
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

3/2023 
Esityslista 14.3.2023  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2023  
AIKA: 22.3.2023 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston LS3 / 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. Koskinen Sara 
8. Gröhn Willehardt 
9. Riponiemi Netta  
10. Isotalo Riikka 
11. Makkonen Heta 
 
12. Matilainen Jenni 
13. Nikumatti Pekka  
14. Ahvensalmi Eetu 
15. Penna Kristiina 
 
16. Alasaarela Juho  
17. Häyhä Jesse 
 
18. Kerkelä Julia 
19. Moilanen Miika 
 
20. Lehtosaari Aurora  

Lumijärvi Miila 
Tuomainen Jenni 
Joensuu Juho 
Barrow Freya 
Kuusinen Pyry 
Kuisma Verner 
 
 
 
 
 
 
 
Palosuo Hanna 
Jokinen Wilma 
Salonen Kati 
Jenni Katermaa 
 
Grönman Aino 
Tuominen Elli 
 
Keski-Panula Ella 
Tammilehto Emilia  
 
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 14.3.2023 
 



 
  
 
 

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: Neliapilan EVJ Tuominen on 10.3. pyytänyt lähettämällään sähköpostilla eroa 
edustajiston varajäsenyydestä valmistumisen vuoksi.    
 
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 
6.4 Lapin ylioppilaslehden kuulumiset  
6.5 SYL-kummin 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. EDUSTAJISTOVAALIEN 2023 JÄRJESTÄMISAJANKOHTA 
Asia: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry suosittelee, että edustajistovaalit järjestetään 
kaikissa ylioppilaskunnissa yhtäaikaisesti 8.11.2023.  

LYYn sääntöjen vaalijärjestyksen 2 §:n mukaan: ”Edustajiston vaalit järjestetään joka 
toinen vuosi. Edustajiston vaalien järjestämisajankohdan määrää ylioppilaskunnan 
edustajisto. Vaalit tai jäsenäänestys voidaan järjestää vain 15.9.–15.12. ja 15.1.–15.5. välisenä 
aikana.” 

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Määrätään edustajiston vaalien järjestämisajankohdaksi 8.11.2023. 
Ennakkoäänestyspäivämääristä päättää myöhemmin valittava keskusvaalilautakunta.  

9. PERUSAVUSTUKSET 2023 
Asia: Lapin yliopiston ylioppilaskunta myöntää perusavustuksia ylioppilaskunnan piirissä 
toimiville ainejärjestöille ja yhdistyksille. Voimassa olevan talousarvion mukaisesti 
perusavustuksia voidaan jakaa vuonna 2023 yhteensä noin 5000 €. 

LYYn Perusavustusohjesäännön 2. pykälän mukaan: ”Perusavustusta voidaan myöntää 
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten keskuudessa toimivalle rekisteröityneelle 
yhdistykselle, jonka tiedot yhdistysrekisterissä ovat ajantasaisia. Perusavustusta 
myönnetään perustoiminnan taloudelliseen tukemiseen”. 3. pykälän mukaan edustajisto 
myöntää perusavustukset vuosittain maaliskuussa. LYYn Edustajiston työjärjestyksen 11. 
pykälän mukaan: ” Avustuksia myönnettäessä edustajiston jäsen on esteellinen, jos hän on 
henkilökohtaisesti avustuksen hakijana tai on avustusta hakevan yrityksen/järjestön 
hallituksen jäsen tai muuten merkittävässä asemassa avustusta hakevassa organisaatiossa”.  

4. ja 5. pykälän mukaan: ”Perusavustusta haetaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 
hallituksen vuosittain määrittelemään määräaikaan mennessä. Hakemukset tehdään 
kirjallisesti ylioppilaskunnan perusavustushakemuksella”.  
 
LYYn hallitus avasi kokouksessaan 3/2023 perusavustukset haettavaksi aikavälillä 20.2.-
13.3.2023. 
 
  



 
  
 
 

LYYn hallituksen määrittelemään määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 15. 
Hakijoista kahdeksan (8) on ainejärjestöjä ja seitsemän (7) on muita järjestöjä.   
 
Hakemuksia perusavustuksen saajiksi tuli seuraavilta ainejärjestöiltä: 

• Jalot Villit –Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijat ry 
• Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö Lapikas ry 
• Lapin yliopiston politiikan tutkimuksen ja sosiologian opiskelijat - Kosmos Buran ry 
• Lapin yliopiston sosiaalityön ja kuntoutustieteen opiskelijat Lyhty ry 
• Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry 
• Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry 
• Remburssi ry 
• Rovaniemen Lastu ry 

 
sekä seuraavilta muilta järjestöiltä:  

• Arktinen Akateeminen Puhallinorkesteri AAPO ry 
• Erasmus Student Network Lapland ry 
• Lapin Opiskelevat Reserviläiset LORU ry 
• Lapin Speksi Ry 
• Lapin ylioppilaskuoroyhdistys - Lucida Intervalla ry 
• Lapin ylioppilasteatteriyhdistys ry 
• Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Lapin opiskelijat SYY-Lappi ry. 

 
LYYn hallitus käsittelee perusavustushakemukset 16.3. kokouksessaan 5/2023 ja tuo niiden 
jakamisesta esityksen edustajistolle.  
 
Esittelijät: PS Keränen ja HPJ Vuorimäki 
 
Esitys: Päätetään perusavustusten jakamisesta.  
 
 

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 

11. SEURAAVA KOKOUS 
  



 
  
 
 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 
 
 
Jesse Häyhä 
Edustajiston puheenjohtaja  
 

 
 
 
Miikka Keränen 
Pääsihteeri

 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus (Sähköisesti LYYn verkkosivuilla)  

 


