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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 5 / 2018
Aika:
Paikka:

18.5.2018 klo 16:00

Läsnä:

Liite 1.

1. §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 16:14

2. §
Esitys:
Päätös:

Sihteerin ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle sihteeri sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Matti Nivala. Valittiin ääntenlaskijoiksi Ada
Hyytiäinen ja Saija Repo.

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.
Esityksen mukaan.

4. §
Asia:
Esitys:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla:
Siirretään 7 § kohdaksi 5 sekä 5 § kohdaksi 7.
Näin ollen uusi järjestys on seuraava: 5. § ISYYn edustajiston ja hallituksen
kuulumiset 6. § Ainejärjestöjen kuulumiset, 7. § YTHS:n kuulumiset jne...
Esityksen mukaan.

Päätös:

ISYY:n kokoustila, Haltian 2. kerros, Yliopistokatu 7, Joensuu
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5. §
Asia:

Esitys:
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ISYYn edustajiston ja hallituksen kuulumisia
5.1. Käydään lyhyesti läpi 8.5.2018 pidetyn ISYYn edustajiston kokouksen
sisältöjä ja päätöksiä.
5.2. Kuullaan hallituksen kuulumisia.
5.1. Kuultiin mm. KYY-yhtiöistä, Vippirahaston lakkauttamisesta sekä Jonnin
työtehtävästä
5.2. Sara Salonen kertoi ISYYn kuulumiset Savonlinnan kampussiirtoon, Kohti
Seuraavaa Sataa –seminaariin sekä maksulliseksi tuleviin parkkipaikoihin liittyen.

Päätös:

6§
Asia:
Esitys:

Jaosto kävi kuulumisten pohjalta keskustelun maksuttomista parkkipaikoista.
Jaosto päätti tehdä ainejärjestöpohjaisesti kannanoton maksullisista
parkkipaikoista.
5.1. Merkitään tiedoksi esityksen mukaan. 5.2. Merkitään tiedoksi esityksen
mukaan ja päätetään koordinoida ainejärjestöjen yhteinen kannanotto
maksullisista parkkipaikoista.
Ainejärjestöjen kuulumiset
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.

Opossumi: uudet nettisivut; hyvät harkkaohjaajat –kysely, jotta päästään palkitsemaan; vujut syksyllä
Poikkeus: kevään viimeinen kokous ollut; kysely hallitustoiminnasta jäsenistölle, positiivista palautetta
Legio: nettisivuja tehdään, syksyllä vujut, fukseihin valmistautumista
Oidipus: tietosuoja-asiat kunnossa, muiden psykologianopiskelijoiden kanssa tapaaminen Jyväskylässä
(keskustelua esim. kriisiviestinnästä),
Praxis: praxicum syyskuun alussa, fuksitapahtumia tulossa, Cosmicin kanssa uusi sopimus, aj-edustajille
ruusukkeet, kahvivuorot jatkuu syksyllä
Täky: vujut oli onnistuneet, fuksien aktivointiin passi-systeemi suunnitelmissa vaikka aiemminkin ollut
ihan aktiivisia, tuutoreista yksi joutui lopettamaan ja korvaaja tuli nefalta laitoksen kysymättä ja
ilmoittamatta
Iskra: gdpr vielä vähän hakusessa, opetushenkilöstön vaihtumista ja opetusnäytteitä ollaan menossa
seuraamaan
Nefa: gdpr:n tuomat sääntöjen muutokset hyväksytty, nettisivujen päivitys jo takana
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Echo: gdpr-iltama jossa laitettiin hommat kuntoon, kevät pulkassa
Bunsen: yhdistetty vappu/palaute-tapahtuma, hyvin henkilökuntaa ja opiskelijoita ja saatiin hyvin
vastauksia kysymyksiin; gdpr:t kunnossa,
Fides: fideksen historiasta tehty gradu, kirjoittajalle ja ohjaajalle yritetty järjestää yhteistapahtumaa;
toimintakulttuuri ainejärjestössä vaatii muutosta kun alkoholin rooli pienenee
Joraus: mentorihanke edistyy, gdpr hoidetaan kuntoon lähipäivinä
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

7§
Asia:
Esitys:
Päätös:

YTHS:n vierailu
YTHS:n edustaja vierailee jaostossa kertomassa Joensuun YTHS:n tilanteesta.
YTHS:n edustajaa ei tullut vierailulle. Pyydetään syksyllä uudestaan ja vaaditaan
paikalle.
Esityksen mukaan.

8§
Asia:

Syyskuun hengailuilta
Keskustellaan hengailuiltojen järjestäjistä ja teemoista.

Esitys:

Syyskuu

(10.9.)

Lokakuu

(15.10.)

Marraskuu

(19.11.)

Joulukuu

(10.12.)

Järjestäjät (Nimi/Ainejärjestö)
(Elias Ryhänen/) Judica
(Heini Väyrynen/) Legio
Opossumi
Poikkeus
Echo
ESN Joensuu

Päätös:

Vahvistetaan järjestäjät ja teema syyskuun hengailuillalle.
Syksyllä otetaan jokainen Savonlinnan ainejärjestö mukaan.
Esityksen mukaan.

9§
Asia:

Jaoston brainstorm
Käydään läpi jaoston toiminnassa ilmenneitä kehityskohteita.
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Teema
Meksiko

Kansainvälisyys
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Esitys:

Päätös:
10 §
Asia:

Esitys:
Päätös:

11 §
Asia:
Esitys:
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Merkitään tiedoksi.
Käytiin läpi brainstormauksessa nousseita asioita sekä puheenjohtajiston
vastauksia niihin.
Keskusteltiin erityisesti kokousten aloitusajasta. 15.15 todettiin klo 16
paremmaksi aloitusajaksi.
Esityksen mukaan.
Hymy- ja valitusviikon tuloksista
Käydään läpi, mitä hymy- ja valitusviikon palautteille on tapahtunut tässä
vaiheessa sekä selvitetään, onko jaosto halukas toteuttamaan omia toimia
vastauksena annettuun palautteeseen.
Käytiin keskustelu palautteista. Esitetään kannanoton tekemistä ainejärjestöjen
kanssa Yammerin käytöstä. Jaosto otti Yammerin vastaisen kannan.
Päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin Yammerin kannanoton työstämiseen. Otetaan
ainejärjestöt työstämiseen ja allekirjoittajiksi mukaan – koordinointi jaoston
kautta.
Hallopedien kuulumiset
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
YTHS: henkilöstöpuolen juttuja paljon, koska Savonlinna. Enemmän asiakkaita ja
rahaa jne. joten tilanne tulee olemaan kuitenkin parempi
Lumet: sisäänottomäärissä: yo-papereilla pääsee jatkossa enemmän, koska laki
Filo: HOPS-asioita; tehtävänmäärityksiä ja rekry-asioita; puhetta suorarekryn
käytöstä; kiusaaminen ja syrjintä puhuttivat epävirallisesti, dekaani sanoi että
tärkeää lähteä selvittämään,
Kestävän kehityksen neuvottelukunta: auditoinnit oli yliopistolla keväällä ->
raportteja käsiteltiin ja uusia kehityskohteita nousi esiin
Filon laatutyöryhmä: laatukäsikirja ei ole edistynyt tietoteknisten ongelmien
takia. Kysely Savonlinnan muutosten vaikutuksesta eri osastojen ja laitosten
toimintaan ja laatutyöhön. Auditointeja yliopistolla ei vielä tänä vuonna tai 2019
keväällä.
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Kollegio: tulossa: vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Johtosääntö
uudistuu Savonlinnan muuton takia, koska Savonlinnan normaalikoulu.
Tiedekuntaneuvostot tulevat saamaan uuden tehtävän johtosäännön muutoksen
yhteydessä.
Päätös:

Esityksen mukaan.

12 §
Asia:

Yhteistyö Kuopion kampuksen kanssa
Annetaan tiedoksi Kuopion kampuksen kuulumisia. Selvitetään, onko jaostolla
halukkuutta lisätä yhteistyötä Kuopion edunvalvontajaoston kanssa.
Annetaan tiedoksi.
Myös Kuopiossa ollut hymy ja valitusviikko, kirjan ja ruusun päivä sekä
hengailuilta. Kuopiossakin on käsitelty hankeavustukset.
Mietittiin mahdollisuutta järjestää yhteinen, epävirallinen kokous Kuopion
edunvalvontajaoston kanssa.
Merkitään tiedoksi.

Esitys:

Päätös:
13 §
Asia:

Ilmoitusasiat
Kampussiirron infotilaisuus 16.5.2018 klo 10.00 tilassa F210
Tilaisuus vielä kysyä siirtoon liittyviä lisätietoja ennen kesälomalle siirtymistä.
EXAM-konsortio toteuttaa toukokuussa käyttäjäkyselyn EXAM-sähköisen
tentin käyttäjille. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 100 € lahjakortti
verkkokauppa.comiin.
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7614/lomake.html
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto 2018 sekä kunniamaininta
Rehtori Jukka Mönkkönen on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston tasa-arvopalkinnon
vuonna 2018 MAMUEF-projektille, jonka tarkoituksena on auttaa kiintiöpakolaisia ja
turvapaikanhakijoita kotoutumisessa.
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Lisäksi ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri sekä häirintäyhdyshenkilö Pekka Koivaara
palkittiin kunniamaininnalla opiskelijoiden eteen tehdystä pitkäjänteisestä ja
tarmokkaasta työstä.
Opiskelija, hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia
Kesätyötulot voivat vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea
asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä.
Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa
tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.
Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on
allekirjoitettu. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin.
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat//asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelija-hae-asumistuen-tarkistustakesatyotulojen-takia?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
Opetusministeriöltä 3,6 miljoonaa euroa UEF:in koordinoimalle DigiCampushankkeelle
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 3,6 M€ DigiCampus-hankkeelle,
jossa luodaan yhteinen oppimispedagoginen pilvipalvelu korkeakouluille ja kehitetään
näille tukimalli. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. http://minedu.fi/artikkeli//asset_publisher/opintopolut-sujuvammiksi-teknologiaa-hyodyntaen-opintojensisaltoja-uudistetaan
Tulorajojen tarkistus lähestyy, vapaaehtoiset tukikuukausien palautukset tehtävä
toukokuun loppuun mennessä
Mikäli tulorajat ylittyvät, peritään tukikuukausia takaisin 7,5% korolla.
http://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot
UEF:n yliopistokollegio on täydentänyt UEF:n hallitusta toimitusjohtaja Jaana
Rekolaisella.
Rekolainen korvaa hallituksesta eronnneen liikuntatieteellisen johtajan Raija Laukkasen.
Hallituksen toimikausi kestää vuoteen 2021.
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http://www.uef.fi/-/toimitusjohtaja-jaana-rekolainen-valittiin-ita-suomen-yliopistonhallitukseen

Perinteinen UEF:n oppimisympäristöjä pohtiva seminaari pidetään jälleen 3031.8. Kuopiossa. Seminaarissa pohditaan oppimisympäristöjen kehitystä ja
esitellään uusinta oppimisteknologiaa ja opiskelukehityksiä.
Ilmoittautuminen on nyt auki ja osallistuminen on maksutonta. Samaten kuljetus
Joensuun kampukselta järjestetään. Tervetuloa. Opiskelijoiden osallistuminen on
erittäin suotavaa.
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/Ajankohtaista/Sivut/Tervetuloa%
20UEF-oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6seminaariin%202018!.aspx

14 §

Muut esille tulevat asiat

Varapuheenjohtaja pyytää eroa jaostosta, koska muuttaa toiselle paikkakunnalle sekä on ottamassa
uusia luottamustehtäviä vastaan eikä näin ollen halua jarruttaa jaoston toimintaa ajankäytön vuoksi.
Uusi varapuheenjohtaja tullaan valitsemaan seuraavassa kokouksessa.

15 §
Esitys:
Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraavan kerran syksyllä 10.9. klo 15:15.

16 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:18

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja
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Matti Nivala
Kokouksen sihteeri
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