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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 7 / 2018
Aika:
Paikka:

15.10.2018 klo 15:15

1 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.18.

2 §
Esitys:
Päätös:

Ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Saija Repo ja Marko Koskelo valittiin ääntenlaskijoiksi.

3 §
Asia:

Esitys:
Päätös:

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.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §
Asia:
Esitys:
Päätös:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§
Asia:

Jaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
Jaoston toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee hyväksyä ja toimittaa
ylioppilaskuntaan 31.10.2018 klo 16.00 mennessä. Toimintasuunnitelmaa ja
talousarviota on valmisteltu jaoston brainstormauksessa 11.10.2018.
Valmistellut esitykset on toimitettu jaostolle liitteenä (LIITE 1) 11.10.2018.
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Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteen
mukaisesti.

Päätös:
Tehdään esitettyyn liitteeseen seuraavat muutokset talousarvion osalta:
Edunvalvonnassaan ansioituneen ainejärjestön palkitseminen
50e -> 100e
Projekti 2019: Brändätty edunvalvonta
150 -> 250e
Koulutukset
150 -> 250e
Yhteensä
990e -> 1240e
Esitetään liitteenä olevaa jaoston toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ylioppilaskunnan
hallitukselle ISYYn talousarvioesityksen osaksi.

6§
Asia:
Esitys:

Ainejärjestöjen kuulumiset
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.

Bunsen:
Hallituksen puheenjohtaja on keskustellut muiden opettajaopiskelijoiden kanssa
ja todennut, ettei opettajakoulutuksessa käsitellä olleenkaan lastensuojelua. Tämän
mahdollisuutta on selvitetty kasvatustieteen laitoksilta.
Mikrovillus: Uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Uusi kopo -vastaava tulee jatkossa
kokouksiin.
Praxis:
Fuksisitsit tulossa keskiviikkona. Tapahtumaohjeistus tehty liittyen
yhdenvertaisuus ja tasa-arvosääntöjä. Yhdistykseen nimetään erillinen yhdenvertaisuudesta
vastaava henkilö. Fuksit ovat joutuneet epäasiallisen kohtelun kohteeksi vanhempien
opiskelijoiden taholta. Fuksit eivät halua enää osallistua toimintaan tämän takia. Epäasiallinen
käytös on tapahtunut baarissa, ei missään suljetussa ainejärjestön tapahtumassa.
Metsäylioppilaat: Laitoksen kanssa käyty tätä vuonna paljon keskustelua. Laitoskysely on
herättänyt kysymyksiä. Hallopedejä toivotaan käymään ainejärjestön tapaamisissa tai
kokouksissa.
Sulo:
Paljon uutta pitää opetella. Jaosto konseptina ihan uusi. Laitoksen kanssa
tehtävää yhteistyötä myös harjoiteltava.
Poikkeus:
Sääntömuutosta on valmisteltu. Yleiskokous tulossa kohta.
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Täky:
Laitoskyselystä tullut uusia ideoita, niitä viedään eteenpäin hallitukseen.
Tombolo:
Ei edunvalvonnallisia asioita. Huomenna on syyskokous ja uusi hallitus valitaan.
Legio:
Ev-vastaava ei ole syksyllä Joensuussa. Tuuraaja käy kokouksissa. Vuosijuhlat
tulossa, ja fukseilla kaikki on mennyt hyvin.
Oidipus:
Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset aamukahvitilaisuudet on suunnitteilla.
Suomen psykologianopiskelijoiden liitto (SPOL) on tekemässä kannanottoa valintakokeiden
uudistukseen liittyen. Yksi kannanotto liittyen psykonettiin ja toinen kannanotto OKM:lle.
Psykonet tuottaa yhteiset valtakunnalliset valintakokeet kaikille yliopistoille.
Lähiopetuksen vähäisyyden takia ollaan tekemässä valtakunnallista kannanottoa. Kaikilla sama
ongelma ympäri Suomea. Oidipuksessa kysely tekeillä aiheesta.
Ympäristöahdistustukiryhmä on suunnitteilla. Ympäristöongelmiin liittyvän suru- ja ahdistustyön
käsittelyyn tekeillä tukiryhmä. Psykologian opiskelijat vetää jo tällä hetkellä
stressinhallintaryhmää.
Echo:
Syyskokous on tulossa. Vaihtuvuutta tulossa paljon ja kokeneita on lähdössä pois.
Fukseja tarvitaan mukaan. Muuten syksy mennyt hyvin.
Nefa:
Kiireisitä tapahtumien järjestelyissä.
Joraus:
Uusia opiskelijoita on yritetty tavoittaa. Menestys ei ole ollut kovin hyvä.
Hallitusta on vaikea saada kasaan.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi ainejärjestöjen kuulumiset.

7§
Asia:

Esitys:
Päätös:

Hymy- ja valitusviikon palautteet
Hymy- ja valitusviikon palautteista tehty kooste on toimitettu jaostolle
kokouspäivän aamuna liitteenä (LIITE 2). Käydään palautetta läpi ja selvitetään
jaoston halukkuutta puuttua havaittuihin ongelmiin.
Merkitään keskustelu tiedoksi.
Keskusteltiin hymy- ja valitusviikon palautteita. Merkittiin saatu palaute tiedoksi.

8§

Kuopion kampuksen kuulumiset
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Asia: Kuullaan Kuopion kampuksen kuulumiset
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi, että hymy- ja valitusviikko on järjestetty kummallakin kampuksella. Jaosto
piti ständäyksen Kuopion aulassa kahdesti viikolla.
Kuopiossa aloittaa ”kaverikahvila”, kerran kuussa järjestettävä kahvittelutilaisuus.

9§
Asia:

Esitys:
Päätös:

10 §
Asia:

Jaoston marraskuu
Jaostolle on suunniteltu yhteiskokousta Kuopion edunvalvontajaoston kanssa
13.11.2018. Kokoukseen on kutsuttu myös ISYYn pääsihteeri. Annetaan tiedoksi
yhteiskokouksen tilanne. Lisäksi jaoston on tarkoitus järjestää kyselytunti, johon
kutsutaan vieraiksi Fazer Food & Co., YTHS, Joensuun Elli sekä Kielikeskus.
Kyselytunnille tarvitsemme ajankohdan.
Merkitään tiedoksi yhteiskokouksen tilanne sekä päätetään ajankohta YTHS:n,
Joensuun Ellin ja Kielikeskuksen kyselytunnille.
Merkitään tiedoksi, ettei kokousta Kuopion kanssa järjestetä. Päätettiin järjestää
kyselytunti Fazerille, kielikeskukselle, YTHS:lle ja Joensuun Ellille. Kyselytunti
järjestetään 13.11.2018 kello 16.00 alkaen ja pyritään järjestämään
kaksituntisena.

Marraskuun hengailuilta
Keskustellaan hengailuiltojen järjestäjistä ja teemoista.
Järjestäjät (Nimi/Ainejärjestö)

Esitys:
Päätös:

Marraskuu

19.11.

Joulukuu

10.12.

Echo
ESN Joensuu
Täky
Mikrovillus

Vahvistetaan järjestäjät ja teema marraskuun hengailuillalle.
Todettiin hengailuiltojen teemat ja järjestäjät.
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11 §
Asia:
Esitys:

15.10.2018

Hallopedien kuulumiset
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.

Yhka: tiedekuntaneuvostossa on ollut lähinnä ”juoksevia asioita” sekä väitöskirjojen arvosteluja.
Kestävän kehityksen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2018 uusi haku aukeaa
lähempänä vuoden loppua.
Filon tiedekuntaneuvoston kokous oli todella lyhyt.
YTHS terveystyöryhmä – mukana YTHS:n henkilökuntaa, yliopiston väkeä, Sykkeen edustaja:
Tähän työryhmään tarvittaisiin myös kaksi opiskelijajäsentä.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi hallopedien kuulumiset.

12 §
Asia:

Laitosyhteistyökyselyn tuloksia
Ainejärjestöjen ja laitosten välistä yhteistyötä kartoittavan kyselyn vastausten
kooste on toimitettu jaostolle kokouspäivän aamuna (LIITE 3). Käydään tulokset
lyhyesti läpi ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi laitoskyselyn tuloksia.

Esitys:
Päätös:

13 §
ISYYn edustajiston ja hallituksen kuulumisia
Asia:
Käydään lyhyesti läpi ISYYn edustajiston sekä hallituksen kuulumiset.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Hallituksen jäseniä tai edustajiston puheenjohtajistoa ei päässyt paikalle.
Hallitukselta tuli kuitenkin kiitosta hymy- ja valitusviikon järjestelyistä.
ISYYn hallitus on alkanut valmistella omaa toimintasuunnitelmaansa.
ISYY päätti valita ehdokkaan SYLin hallitukseen.
Edustajiston vpj.: ISYYn nettisivujen uudistus valmistunee vuoden loppuun mennessä.
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ISYYn hallituksessa muutama henkilövaihdos.
SYL:n liittohallitukseen on valittu ehdokas. Sara Salonen valittiin ehdokkaaksi.
ISYYn eduskuntavaalitavoitteet hyväksyttiin.
Käytiin lähetekeskustelu vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ISYYn kuulumiset.

14 §
Asia:

Ilmoitusasiat
Haku Joensuun edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi aukeaa 9.11. Jaoston esitys
omasta puheenjohtajastaan muodostetaan puheenjohtajavaalin pohjalta 19.11.2018
jaoston kokouksessa. Varsinaisen päätöksen tekee ISYYn edustajisto kokouksessaan
4.12.2018.
YTHS tiedottaa: Etävastaanottoja kokeillaan viidellä paikkakunnalla
YTHS:n toimipisteissä Raumalla, Rovaniemellä, Vaasassa, Porissa ja Joensuussa on
käynnistynyt pilottikokeilu, jossa selvitetään etädiagnostiikkalaitteiden käyttöä
etäkonsultaatioissa.
Lisäksi Rovaniemellä, Kuopiossa, Joensuussa ja Vaasassa pilotoidaan etäneuvontaa
fysioterapiassa. Pilotit kestävät vuoden 2018 loppuun.
Suunnittele perheystävällinen tapahtuma! Kilpailu ainejärjestöille, kerhoille ja muille
kampusjärjestöille
Yliopistossamme opiskelee paljon perheellisiä opiskelijoita, joiden voi olla vaikea päästä
kunnolla sisään opiskelijaelämään. Suuri osa yliopiston ja ainejärjestöjen tapahtumista ei
ole perheystävällisiä tapahtuman luonteen tai sen ajankohdan vuoksi. Nyt on aika
huomioida myös perheelliset opiskelijat tapahtumien järjestämisessä. Siksi ISYY järjestää
kilpailun, jonka tarkoituksena on saada ainejärjestöt, kerhot ja muut kampusjärjestöt
ideoimaan tapahtumia, jotka ovat perheystävällisiä. Kilpailun palkintona on 200 euron
avustus tapahtuman järjestämistä varten.
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Kilpailu aukeaa 19.9.2018 ja sulkeutuu 21.10.2018. Ainejärjestöt, kerhot ja muut
kampusjärjestöt voivat osallistua kilpailuun lähettämällä oman ehdotuksensa
perheellisten opiskelijoiden tapahtumasta ja suuntaa antavan budjettinsa tapahtumaa
varten osoitteeseen ronja.makinen@isyy.fi otsikolla “Perheellisten opiskelijoiden
tapahtuma”. ISYYn hallitus valitsee voittajan kilpailun päätyttyä. ISYY varaa oikeuden
esitellä kilpailuun lähetettyjä tapahtumia viestinnässään sekä oikeuden laittaa ne
nettisivujen materiaalipankkiin.
Tapahtuman päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin
ja tositteet tapahtumasta avustuksen myöntäjälle. Avustus maksetaan vasta
raportoinnin ja tositteiden toimittamisen jälkeen. Raportoinnin laiminlyöminen ja
järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan
avustusten hakemisen ja maksamisen. Avustus myönnetään vain tappion takaamiseksi.
Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.12.2018.
Lisätietoja:
Ronja Mäkinen
Sosiaalipolitiikka ja kehitysyhteistyö // Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
ronja.makinen@isyy.fi
+358 44 576 8403
Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
tuomitsevat rasismin
http://www.joensuu.fi/-/kaupunki-ja-ita-suomen-yliopisto-tuomitsevat-rasismin
https://isyy.fi/blog/2018/09/19/joensuun-kaupunki-ita-suomen-yliopisto-ja-ita-suomenyliopiston-ylioppilaskunta-tuomitsevat-rasismin/
UEF:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat sivuaineopinnot UEF:n avoimessa
yliopistossa - haku käynnissä
1.1.2019 alkaviin opintoihin haku on auki 1.-31.10.2018. Hakuohjeet Oodi-uutisissa.

ISYY esittää Sara Salosta SYL:n hallitukseen
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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) esittää läntisen teologian opiskelijaa Sara
Salosta Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2019.
ISYYn edustajisto päätti asiasta kokouksessaan 27.9.2018.
https://isyy.fi/blog/2018/09/27/isyy-esittaa-sara-salosta-syln-hallitukseen/

ISYYn järjestöpäivät Joensuussa 23.-24.10.2018
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) järjestää syksyn 2018 järjestöpäivät 23.24.10.2018 Joensuun kampuksella. Järjestöpäivillä ainejärjestöt, kerhot, kampusjärjestöt
sekä muut järjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa ja verkostoitumaan.
Perinteisesti järjestöpäivillä on ollut myös mm. haalarimerkkimyyntiä! Järjestöpäivät on
kaikille avoin tapahtuma eikä sinne ole erillistä pääsymaksua.
Tule ottamaan selvää, mitä kaikkea ISYY ja sille läheiset järjestöt tarjoavat tekemiseksi!
Tiedä vaikka lähtisit itse mukaan toimintaan?
Aikataulu:
Joensuu | Carelian aula
ti 23.10. klo 10-14: Ainejärjestöt
ke 24.10. klo 10-14: Kerhot ja muut järjestöt
Ilmoittautuminen näytteilleasettajille:
https://isyy.fi/blog/2018/10/02/isyyn-jarjestopaivat-joensuussa-23-24-10-2018/
Näytteilleasettajien tulee ilmoittautua järjestöpäivään 19.10. klo 12 mennessä.

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
15 §

Muut esille tulevat asiat
Hyvinvointiviikon Koirakaveritapahtumassa oli kahvitus jaoston budjetista. Rahaa kului
90 euroa.
OKKE:n kokouksessa käsiteltiin alkuvuoden jaostokyselyn tuloksia, jaoston
puheenjohtaja kävi esittelemässä.

16 §

Seuraavan kokouksen ajankohta
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Esitys:
Päätös:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraava kokous pidetään 19.11. kello 15.15. Suvaksella.
Kampussiirron työryhmä jaoston vieraana.

17 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17.21.

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja
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Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri
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