HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTO

PÄÄTÖSLUETTELO Nro: 3/E-2021

Edustajiston kokouksessa 25.3.2021
1. Valmisteluvaliokuntaan tehtiin seuraava muutos: Eeva Linnainmaa poistuu valiokunnasta ja
hänen varajäsenensä Ville Lukkarila nousee varsinaiseksi edustajaksi. Lukkarilan
varajäseneksi tulee Minna Niiranen.
Keskusvalintatoimikuntaan ei tehty muutoksia.
2. Merkittiin tiedoksi ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2020 ja todettiin, ettei se
aiheuta jatkotoimenpiteitä.
3. Päätettiin hyväksyä Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2020 ja todettiin,
ettei se aiheuta jatkotoimenpiteitä.
4. Todettiin, että edustajisto on käsitellyt hallintoneuvoston lausunnon.
5. Päätettiin vahvistaa Ylioppilaskunnan talouden vuoden 2020 tilinpäätös, sekä myöntää
vastuuvapaus ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille vuoden 2020 tilivelvollisille.
6. Päätettiin vahvistaa kiinteistötalouden vuoden 2020 tilinpäätös.
7. Päätettiin kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisesta voiton käyttämisestä
ylioppilaskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
8. Päätettiin myöntää vastuuvapaus kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja
muille vuoden 2020 tilivelvollisille.
9. Käytiin lähetekeskustelu hallinto-ohjesäännön päivittämisestä.
10. Jätettiin pöydälle lisätalousarvio vuodelle 2021. Äänestettiin asian kiireellisyydestä, äänin 3317-8 asiaa ei julistettu kiireelliseksi.
11. Päätettiin täydentää valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajia Yliopistokollegioon
liitteen mukaisesti.
12. Ilmoitusasioita (tiedoksi):
- edustajiston päätösluettelo 2/21
- hallituksen päätösluettelot 5/21–11/21
(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari -listalle)
- Merkitään tiedoksi seuraavat kyselytunnilla kysytyt kysymykset:
- Edustajiston jäsen Kokko (HELP) kysyi hallitukselta edellisessä SYL:n
liittokokouksessa tehdystä jäsenaloitteesta liittyen Opiskelija-Holding
OY:hyn ja OY Frank Students AB:hen. Kysymyksessä haluttiin erityisesti
kiinnittää huomiota SYL:n ja HYYn toimenpiteisiin asian tiimoilta sekä
siihen, miten hallitus näkee HYY:n yhteistyön OY Frank Students AB:n

kanssa tulevaisuudessa. Hallituksen puheenjohtaja Isomeri vastasi. Lisäksi
kuultiin SYL:n varapuheenjohtajan Aleksin terveiset.
-

Edustajiston jäsen Lamberg (Osakunnat) kysyi, miten HYY aikoo toteuttaa
selvityksen mahdollisista ja mielekkäistä uusista jäseneduista sekä niiden
toteutustavoista ja mitkä ovat sellaisia jäsenetuja, joista HYY ei jo tällä
hetkellä viesti tarpeeksi. Hallituksen puheenjohtaja Isomeri vastasi.

-

Edustajiston jäsen Lamberg (Osakunnat) kysyi mitä konkreettista hallitus
aikoo tehdä, jotta ylioppilaskunnan jäsenyys koettaisiin arvokkaammaksi
opiskelijoiden keskuudessa ja vältettäisiin jäsenkato “pakkojäsenyyden”
mahdollisesti poistuessa. Hallituksen puheenjohtaja Isomeri vastasi.

-

Edustajiston jäsen Piipponen (Osakunnat) kysyi Helsingin yliopiston
valintakokeiden yhdenvertaisuudesta ja millä tavoin HYY aikoo reagoida
digitaalisten valintakokeiden toteutustapaan. Hallituksen jäsen Kainulainen
vastasi.

13. Muut asiat:
Edustajiston jäsen Nevalainen (HYAL) nosti esille yliopiston järjestelmän
mahdottomuuden käyttää muuta kuin virallisessa henkilöllisyystodistuksessa olevaa
nimeä. Nevalaisen ja ryhmänsä mukaan yliopistolla pitäisi olla mahdollisuus käyttää
kutsumanimeään.
Edustajiston jäsen Bergan (SNÄf) nosti esille, ettei edustajiston kokouksessa ollut
mahdollisuutta saada tulkkausta suomesta ruotsiin.

Helsingissä 26.3.2021

Mikko Kymäläinen, sihteeri

