias  
 
13. Sihvo Anni-Sofia 
14. Tuominen Elli  
 
15. Korpua Hanna 
16. Riste Tuomas 
 
17. Peltomäki Vili  
 
18. Mella Henri 
 
19. Henttonen Katariina 
 
20. Nyyssönen Aatu  

Anthoni Patrik 
Virtanen Suvi  
Kunnas Juha 
Lähteenmäki Laura 
Kiili Inessa 
Nykänen Aleksi 
 
Koskinen Veronica 
Matikainen Katriina 
Kaarlela Riina 
Ruokanen Katriina 
 
Suni Thomas  
Purhonen Laura 
 
Ervasti Joonas 
Tuovinen Sofia 
 
Turtinen Heli 
Pitkänen Joonas 
 
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 10.11.2021 
 



 
  
 
 

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: Käsitellään eropyynnöt.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille ero edustajistosta 
sekä kaikille edustajistosta määräaikaisvapautusta pyytäneille määräaikaisvapautus 
edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet 
määräaikaisvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.  
 
Päätös:  
 

6. ILMOITUSASIAT 
6.1. Katsaus hallituksen toimintaan 
6.2. Katsaus toimiston toimintaan 
6.3. Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset 
6.4. Lapin ylioppilaslehden kuulumiset  
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös:  



 
  
 
 

7. YLIOPPILASMEDIATYÖRYHMÄN TULOKSET 
Asia: LYYn edustajisto päätti kokouksessaan 3/2021 perustaa ylioppilasmediatyöryhmän, 
”jonka jäseneksi kukin edustajistoryhmä halutessaan asettaa oman edustajansa 
varaedustajineen. Lisäksi työryhmän jäseniksi kutsutaan ylioppilaskunnan pääsihteeri, 
ylioppilaslehden päätoimittaja sekä graafikko. Tarvittaessa työryhmä voi täydentää itseään 
tarkoitukselleen sopivalla tavalla ja se voi käyttää tarkoituksensa toteuttamiseksi myös 
kokoonpanonsa ulkopuolisia tahoja. Ylioppilasmediatyöryhmän tehtävänä on kartoittaa 
Lapin ylioppilaslehden nykytilan pohjalta eri vaihtoehdot lehden tulevaisuutta ja 
mahdollista kehittämistä varten. Vaihtoehtojen on sisällytettävä vähintäänkin mallit lehden 
nykytilan jatkumisesta, lehden lakkauttamisesta ja lehden uudistamisesta sekä kaikkien 
vaihtoehtojen kustannuksista sekä muista vaikutuksista. Ylioppilasmediatyöryhmän on 
pyynnöstä saatava käyttöönsä kaikki edellä mainittujen vaihtoehtojen kartoittamiseen 
tarvittavat tiedot mm. lehden nykytilasta. Työryhmän tulee esittää työnsä tulokset 
viimeistään nykyisen edustajiston toimikauden viimeistä kokousta varten, kuitenkin niin, 
että edustajistolla on riittävästi aikaa työryhmän esitysten käsittelemiseksi ennen 
päätöksentekoa. Lapin ylioppilaslehden toiminta jatkuu nykymuotoisena vähintään vuoden 
2021 loppuun saakka.” 

Työryhmä on työstänyt kartoitusta ja esittelee työnsä tuloksia edustajistolle.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Työryhmä esittää, että edustajisto 2019–2021 käy kokouksessaan 9/2021 periaate- ja 
lähetekeskustelun lehdestä, jonka pohjalta valmistellaan talousarvio 2022 edustajistolle 
2021–2023. 

Päätös:  

8. LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVIOSTA JA TOIMINTASUUNNITELMASTA  
Asia: LYYn hallitus ja toimisto valmistelevat talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 
vuodelle 2022. Edustajistolla 2019–2021 on mahdollisuus evästää näiden asiakirjojen osalta 
valmistelijoita sekä uutta edustajistoa 2021–2023.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Edustajisto 2019–2021 käy lähetekeskustelun talousarviosta 2022 ja 
toimintasuunnitelmasta 2022.  

Päätös:  

 

  



 
  
 
 

9. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON KOLLEGIOON 
Asia: Opiskelijaedustajien toimikausi Lapin yliopiston kollegiossa päättyy 31.12.2021.  

LYYn hallitus on 14.9. kokouksessaan 21/2021 avannut haun hallinnon opiskelijaedustajiksi 
alkaen 15.9. klo 14.00 ja päättyen 11.10. klo 12.00. Yleinen valintatoimikunta on 11.10. 
kokouksessaan 2/2021 todennut, että määräajassa hakemuksia Lapin yliopiston kollegioon 
saapui yhteensä viisi (5) kappaletta. Valintatoimikunta päätti jatkaa hakua 26.10. klo 12.00 
saakka ja käsitteli hakemukset 26.10. kokouksessaan 3/2021. Tuolloin hakemuksia oli 
kahdeksan (8) kappaletta.  

Edustajisto päätti lisähausta välillä 29.10.–12.11., joka toteutettiin alkaen 1.11. klo 12.00 ja 
päättyen 15.11. klo 12.00.   

Esittelijä: PS Keränen  

Esitys: Valitaan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2023 kahdeksan (8) varsinaista 
opiskelijaedustajaa sekä kahdeksan (8) varaedustajaa Lapin yliopiston kollegioon.  

Päätös: 

10. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA KASVATUSTIETEIDEN 
TIEDEKUNTANEUVOSTOON 
Asia: Opiskelijaedustajien toimikausi kasvatustieteiden tiedekunnassa päättyy 31.12.2021.  

LYYn hallitus on 14.9. kokouksessaan 21/2021 avannut haun hallinnon opiskelijaedustajiksi 
alkaen 15.9. klo 14.00 ja päättyen 11.10. klo 12.00. Yleinen valintatoimikunta on 11.10. 
kokouksessaan 2/2021 todennut, että määräajassa hakemuksia kasvatustieteiden 
tiedekuntaneuvostoon saapui yhteensä yksi (1) kappale. Valintatoimikunta päätti jatkaa 
hakua 26.10. klo 12.00 saakka ja käsitteli hakemukset 26.10. kokouksessaan 3/2021. Tuolloin 
hakemuksia oli yksi (1) kappale.  

Edustajisto päätti lisähausta välillä 29.10.–12.11., joka toteutettiin alkaen 1.11. klo 12.00 ja 
päättyen 15.11. klo 12.00.   

Esittelijä: EPJ Henttonen 

Esitys: Valitaan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2022 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa kasvatustieteiden tiedekuntaneuvostoon.  

Päätös: 

  



 
  
 
 

11. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA TAITEIDEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON 
Asia: Opiskelijaedustajien toimikausi taiteiden tiedekunnassa päättyy 31.12.2021.  

LYYn hallitus on 14.9. kokouksessaan 21/2021 avannut haun hallinnon opiskelijaedustajiksi 
alkaen 15.9. klo 14.00 ja päättyen 11.10. klo 12.00. Yleinen valintatoimikunta on 11.10. 
kokouksessaan 2/2021 todennut, että määräajassa hakemuksia taiteiden 
tiedekuntaneuvostoon saapui yhteensä kolme (3) kappaletta. Valintatoimikunta päätti 
jatkaa hakua 26.10. klo 12.00 saakka ja käsitteli hakemukset 26.10. kokouksessaan 3/2021. 
Tuolloin hakemuksia oli neljä (4) kappaletta.  

Edustajisto päätti lisähausta välillä 29.10.–12.11., joka toteutettiin alkaen 1.11. klo 12.00 ja 
päättyen 15.11. klo 12.00.   

Esittelijä: EPJ Henttonen 

Esitys: Valitaan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2022 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa taiteiden tiedekuntaneuvostoon.  

Päätös: 

12. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA OIKEUSTIETEIDEN 
TIEDEKUNTANEUVOSTOON 
Asia: Opiskelijaedustajien toimikausi oikeustieteiden tiedekunnassa päättyy 31.12.2021.  

LYYn hallitus on 14.9. kokouksessaan 21/2021 avannut haun hallinnon opiskelijaedustajiksi 
alkaen 15.9. klo 14.00 ja päättyen 11.10. klo 12.00. Yleinen valintatoimikunta on 11.10. 
kokouksessaan 2/2021 todennut, että määräajassa hakemuksia oikeustieteiden 
tiedekuntaneuvostoon saapui yhteensä neljä (4) kappaletta. Valintatoimikunta päätti jatkaa 
hakua 26.10. klo 12.00 saakka ja käsitteli hakemukset 26.10. kokouksessaan 3/2021. Tuolloin 
hakemuksia oli neljä (4) kappaletta.  

Edustajisto päätti lisähausta välillä 29.10.–12.11., joka toteutettiin alkaen 1.11. klo 12.00 ja 
päättyen 15.11. klo 12.00.   

Esittelijä: EPJ Henttonen 

Esitys: Valitaan toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2022 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa oikeustieteiden tiedekuntaneuvostoon.  

Päätös: 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 

14. SEURAAVA KOKOUS 
  



 
  
 
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 
 
 
 
Katariina Henttonen  
Edustajiston puheenjohtaja  

 
 
 
Miikka Keränen 
Kokouksen sihteeri 

 
 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus  

 


