
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

1/2023 
Esityslista 23.1.2023  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2023  
AIKA: 31.1.2022 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston LS2 / Microsoft Teams  
 

JAKELU 
varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 15 varajäsentä*:  
 
1. Tuominen Jenna 
2. Simonen Anniina 
3. Tikerpuu Cevor 
4. Nuuttila Eemil 
5. Kuula Elina 
6. Valo Roosa-Maria 
 
7. Seppälä Susan 
8. Koskinen Sara 
9. Gröhn Willehardt 
10. Riponiemi Netta  
11. Rapo Julia 
12. Isotalo Riikka 
 
13. Matilainen Jenni 
14. Nikumatti Pekka  
15. Ahvensalmi Eetu 
16. Penna Kristiina 
 
17. Alasaarela Juho  
18. Häyhä Jesse 
 
19. Kerkelä Julia 
 
20. Lehtosaari Aurora  

Lumijärvi Miila 
Tuomainen Jenni 
Joensuu Juho 
Barrow Freya 
Kuusinen Pyry 
Kuisma Verner 
 
Makkonen Heta 
 
 
 
 
 
 
Palosuo Hanna 
Jokinen Wilma 
Salonen Kati 
Jenni Katermaa 
 
Grönman Aino 
Tuominen Elli 
 
Moilanen Miika  
 
Lumme Evilla 

 

*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 23.1.2023 
 



 
  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Edustajiston 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: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.        
 

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. 

 

  



 
  
 
 

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.  

 
5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
Asia: EJ Rapo on 2.1. pyytänyt lähettämällään sähköpostiviestillä vapautusta tehtävistään 
LYYn edustajiston ja työryhmien jäsenenä tultuaan valituksi LYYn hallituksen jäseneksi 
vuonna 2023. EJ Ahvensalmen, EVJ Lumijärven ja EVJ Lumpeen määräaikaisvapautukset 
ovat päättyneet 1.1.2023 alkaen.  
 
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.  
 

6. ILMOITUSASIAT 
6.1 Katsaus hallituksen toimintaan 
6.2 Katsaus toimiston toimintaan 
6.3 Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset 
  



 
  
 
 

7. MUUTOKSET EDUSTAJISTON TYÖRYHMISSÄ JA TOIMIKUNNISSA 
Asia: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemissa työryhmissä ja 
toimikunnissa. 

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemissa työryhmissä ja 
toimikunnissa. 

8. LYYN TALOUSARVION 2023 HYVÄKSYMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 7. hyväksyä 
ylioppilaskunnan taloussuunnitelmat, talousarviot ja lisätalousarviot”.  

Hallitus tehnee asiasta esityksen edustajistolle kokouksessaan 2/2023.  

Esittelijät: PS Keränen ja HPJ Vuorimäki 

Esitys: Edustajisto hyväksyy liitteenmukaisen talousarvion vuodelle 2023.    

9. LYYN TOIMINTASUUNNITELMAN 2023 VAHVISTAMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 10. vahvistaa 
toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle”.  

Hallitus tehnee asiasta esityksen edustajistolle kokouksessaan 2/2023.  

Esittelijä: HPJ Vuorimäki 

Esitys: Edustajisto vahvistaa liitteenmukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.    

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2022 JA 2023 
Asia: LYYn sääntöjen 32 §: ”Tilintarkastajat: Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 
edustajisto valitsee yhden (1) tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastajan ja 
henkilökohtaisen varatilintarkastajan, tai vastaavanlaisen tilintarkastusyhteisön. 
Edustajisto voi päättää tarvittaessa toiminnantarkastajan tai valvontatilintarkastajan 
nimeämisestä.” 

Sääntöjen 16 §: ” Edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 4. valita ylioppilaskunnan 
tilintarkastajat ja varatilintarkastajat”.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö sekä tilintarkastaja ja henkilökohtainen 
varatilintarkastaja.  

  



 
  
 
 

11. LAPIN YLIOPPILASLEHDEN PÄÄTOIMITTAJAN REKRYTOINTI 
Asia: Lapin ylioppilaslehden päätoimittajina työkuntana toimineet Inka Komonen ja Lotta 
Lautala irtisanoutuvat tehtävästään 30.11. lähettämällään sähköpostiviestillä.  

LYYn hallitus merkitsi 1.12. irtisanoutumisen tiedokseen kokouksessaan 28/2022 ja avasi 
haun kokouksessaan 30/2022 ajalle 21.12.2022-9.1.2023. Hakemuksia saapui yhteensä kolme 
(3) kappaletta ja valintatoimikunta käsittelee niitä 23.1. kokouksessaan 1/2023.  

LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on ”valita ylioppilaskunnan 
pääsihteeri ja ylioppilaslehden päätoimittaja ja luottamushenkilöt”.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Valitaan Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja 1.2.2023 alkaen.  
 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 

13. SEURAAVA KOKOUS 
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 
 
 
Jesse Häyhä 
Edustajiston puheenjohtaja  
 

 
 
 
Miikka Keränen 
Pääsihteeri

 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus (Sähköisesti LYYn verkkosivuilla)  
EJ Rapon vapautuspyyntö 

 


