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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 3 / 2018
Aika:
Paikka:

19.3.2018 klo 15:15
Suvas, Suvantokatu 6

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.16.

2§
Esitys:

Ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Koskeloa ja Vartiaista esitettiin ääntenlaskijoiksi.
Muita esityksiä ei tullut.
Valittiin Koskelo ja Vartiainen ääntenlaskijoiksi.

Päätös:
3§
Asia:

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) sääntöjen 40 §:n mukaan
kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta. Ylioppilaskunnan jaostojen työjärjestyksen 3 §:n mukaan jaoston
kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään kolme jaoston jäsentä
puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Kutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat.

Esitys:
Päätös:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin esityksen mukaan.

4§
Asia:
Esitys:
Päätös:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi.

5§
Asia:

Opintopsykologin vierailu
1.2.2018 aloittaneen UEFin opintopsykologin Mari Tirrosen vierailu. Tirronen
tulee jaostoon esittäytymään ja kertomaan työstään ja luomaan kontaktia
ainejärjestöihin.
Merkitään tiedoksi, että:
Kuultiin opintopsykologin esittely omasta työstään. Työ liittyy Ohjauksen-,
opiskeluhyvinvoinnin ja työelämän kehittämishakkeeseen. Työsuhde on

Esitys:
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kolmen vuoden määräaikainen. Opintopsykologi on mukana projektissa
kehittämässä yliopiston hyvinvointiasioita ja lisäksi auttaa opiskelijoita
henkilökohtaisissa opintoihin liittyvissä ongelmissa.
Opintopsykologin palveluiden saatavuus on toisen opintopsykologin myötä
parantunut yliopistossa merkittävästi. Henkilökohtaisen ohjauksen määrä on
lisääntynyt lähes 100 %.
Opintopsykologilta voi saada KELA:lle lausunnon tai todistuksen, että
opiskelija tarvitsee opintoaikaa lisää, mikäli opintopisteitä ei kerry tarpeeksi
tai jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä opintoihin.
Ohjauksen kokonaissuunnitelman työstämiseen liittyy myös lopulta
laitostasolla ohjaaminen. Tällä hetkellä yliopistolla on erilaisia
ohjausmetodeja ja siihen käytettäviä resursseja melkeinpä yhtä paljon kuin
on laitoksia. Ohjauksen käytäntöjen yhtenäistäminen on yksi projektin
tavoite.
Opiskelijoita kohdataan myös erilaisissa ryhmissä ja workshopeissa.
Esimerkiksi ryhmät voi liittyä stressinhallintaan tai jännittämiseen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi opintopsykologin käynti jaoston kokouksessa.

6§
Asia:

Jaostokyselyn seuraamuksista
Kyselyn vastausten perusteella on jo tehty toimia. Tiedotetaan tästä ja
annetaan jaoston jäsenille mahdollisuus kommentoida koostetta, joka on
jaettu 26.2.2018
Annetaan tiedoksi.
Yksittäisistä kyselyssä nousseista asioista oltu yhteydessä ainejärjestöihin.
Kampussiirron yhteyteen saadaan esittelytilaisuus uusista tiloista.
Nettikysely tulossa Savonlinnan siirtoon liittyvistä huolista ja kysymyksistä.
Carelian aulaan Savonlinna-aiheiseen tiedotukseen tarkoitettu sermi.
Mahdollisesti saadaan kampusravintoloista tiedot Carelian aulan isolle
näytölle syksyllä.
Agora on peruskorjauslistassa seuraavana.
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UEFn nettisivuilta löytyy ’huoltokirja’, johon voi antaa palautetta
kiinteistöhuolloista.
Itseopiskelutiloista kootaan lista, joka jaetaan kaikkien opiskelijoiden
käyttöön.
Uusi opiskelijaravintola on tulossa Tulliportinkadun puolelle syksyllä 2019.
Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi jaostokysely ja toimenpiteet niiden johdosta.

7§
Asia:

Edustajiston kokouksesta
Käydään lyhyesti läpi 14.3.2018 pidetyn ISYYn edustajiston kokouksen
sisältöjä ja päätöksiä.
Merkitään tiedoksi.
Tommi Anttalainen, edustajiston ensimmäinen varapuheenjohtaja, esitteli
mitä edustajisto tekee.
Yksi ylioppilaskunnan hallituksen jäsen valittiin ylioppilaskunnan
työntekijäksi.
Edustajisto päätti laittaa rahaa eri kiinteistöjen korjaamiseen noin 30 000
euroa.
Yhdellä vuokralaisella aiemmin ollut kiinteistö jaetaan kahdeksi kiinteistöksi.
Muutostyöhön menevä raha saadaan takaisin kiinteistöjen uusilta
vuokralaisilta.
UEF:n tietosuoja-asetus aiheuttaa paljon työtä ylioppilaskunnalle.
Asetuksen mukaan 25.5.2018 alkaen, mikäli sitä ei noudateta voi yhdistys
saada sakkoja enintään 6 % yhdistyksen liikevaihdosta.
ISYYn nettisivujen uudistamiseen mm. tietosuoja-asetuksen ja
saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi varattiin 13 000 euroa.
Käytiin keskustelua linjapankin uudistamisesta. Millaisia linjauksia
ylioppilaskunnan tulisi jatkossa tehdä.

Esitys:

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi edustajiston kuulumiset.

8§
Asia:

Huhtikuun hengailuilta
Keskustellaan hengailuiltojen järjestäjistä ja teemoista.

Huhtikuu
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16.4.

Järjestäjät (Nimi/Ainejärjestö)
Eero Varesvuo, Fides
Jesse Grönlund, Popsi
PL 1627 (Yliopistonranta 3),
70211 KUOPIO
044 576 8419

Teema
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Toukokuu

14.5.

Syyskuu

(10.9.)

Lokakuu

(15.10.)

Marraskuu

(19.11.)

Joulukuu

(10.12.)

19.3.2018

Tombolo
Mikko Nevalainen, Bunsen
Nefa
Judica
Legio
Opossumi
Poikkeus
Echo
ESN

Kansainvälisyys

Esitys:
Vahvistetaan järjestäjät ja teema huhtikuun hengailuillalle.
Päätös:
Todettiin, että seuraavan kerran järjestäjät löytyvät taulukosta. Järjestäjien
on ilmoitettava teema mahdollisimman pian.
9§
Asia:
Esitys:

Yhteistyö muiden kampusten kanssa
Annetaan tiedoksi Kuopion kampuksen kuulumisia sekä Savonlinnan
kampuksen edunvalvojien tapaamisen tilanne
Annetaan tiedoksi.
Keskusteltiin Savonlinna –ekskursion toteutuksesta. Päivällä ja illalla erilaisia
vapaamuotoisia tapahtumia kampuksella ja kaupungilla.
Ainejärjestöt järjestävät erilaisia baarihengailutapahtumia.
Käytiin läpi Kuopion edunvalvonta-asioita ja heidän paikallisia ongelmiaan.

Päätös:

19.4. Savonlinnan ekskursion yhteydessä järjestetään Savonlinnan ja
Joensuun edunvalvojien yhteistapaaminen.

10 §
Asia:

GDPR-koulutus
Käydään läpi, mitä tämän koulutuksen järjestämisen taustalla on, ja miksi on
ehdottoman tärkeää, että jokaisesta ainejärjestöstä pääsee joku
koulutukseen. Koulutus järjestetään 28.3.2018 klo 15.00-17.00.
Ilmoittautuminen tapahtuu 21.3.2018 klo 16.00 mennessä osoitteessa
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/19225/lomake.html
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi tuleva koulutus.

Esitys:
Päätös:
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11 §
Asia:

Esitys:

19.3.2018

YTHS:n tulevista muutoksista
YTHS:llä tapahtuvista muutoksista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kuitenkin
aihetta on sen verran käsitelty julkisuudessa, että käydään tässä läpi, mitä
tähän mennessä aiheesta voidaan varmasti sanoa.
Merkitään tiedoksi.
Kaikki alla oleva on vielä vasta lakiluonnoksesta.
YTHS:n toiminta uudistetaan mahdollisen SOTE –lain muutoksen myötä.
AMK –opiskelijat tulevat YTHS:n piiriin.
YTHS:n palveluita tullaan karsimaan SOTE –lainsäädännön myötä.
Erikoislääkärinpalvelut tulee poistumaan. Lähetteitä KELAn tukemaan
hoitoon luultavasti tulee edelleen saamaan, samoin muihin
erikoislääkärinpalveluihin.
Maksu nyt 54 euroa ja tulevaisuudessa noin 70 euroa.
Astuu voimaan mahdollisesti 1.1.2020.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi YTHS:n mahdollisesti tulevat muutokset.

12 §
Asia:

Edunvalvojan tiedotuskanavia
Käydään lyhyesti läpi, mitä erilaisia tiedotuskanavia UEFissa toimivan
edunvalvojan on hyödyllistä seurata.
Merkitään tiedoksi.
Facebookissa:
Itä-Suomen yliopisto
Jaoston edunvalvontaryhmä
ISYY - Edunvalvonta voi kannattaa
ISYY
Hengailuilloilla oma sivusto
Tuudo -sovellus: ISYYn ja UEF:n ajankohtaiset uutiset.
Oman laitoksen ja tiedekunnan suosimia kanavia kannattaa seurata, se
saattaa ikävä kyllä olla Yammer.

Esitys:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi edunvalvonnan tiedotuskanavat.
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13 §
Ainejärjestöjen kuulumiset
Asia:
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Bunsen: Palautekysely, vastauksia tuli kiitettäväksi. Pidetään tapahtuma, jossa käydään
palautetta läpi.
Ablaut: Jyväskylässä oli Germanistipäivät.
Legio: Keskittyy vapun ja muiden tapahtumien suunnitteluun.
Oidipus: Nefa:n ja Fideksen kanssa haussa oma ainejärjestötila.
Poikkeus: Vappuleijonan metsästys -tapahtuma tulossa.
Praxis: Ekskursio järjestettiin. Tallinnanristeily ja vierailu ministeriöön. Vapputapahtuma
tulossa Metsiksen kanssa. Vierailu Kuopioon Sociuksen luokse.
Fides: Palautepäivän suunnittelua.
Metsäylioppilaat: Vappusoututapahtuma tulossa.
Nefa: Tapahtumien suunnittelua paljon.
Optimi: Vuosijuhlaviikolla tulossa tapahtumia.
Echo: Henkilökunnan kanssa tulossa teetä- ja sympatiaa tapahtuma. Vapun suunnitelmia.
Murhamysteeri -tapahtuma tulossa vappuna.
Joraus: Hallituksen viikottainen meet and greet. Englannin opettajaopiskelijoiden kanssa
yhteisiä asioita. Mentorointia käynnistetään opintopsykologin kanssa. Nettisivut uudistettu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ainejärjestöjen kuulumiset.
14 §
Asia:
Esitys:

ISYYn hallituksen kuulumiset
Kuullaan ISYYn hallituksen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
GDPR ja saavutettavuus –direktiivi aiheuttaa hallitukseen kiirettä. 25.5. uusi
asetus astuu voimaan.
Yammerista ja yliopiston viestinnästä on keskusteltu hallituksessa.
Häirintäasiat yliopistolla edelleen keskusteluttaa. Yliopistolla häirintäasioissa
voi olla yhteydessä Erja Widgren-Salliseen.
ISYY teki kannanoton, koska yliopisto ei ole ISYYn mielestä ole hoitanut
häirintäasioita kovin hyvin.
Kirjaston varausmaksut tulevat kevään aikana poistumaan kirjoista, jotka
eivät ole kampuksella saatavilla ts. jos kaikki kappaleet ovat lainassa tai kirja
joudutaan pyytämään toiselta kampukselta. Hyllyssä olevista kirjoista hinta
nousee huomattavasti.
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Päätös:

Merkittiin tiedoksi ISYYn kuulumiset.

15 §
Asia:
Esitys:

Hallopedien kuulumiset
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
Lumetissa päätettiin OPS –uudistuksista. Asiakirjat saatiin vasta edellisenä
iltana. Asiakirjat esitettiin palautettavaksi valmisteluun. Äänin 8-5 päätetiin
hyväksyä asiakirjat, jotka saatiin vasta edellisenä iltana. Asiasta jätettiin
eriävä mielipide.
Henkilökunnan mukaan he kannattivat asian palauttamista valmisteluun,
mutta eivät uskaltaneet äänestää sen puolesta dekaanin takia.
YTHS: tulossa kaksi hanketta, liikkumaan kannustava ja kiusaamiseen liittyvä.
Kollegion kokouksessa käsiteltiin uuden hallituksen jäsenen valintaa.
Hallituksen jäsen valittiin äänestämällä. Yliopiston rehtori Mönkkönen ja
hallituksen puheenjohtaja olivat paikalla kokouksessa. Yliopiston
henkilökunta pelkää, että rehtori ei ota henkilökunnan ideoita ollenkaan
vakavasti. Henkilöstön edustajia ei ole ollenkaan mukana yliopiston
työryhmissä tai johdossa.
FILO: Opsit uudistettiin. Kokouksessa päätettiin delegoida dekaanille
opintosuunnitelmien pienten muutosten sekä opinto-ohjelmien
hyväksyminen. Yksi uudistus äänestettiin, opiskelijat hävisivät äänestyksen
äänin 11-4.
Kestävän kehityksen auditoinnit pidettiin yliopistossa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.

16 §
Asia:

Ilmoitusasiat
Yhdenvertaisuuskoulutus ainejärjestötoimijoille 20.3.
ISYY järjestää yhdessä Setan ja Allianssin kanssa koulutuksen, jossa
käsitellään esimerkiksi yhdenvertaisuutta, häirintätilanteiden ehkäisemistä
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sekä -tilanteissa toimimista sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
oikeuksia.
Koulutus järjestetään tiistaina 20.3. klo 12-16. Koulutus järjestetään
Joensuussa, mutta etäosallistuminen on mahdollista myös muilta
kampuksilta. Toivoisimme ainejärjestöiltä 1-2 osallistujaa.
Joensuu - N100
Kuopio - MD200
Savonlinna - B304
Ilmoittaudu koulutukseen 14.3. klo 21 mennessä alla olevan lomakkeen
kautta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRTAATC58lN1iUjoOcFecbo2T
-2JQqJeRdtRnWZWzF0rKEQ/viewform
23.4. Kirjan ja ruusun päivä
Jälleen lähestyy aika palkita niitä parhaista parhaimpia opettajia. Tätä ennen
ehtii olla vielä kokous, mutta annetaan tiedoksi jo nyt, jotta ainejärjestöissä
ehditään päättää, kenet halutaan palkita diplomilla ja ruusulla.
Itä-Suomen yliopistoon kaavailtu lakko peruuntui
Itä-Suomen yliopistoon ehdittiin antaa lakkovaroitus maaliskuun 14. päivälle,
mutta koska työehtosopimuksesta päästiin sopuun 6.3.2018, on mainittu
lakko peruttu.
10.4. järjestöpäivä
Järjestöpäivät järjestetään tänä keväänä 10.4.2018 Carelian aulassa.
Ainejärjestöille tulee mahdollisuus pitää päivän aikana omaa pöytää ja mm.
myydä merkkejä.
Kampuksen uusista tiloista ja asunnoista
http://www.uef.fi/-/joensuun-kampukselle-uusia-tiloja-ja-asuntoja
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/Ajankohtaista/Sivut/Joens
uun%20kampus%20el%C3%A4%C3%A4%20remontoinnin%20aikaa.aspx
KAMPUSTUUTORIHAKU ON KÄYNNISSÄ – HAE TUUTORIKSI NYT!
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Kampustuutorihaku on käynnissä 15.3.-27.3.2018!
Nyt on mahdollisuus hakea osaksi ainutkertaista tuutorointikokemusta
toimimalla kampustuutorina Savonlinnasta siirtyville opiskelijoille Joensuun
kampuksella syksyllä 2018.
Tutustu hakukriteereihin ja hae Kamussa e-lomakkeella osoitteessa
uef.fi/tuutori!

Opintopisteet hallinnossa -hakemukset on käsitelty ja opetus- ja
opintopalvelut kirjaavat pisteet oodiin (tai ehkä ovat kirjanneet jo).
Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.

17 §

Muut esille tulevat asiat
Todettiin, ettei muita esille tulleita asioita ollut.

18 §
Esitys:
Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraava kokous pidetään 16.4. kello 15.15.

19 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 17.10.

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja

PL 111 Yliopistokatu 7,
80100 JOENSUU
050 341 6346

Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri
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