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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 6 / 2018
Aika:
Paikka:

10.9.2018 klo 15:15

1 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15:21.

2 §
Esitys:
Päätös:

Ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Joose Korhonen ja Marko Koskelo valittiin ääntenlaskijoiksi,

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.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu lähetettiin 3.9. ja paikalla oli riittävästi osanottajia.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitys:
Päätös:

Kokous- ja saunatila Suvas, Suvantokatu 6, Joensuu

4 §
Asia:
Esitys:
Päätös:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätettiin esityksen mukaan.

5§
Asia:

Muutokset jaoston puheenjohtajistossa
Joensuun edunvalvontajaoston varapuheenjohtaja Matti Nivala on pyytänyt eroa
toimestaan 16.5.2018. Jaoston tulee päätöksellään myöntää Nivalalle ero
varapuheenjohtajuudesta.
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Esitys:

10.9.2018

Jaoston tulee työjärjestyksensä (2§) mukaisesti valita keskuudestaan uusi
varapuheenjohtaja. Ehdolle on voinut asettua 9.9.2018 saakka vapaamuotoisella
hakemuksella edunvalvontasihteerille ja jaoston puheenjohtajalle. Ehdolle voi
asettua myös kokouksessa.
Varapuheenjohtajaksi voidaan valita jaoston jäsen. Jaoston jäseniä ovat ISYYn
sääntöjen (40§) mukaisesti ainejärjestöjen itsellensä valitsemat edustajat sekä ne
ISYYn jäsenet, jotka ovat olleet aiemmin läsnä kahdessa (2) peräkkäisessä jaoston
kokouksessa ja jotka eivät sittemmin ole olleet poissa kolmesta (3) peräkkäisestä
jaoston kokouksesta.
Valinta suoritetaan suljettuna vaalina jaoston työjärjestyksen mukaisesti.
Myönnetään ero jaoston varapuheenjohtajuudesta Matti Nivalalle. Valitaan
vaaleilla jaostolle uusi varapuheenjohtaja.
Ehdolle varapuheenjohtajaksi asettui Jesse Jäppinen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että Matti Nivala ei toimi enää jaoston varapuheenjohtajana.
Valittiin Jesse Jäppinen jaoston varapuheenjohtajaksi.

6§
Asia:

Jaoston kannanotot
Kesäkuussa jaosto valmisteli ja toimitti yliopistolle kaksi kannanottoa.
”Ainejärjestöjen yhteinen kannanotto koskien Yammerin käyttöä yliopiston
viestinnässä” toimitettiin yliopiston viestintään 1.6.2018 neljäntoista (14)
ainejärjestön allekirjoittamana. Näistä ainejärjestöistä yksi (1) oli Kuopiosta.
Karjalainen kirjoitti aiheesta laajasti, myös Uljas kirjoitti aiheesta. Kannanottoon
vastattiin nopeasti ja ainejärjestöjen edustajat kutsuttiin jaostojen kautta
tapaamiseen viestinnän kanssa 14.8.2018. Tapaamisessa oli paikalla 9 edustajaa
ainejärjestöistä sekä ISYYn edustajia. Opiskelijat luvattiin ottaa viestinnän
pelisääntöjä koskevaan keskusteluun, jota alkusyksystä käydään.
”Ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan yhteinen kannanotto koskien pysäköinnin
maksullistumista yliopiston paikoitusalueilla” toimitettiin johtavalle
kiinteistöpäällikölle sekä hallintojohtajalle 11.6.2018 kahdenkymmenenkahden
(22) ainejärjestön sekä ISYYn allekirjoittamana. Allekirjoittaneista ainejärjestöistä
kuusi (6) oli Kuopiosta.
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Esitys:
Päätös:

7§
Asia:
Esitys:
Bunsen ry:

Mikrovillus:
Täky:
Fides:
Judica:
Opossumi:
Poikkeus:
Epsilon:
Tombolo:
Metsis:

10.9.2018

Kannanottoon saatiin vastine 19.6.2018. Vastine on toimitettu ainejärjestöjen
luettavaksi ja on luettavissa myös tämän esityslistan liitteenä 1. Karjalainen
kirjoitti lyhyesti aiheesta.
Molemmat kannanotot herättivät keskustelua myös yliopiston henkilökunnan
keskuudessa.
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi jaoston avauksesta tehdyt kannanotot ja niiden saama
vastaanotto.
Ainejärjestöjen kuulumiset
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
Fuksien integrointi on aloitettu. Ylihuomenna Honkaniemessä tapaaminen
fuksien kanssa. Fuksit valitsevat ennen opintojen alkua oman tuutorointiryhmän
ja ennen vuodenvaihdetta lopullisen pääaineen.
Fuksit on integrointi. Vanhoja aktiiveja on poistunut työelämään ja uusia
toimijoita tarvitaan hallitukseen.
Fukseja on kierrätetty eri paikoissa. Hallitus on kokoustanut kerran. Lukuvuoden
alku on perinteisesti vähän jähmeää.
Uusia fukseja tullut jonkin verran. Paljon tapahtumia on tulossa. Uusi OPS on
voimassa, amanuenssin kanssa seurataan tämän vaikutuksia.
Joka ilta ollut jotain fuksitapahtumia. Laitoskokouksia ollut kahtena päivänä.
Fuksit on saapuneet. OPS:n uudistuksen vaikutuksia seurataan tarkasti.
Ensimmäinen hallituksen kokous oli elokuussa. Laitoksella on uusi amanuenssi.
Savonlinnasta tullut paljon opiskelijoita, nämä ja uusi OPS työllistävät.
Syksy alkanut hyvin. Fysiikan ja matikan tuutorointi on yhdistetty. Fukseja tullut
paljon.
Lauantaina on ensimmäinen hallituksen kokous. Fuksit kutsuttiin sinne mukaan.
Laitoksen tiedotus siirtyy kokonaan Yammeriin.
Tuoreet torstit ovat saapuneet. Ensi keskiviikkona tulossa kokous ja saunailta,
johon uudet ovat tulossa.
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Praxis:

Oidipus:

Nefa:
Ablaut:
Joraus:

Päätös:
8§
Asia:

10.9.2018

Viikon ajan kaikenlaisia tapahtumia. Ensi viikolla fuksi-infotilaisuus. Torstaina
tullut sivuaineinfotilaisuus, ainejärjestön järjestämä. Back to school -tapahtuma
on tulossa syksyllä. Syksyllä ei enää järjestetä palautetta laitokselle tapahtumaan, koska palauteta tulee niin vähän, että palautetta ei enää kerätä.
Fukseille esittäydytty. Fuksi-info tulossa. Hallitukseen yritetään saada myös
fukseja mukaan. Uudessa OPSissa orientoiva harjoittelu kandivaiheeseen,
ihmiset odottavat jotain infotilaisuutta. Tulossa vielä toinen infotilaisuus
harjoittelusta, koska pakollisuutta ei tiedetty.
Uusille fukseille esittäydytty. Ensimmäiset sitsit ylihuomenna. Uusi OPS aiheuttaa
vähän ongelmia.
Germanistipäivät ensi keväänä. Uusia fukseja ei enää tule Saksan kieleen.
Mentoritoiminta tavoittanut huonohkosti mutta koettu hyödylliseksi.
Kasvatusalan kilipailut tulossa. Tänään ollut aineenopettajakoulutuksen
infotilaisuus. Sivuaineoikeusasioita seurataan edelleen tänäkin syksynä. Hanke,
jossa opettajista halutaan turvallisuusosaajia. Uusi hallitus pitäisi saada syksyn
aikana.
Merkittiin tiedoksi ainejärjestöjen kuulumiset.
Hymy- ja valitusviikko
Syksyn hymy- ja valitusviikko järjestetään viikolla 40. Jaosto vastaa kevään
tapaan sermien asettamisesta ja poistamisesta sekä palautteen
puhtaaksikirjoittamisesta. Lisäksi jaosto järjestää kahvittelut Carelian aulaan
yhtenä päivänä.
Tekijöitä tarvitaan seuraavasti:

Ma 1.10. klo 8.00
Naisten vessat (Borealis mukana): Saara Tenhovuori
Miesten vessat (Borealis mukana): Eero Varesvuo
Carelia & Agora: Eero Varesvuo
Metria & Futura: Marko Koskelo
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Natura: Joose Korhonen
Educa: Saara Tenhovuori

Pe 5.10. n. klo 15.00
Naisten vessat: Heta Stenberg
Miesten vessat: Jesse Jäppinen
Carelia & Agora: Maileena Määttä
Metria & Natura: Mikko Nevalainen & Jussi Nivala
Futura: Mikko Nevalainen & Jussi Nivala
Educa: Eljas Ryhänen

Jaoston ständi torstaina 4.10.
10.00-12.00 (2kpl) Marko Koskelo, Jesse Jäppinen
12.00-14.00 (2kpl) Pinja Leino, Saara Tenhovuori
Puhtaaksikirjoittajat (3-5kpl), materiaalit voi hakea maanantaina 8.10.
Kirjoitusaikaa noin viikko.
Katariina Myller
Heidi Mikkonen
Eero Varesvuo
Matleena Määttä

Esitys:
Päätös:
9§
Asia:

Esitys:
Päätös:

Valitaan jaoston kahvittelu -ständin päivä sekä jaetaan hymy- ja valitusviikon
vastuut.
Valittiin hymy- ja valitusviikon vastuuhenkilöt.
Jaoston syksy
Käydään läpi jaoston syksyä ja sovitaan alustavia ajankohtia. Tiedossa on ainakin
yhteiskokous Kuopion edunvalvontajaoston kanssa sekä vierailuja, joista osa
kokousten ulkopuolisen kyselytunnin muodossa.
Päätetään alustavista ajankohdista ja merkitään tiedoksi keskustelu aiheesta.
Toivottiin, kyselytunnilla Elliä saataisiin edustamaan Ellin toimitusjohtaja.
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Kaverikoiria on kampuksella hyvinvointiviikolla.
10 §
Asia:

Lokakuun hengailuilta
Keskustellaan hengailuiltojen järjestäjistä ja teemoista.

Lokakuu

15.10.

Marraskuu

19.11.

Joulukuu

10.12.

Järjestäjät (Nimi/Ainejärjestö)
Opossumi
Poikkeus
Echo
ESN Joensuu
Mikrovillus
Täky

Teema
Lautapeli-ilta
Kansainvälisyys

Esitys:
Päätös:

Vahvistetaan järjestäjät ja teema lokakuun hengailuillalle.
Vahvistettiin lokakuun hengailuiltojen teemat ja järjestäjätahot.

11 §
Asia:

Päätös:

Jaoston brainstorm
Valitaan ajankohta jaoston brainstormille, jossa on tarkoitus ainakin valmistella
jaoston seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Brainstormin on
käytännössä hyvä asettua lokakuun ensimmäiselle tai toiselle viikolle, jotta
toimintasuunnitelma ja talousarvio voidaan vahvistaa jaoston lokakuun
kokouksessa.
Valitaan ajankohta jaoston brainstormille.
Tapahtuman budjetissa on varattu 120 euroa
Järjestetään luultavasti jossain yliopiston tiloissa. Tilaisuuteen ostetaan pitsaa ja
limpparia!
Sovittiin brainstormaus-tapahtuman ajankohdaksi 11.10. noin kello 15.00.
Aikataulu ja paikka varmistuvat myöhemmin.
Päätettiin jaoston brainstormaus-tapahtuman suunnitelmat.

12 §

Laitosyhteistyön kartoittaminen

Esitys:
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Asia:

Syksyn aikana on tarkoitus kartoittaa ja kehittää ainejärjestöjen ja laitosten
välistä yhteistyötä. Kartoitustyö aloitetaan ainejärjestöille suunnatulla kyselyllä,
johon toivotaan vastattavan 14.10.2018 mennessä.
https://docs.google.com/forms/d/18XJxulJIcS1bonr2C1Y3xDHIlcQ2X_ktHQJ3JBbDLI/

Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi laitosyhteistyön kartoittamiskysely.

13 §
Hallopedien kuulumiset
Asia:
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Laatutyöryhmä: Laatukäsikirjoja on yksi sähköinen käsikirja, jossa on myös kaikkien sen alaisten
yksikköjen laatukäsikirjat.
Filosofinen tiedekunta: Johdon katselmusta ei ole vielä tehty, koska hallinnon uudistuksen
jälkeen ei ole enää henkilöä, jonka vastuulle asia kuuluisi.
Weboodin palautejärjestelmä katoaa kahden vuoden päästä. Mitään korvaavaa järjestelmää ei
ole hankittu.
Ensivuoden hakukriteerien hyväksyntä oli tiedekunnan asialistalla. Suoraan todistuksella
valittavien ryhmä herätti suurta keskustelua tiedekunnassa. Tiedekuntaneuvosto päätti
delegoida hakukriteerit dekaanille. Tiedekunnalle asian suhteen annettu aikaraja oli niin tiukka,
että päätöksenteossa vedottiin kiireeseen.
Kestävän kehityksen neuvottelukunta: Uusi kestävän kehityksen neuvottelukunta valitaan
syksyllä 2018 seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Uusia opiskelijajäseniä tarvitaan.
Yliopistokollegio: Tehtiin päätös, että kollegion pitää kokoontua joka kevät ja syksy vähintään
kaksi kertaa.
Päätös:

Merkitään tiedoksi hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.

14 §
Asia:

ISYYn edustajiston ja hallituksen kuulumisia
Käydään lyhyesti läpi ISYYn edustajiston sekä hallituksen kuulumiset.
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Esitys:

Päätös:

15 §
Asia:

10.9.2018

Merkitään tiedoksi.
ISYYn edustajiston varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen olivat estyneet
pääsemään kokoukseen.
ISYY on valmistellut EK-vaalitavoitteita.
ISYY osallistui usean hengen voimin oppimisympäristöseminaariin.
Hallitus valmistelee ensivuoden toimintasuunnitelmaa ja on pyytänyt myös
ainejärjestöiltä kommentteja.
Merkittiin tiedoksi ISYYn kuulumiset.

Ilmoitusasiat
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee päätoimittajaa (toimipaikkana
Joensuu tai Kuopio)
Hakuaika päättyy 30.9. klo 12.00.
https://isyy.fi/blog/2018/08/31/isyy-hakee-uljaalle-paatoimittajaa/
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee vuosijuhlamestaria vuosijhliin
2019
Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot jätetään sähköisesti osoitteeseen
hakemukset@isyy.fi 14.9.2018 mennessä. Sähköposti tulee otsikoida
“Vuosijuhlamestarirekry”. Nimeä mahdolliset liitetiedostot selkeästi omalla
nimelläsi “Etunimi Sukunimi CV” ja “Etunimi Sukunimi hakemus” . Haastattelut
järjestetään Kuopiossa 27.9.2018.
Lue tarkemmin: https://isyy.fi/blog/2018/08/31/isyy-hakee-vuosijuhlamestariavuosijuhliin-2019/
Itä-Suomen yliopiston kampusalueiden pysäköinti muuttuu maksulliseksi
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Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Kuopion kampusalueiden pysäköinti muuttuu
maksulliseksi 1.9.2018 alkaen. Pysäköinti on maksullista syyskuusta toukokuuhun
ma-pe klo 7-16. Muina aikoina pysäköinti yliopiston alueella on maksutonta.
Monet kaupungit, isot työnantajat ja yliopistot ovat siirtyneet viime vuosina
maksulliseen pysäköintiin. Myös Joensuun ja Kuopion kampuksilla
pysäköintijärjestelyjen osalta on päädytty maksullisuuteen. Sekä Joensuun että
Kuopion kampuksilla on toteutumassa kaavamuutoksia, jotka vaikuttavat
pysäköintialueiden määrään ja saatavuuteen. Maksuilla katetaan myös
pysäköinnistä yliopistolle aiheutuvia kuluja.
Yliopisto kannustaa liikkumisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
käyttämään joukkoliikennettä ja kevyenliikenteen muotoja. Kampusten
aluesuunnittelun yhteydessä kiinnitetään huomiota kevyen liikenteen
turvallisuuteen ja pyöräparkkien riittävyyteen.
Lue lisää: https://www.uef.fi/-/ita-suomen-yliopiston-kampusalueidenpysakointi-muuttuu-maksulliseksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.

16 §

Muut esille tulevat asiat

Merkitään tiedoksi:
Kooste kaikista kampuksen itseopiskelutiloista ja ryhmätyötiloista on julkaistu
jossakin yliopiston tiedotuskanavassa. Jaetaan vielä jaoston facebookryhmään.
Yliopiston ruokaloihin on ollut tosi pitkät jonot.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi esille tulleet asiat.
17 §
Esitys:
Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
maanantaina 15.10.2018 kello 15.15.
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18 §

10.9.2018

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.44.

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja
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Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri
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