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KOKOUKSESSAAN EDUSTAJISTO PÄÄTTI 
 

 vahvistaa edustajistovaalien (1.-3.10.2012 sekä lisävaali 10.-11.10.2012) vaalituloksen 
keskusvaalilautakunnan vahvistamassa muodossa (liite 3.1). Lisäksi edustajisto totesi, että yhdistyvät 
ylioppilaskunnat ovat yhteisesti sopineet vaalin järjestämisestä yliopistolain voimaanpanolaissa 
mainitulla tavalla. 

 todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 valita pöytäkirjantarkastajiksi Milla Martikainen (varalla Elisa Keisanen) ja Virpi Viljanmaa (varalla 

Katja Sallinen) sekä ääntenlaskijoiksi Elisa Keisanen (varalla Milla Martikainen) ja Katja Sallinen (varalla 
Virpi Viljanmaa). 

 valita kokouksen puheenjohtajaksi Janne Peltolan. 
 vahvistaa kokouskutsun mukana toimitetun alustavan esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 päätti [kokouksen menettelytavoiksi], että 

a) Sihteeri laatii kahden viikon kuluessa kokouksesta perustellun päätöspöytäkirjan. 
b) Päätökset syntyvät annettujen äänten enemmistönä. 
c) Kaikki puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja esityksille vaaditaan kannatus. 
d) Äänestykset suoritetaan avoimina eli kättennostoäänestyksinä, kuitenkin yhden edustajan vaatiessa 

suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. 
e) Taideylioppilaskunnan säännöt hyväksytään niin ikään kohdan b mukaisesti yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä yhdessä kokouksessa. 
 merkitä tiedoksi seuraavat asiat: 

a) Niilo Tarnasen fagottifanfaari Taideyliopiston ylioppilaskunnan syntymän kunniaksi 
b) Opetusministeri Jukka Gustafssonin tervehdys ennen kokouksen alkua 
c) Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenbergin tervehdys ennen kokouksen alkua 
d) Edustajiston kokousaikataulu syksylle 2012 (liite 9.1) 
e) Sihteeri Hyrkön  tulkinta, että yliopistolain voimaanpanolain nojalla yhdistyvät ylioppilaskunnat 

käyttävät tässä edustajistossa yhteistä päätösvaltaa, jolloin nykyisten ylioppilaskuntien jäsenet ja 
mahdolliset asianosaiset voivat valittaa tehdyistä päätöksistä. Tässä kokouksessa tehdyt päätökset 
julkaistaan nykyisten ylioppilaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla tai mikäli sellaista ei ole, 
kyseisen ylioppilaskunnan toimipisteen läheisyydessä sijaitsevalla, edustajistovaalien 
ilmoitustauluna toimineella ilmoitustaululla välittömästi päätösluettelon valmistuttua. 

 merkitä tiedoksi käydyn keskustelun [uudesta ylioppilaskunnasta]. 
 käyttää sääntökäsittelyssä pohjaesityksenä liitteen 11.1 mukaista luonnosta. 
 poistaa [säännöistä] ylioppilaskunnan lyhennettä koskevan kirjauksen. Lisäksi edustajisto päätti, että 

ylioppilaskunnan nimen lyhenteestä järjestetään kilpailu. 
 Poistaa [säännöistä]  ylioppilaskunnan englanninkielistä nimeä koskevan kirjauksen, jotta se voidaan 

lisätä, kun yliopiston virallinen englanninkielinen nimi on varmistunut. 
 lisätä [sääntöjen] riville 194 lauseen: ”Edustajiston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 

hallituksen kokouksissa.” 
 hyväksyä Taideyliopiston ylioppilaskunnan säännöt ja syksyä 2012 koskevat siirtymäsäännökset liitteen 

mukaisesti. 
 palata käsittelemään sääntöjä ja muuttaa pykälän 17 rivejä 154-156 seuraavasti: ”Jokaisella 

ylioppilaskunnan jäsenellä, ylioppilaskunnan tehtävässä olevalla sekä ylioppilaskunnan hallituksella, 
pääsihteerillä ja työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa.” 

 vahvistaa kertaalleen sääntöjen luvun 3 sekä ylioppilaskunnan säännöt kokonaisuudessaan. 
 kokoontua kokoukseensa 2/2012 Eero Erkamon kutsumana. Kokouskutsu tulee toimittaa seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta sähköpostitse edustajiston jäsenille ja varajäsenille. 
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