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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 8 / 2018
Aika:
Paikka:

19.11.2018 klo 15:15

1 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.16.

2 §
Esitys:

Ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kokous- ja saunatila Suvas, Suvantokatu 6, Joensuu

Ääntenlaskijoiksi esitetään Jesse Jäppistä ja Arttu Vartiaista.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jesse Jäppinen ja Arttu Vartiainen.

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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §
Asia:
Esitys:
Päätös:

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

5§
Asia:

Kampussiirron työryhmän vierailu
Kampussiirrosta vastaava työryhmä vierailee kokouksessa kertomassa siirron
tilanteesta sekä vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi Savonlinnan kampussiirron tilanne.
Filosofisen tiedekunnan hallintopäällikkö Kari Korhonen esitteli mikä
kampussiirron tilanne on nyt. Keskusteltiin esimerkiksi asuntotilanteesta ja
ruokaloiden riittävyydestä sekä yleisistä tunnelmista, joka Savonlinnasta
siirtyvillä opiskelijoilla on nyt.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kampussiirron tilanne.

6§
Asia:
Esitys:

Ainejärjestöjen kuulumiset
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.

Bunsen ry:
Ei erityisiä kuulumisia.
Mikrovillus ry: Ei kuulumisia.
Oidipus ry.: Hallitus valitaan seuraavalla viikolla.
Tombolo ry: Uusi hallitus on valittu. Pikkujoulut pidetään ensi viikolla.
Judica: ry
Uusi hallitus on valittu kaksi viikkoa sitten. Ainejärjestökysely tekeillä.
Opossumi ry: Tänään on syyskokous. Ohjauksen harjoittelusta tekeillä kannanotto, Joensuun
lukioihin.
Echo ry:
Valmistaudutaan uuteen vuoteen.
Lingvisti ry: Syyskokous ensi viikolla.
Praxis ry:
Toissaviikolla on ollut syyskokous. Hallitukseen valittiin joitakin uusia ja joitakin
vanhoja jäseniä. Hyväksyttiin turvallisemman tilan periaatteet -ohjeistus.
Tapahtumissa on jatkossa aina yhdenvertaisuusyhteyshenkilö. Ainejärjestökysely
on tulossa kohta. Vanhan hallituksen viimeisessä kokouksessa pidetään uuden
perehdytys.
Joensuun Metsäylioppilaat: Syyskokous on pidetty ja uusi ev-vastaava on paikalla.
Ainejärjestön pikkujoulut tulossa.
Legio Ostiensis ry: Syyskokous on ollut kaksi viikkoa sitten, uusi hallitus on valittu.
Nefa:
Syyskokous ensi viikolla. Kiireistä, pari tapahtumaa vielä ennen joulua.
Epsilon:
Syyskokous tulossa ja pikkujoulut myös tulossa. Skripti ry:n kanssa on ollut
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keskustelua. Epsilon edelleen TKT:n ainejärjestö. Skripti ei ole vielä saanut PRH:n
hyväksyntää. TKT:lle kuitenkin haluttaisiin oma ainejärjestö, koska Epsilonissa on
jäseninä jo matematiikan ja fysiikan opiskelijat, TKT:n opiskelijamäärät ovat näin
yhdistyksessä varsin pieniä.
Oltiin mukana Poikkeuksen kannanotossa koskien sitä, että enemmän
seksuaalikasvatusta opettajakoulutukseen. Syyskokous tulossa, toivottavasti
sinne tulee porukkaa, että ainejärjestö pystyy jatkamaan toimintaansa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ainejärjestöjen kuulumiset.
Lisäksi päätettiin, että ainejärjestöjen kuulumiset kysytään ainakin joulukuun
kokoukseen kokouskutsun yhteydessä sähköisesti.

7§
Asia:

Jaoston esitys puheenjohtajastaan vuodelle 2019
ISYYn säännöissä (40§) määrätään seuraavasti: “Jaostot tekevät edustajistolle
esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä
kokouksessa. Jaoston puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden
alussa --.” Vuonna 2018 edustajiston viimeinen kokous pidetään 4.12.2018,
minkä vuoksi jaoston on päätettävä esityksestään tässä kokouksessa. Uuden
puheenjohtajan kausi alkaa tammikuussa 2019.
Ehdolle on voinut asettua 9.11.2018 alkaen vapaamuotoisella hakemuksella
edunvalvontasihteerille. Ehdolle voi asettua myös kokouksessa.
Valinta suoritetaan suljettuna vaalina jaoston työjärjestyksen mukaisesti.
Tehdään päätös jaoston esityksestä puheenjohtajakseen vuodelle 2019.
Marko Koskelo sekä Joose Korhonen esittivät itseään jaoston puheenjohtajaksi.
Muita esityksiä ei tullut.
Koska esitettyjä henkilöitä oli enemmän kuin yksi asiasta päätettiin pitää
äänestys.

Esitys:

Todettiin, että seuraavat läsnäolevat henkilöt ovat äänioikeutettuja puheenjohtajan
esityksessä:
Minna Koivula, Legio
Heidi Mikkonen, Nefa
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Heikki-Paavo Kurvinen, Epsilon
Mikko Nevalainen, Bunsen
Joose Korhonen, Mikrovillus
Jesse Jäppinen, Oidipus
Heta Stenberg, Tombolo
Eljas Ryhänen, Judica
Heidi Heinonen, Opossumi
Saija Repo, Echo
Saara Tenhovuori, Joraus
Katariina Myller, Lingtwisti
Marko Koskelo, Praxis
Arttu Vartiainen, Joensuun Metsäylioppilaat
Todettiin, että äänioikeutettuja henkilöitä on 14.
Vaalissa annettiin 13 ääntä,
Tyhjiä ääniä annettiin 1,
Joose Korhonen sai 10 ääntä ja
Marko Koskelo sai 3 ääntä.
Päätös:
Joensuun edunvalvontajaosto esittää ISYYn edustajistolle, että se valitsisi jaoston
puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Joose Korhosen.

8§
Asia:

Jaoston varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019
Jaoston nykyisen varapuheenjohtajan kausi päättyy vuoden vaihtuessa. Jaoston
tulee työjärjestyksensä (2§) mukaisesti valita keskuudestaan uusi
varapuheenjohtaja, jonka toimikausi alkaa tammikuussa 2019.
Ehdolle on voinut asettua 9.11.2018 alkaen vapaamuotoisella hakemuksella
edunvalvontasihteerille. Ehdolle voi asettua myös kokouksessa.
Varapuheenjohtajaksi voidaan valita jaoston jäsen. Jaoston jäseniä ovat ISYYn
sääntöjen (40§) mukaisesti ainejärjestöjen itsellensä valitsemat edustajat sekä ne
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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.
Esitys:
Valitaan jaostolle varapuheenjohtaja vuodelle 2019.
Marko Koskelo esitti itseään.
Muita esityksiä ei tullut.
Päätös:
Valittiin jaoston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 Marko Koskelo.
Päätettiin esittää edustajistolle, että se merkitsisi tiedoksi, että jaoston varapuheenjohtajana
vuonna 2019 toimii Marko Koskelo.

9§
Asia:
Esitys:

Päätös:

10 §
Asia:

Kuopion kampuksen kuulumiset
Kuullaan Kuopion kampuksen kuulumiset
Merkitään tiedoksi.
Erityisiä kuulumisia ei ollut, mutta siellä edunvalvontajaosto hoitaa hengailuillat
myös ensi vuonna.
Merkittiin tiedoksi, ettei Kuopiosta ollut kuulunut erityistä.

Päätös:

Joulukuun hengailuilta
Joulukuun hengailuillan järjestävät aiemman tiedon mukaan Täky ry ja
Mikrovillus ry.
Vahvistetaan järjestäjät ja teema joulukuun hengailuillalle.
Päätettiin, että hengailuiltojen teemana on pikkujoulut.
Merkittiin tiedoksi joulukuun hengailuillan järjestäjät ja teema.

11 §
Asia:
Esitys:

Hallopedien kuulumiset
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.

Esitys:
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Fil. tdk.: Rekrytointiasioita käsittelyitä. Asialistalle tulossa kunniatohtorinimityksiä.
Sivuainehakujen kriteerit ja hakuohjeet on päätetty.
Yliopistokollegio: Kaikki dekaanit ovat käyneet kertomassa ajankohtaisia kuulumisia
tiedekunnastaan. Kaikki tiedekunnat tekivät SWOT -analyysin tiedekunnastaan. Opetus ja
hallintohenkilökunnan jaksaminen, rahoitus ja opiskelijamäärät olivat kaikkien tiedekuntien
näkemyksen mukaan uhkana. Joulukuussa tulossa vielä kokous, johon yliopiston hallitus ja
johtohenkilöstö tulossa keskustelemaan yliopiston tilasta.
Laatutyöryhmä: Laatukäsikirjan valmistelu jatkuu.
Kestävän kehityksen neuvottelukunta: Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa tehdään. Green
office standardin tarkastus tulossa ensi viikolla.
Päätös:

Merkitään tiedoksi hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.

12 §
Asia:
Esitys:

Laitosyhteistyökyselyn seurauksia
Käydään läpi, mitä laitosyhteistyökyselyn tulosten suhteen on tapahtunut
edellisen kokouksen jälkeen.
Merkitään tiedoksi.
Laitosyhteistyökyselyn tulokset on annettu ISYYn hallitukselle. Kysely otetaan
huomioon hallopedien ja ainejärjestöjen koulutuksia suunniteltaessa.
Apua ISYYltä pyytäneisiin on oltu yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi laitoskyselyn tulokset.

13 §
Asia:

Kannanotto YTHS:n resursseista
Hymy- ja valitusviikon palautteet herättivät jaoston aiemmassa kokouksessa
pohdintaa siitä, voisivatko ainejärjestöt yhdessä kirjoittaa kannanoton YTHS:n
resurssien riittämättömyyteen sekä sen seurannaisilmiöihin liittyen.
Ainejärjestöt sopivat yhteisen kannanoton kirjoittamisesta sekä siihen liittyvistä
käytännön järjestelyistä.
Keväällä päätettiin, että kannanotot valmistellaan työryhmissä. Kannanottojen

Esitys:
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alkuvalmistelu jäi kuitenkin liiaksi puheenjohtajalle.
Keskusteltiin mistä aiheista kannanotto tulisi tehdä ja kenelle se pitäisi suunnata.
Tehdäänkö sähköinen kysely, että saataisiin dataa opiskelijoilta?
Faktat ja tilastot saa YTHS:ltä.
Onko AMK opiskelijoiden tuloon YTHS:n piiriin valmistauduttu riittävästi.
SELF -tietojärjestelmän toimivuus.
Miten ensimmäisen vuoden opiskelijoita tavoitetaan. Miten moni uusi opiskelija
pääsee ns. tulotarkastukseen.
Pidettiin koeäänestys siitä, että tekeekö ev-jaosto kannanottoa YTHS:n
resursseista.
Koeäänestyksen tuloksen perusteella jaosto ei lähde valmistelemaan YTHS kannanottoa.
Päätös:

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu YTHS -kannanotosta.

14 §
Asia:
Esitys:

ISYYn edustajiston ja hallituksen kuulumisia
Kuullaan ISYYn edustajiston sekä hallituksen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
ISYYn edustajistossa käsittelyyn on tulossa esimerkiksi esitys jäsenmaksun 4
euron korottaminen. Korotus on YTHS-maksun osalta 3 euroa ja muun
jäsenmaksun osuus 1 euroa.
Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos liittyen Savonlinna
kampuksen lakkauttamiseen. Edustajiston toinen käsittely vielä tulossa.
ISYYn hallitus: Järjestöpäivät on pidetty. Eri tahojen liittokokouksia on ollut
marraskuun aikana. SYL:n kokous oli viime viikonloppuna. ISYYllä 14 ääntä
kokouksessa. Opiskelijoiden liikuntaliiton kokous on myös pidetty.

PL 111 Yliopistokatu 7,
80100 JOENSUU
050 341 6346

PL 1627 (Yliopistonranta 3),
70211 KUOPIO
044 576 8419

Pöytäkirja

19.11.2018

Joensuussa on ollut periferiaylioppilaskuntien tapaaminen. Kaikkien
periferiaylioppilaskuntien hallitukset kokoontuivat Joensuussa. Tapaamisen
yhteydessä järjestettiin kaikkien SYL:n hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden
paneeli.
Ohjeistus häirintätilanteisiin yliopistolla on valmisteilla. Tavoitteena saada
ohjeistus valmiiksi ennen vuoden loppua.
Haku ylioppilaskunnan hallitukseen on auki.
Päätös:

Merkitään tiedoksi edustajiston ja hallituksen kuulumiset.

15 §
Asia:

Ilmoitusasiat
Haku ylioppilaskunnan hallitukseen 2019 käynnissä
Oletko kiinnostunut saamaan unohtumattomia kokemuksia ja vaikuttamaan
siihen, miten ylioppilaskunta toimii? Haluatko oppia jatkuvasti uutta ja kasvaa
ihmisenä ja vaikuttajana? Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta? Hae ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2019!
Ylioppilaskunnan hallitus vuodelle 2019 valitaan edustajiston kokouksessa 4.12.2018.
Hallituspaikoista kiinnostuneet voivat lähettää yhteystietonsa ylioppilaskunnalle,
jotta valitsijat pääsevät arvioimaan ehdokkaita. Ehdokkaille järjestetään myös
paneeli 27.11.2018.
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ylioppilaskunnan hallituksessa, ilmaise halukkuutesi ja
lähetä motivaatiokirje, jossa on lyhyt kuvaus itsestäsi sekä vapaamuotoinen
ansioluettelo. Julkaisemme ne ylioppilaskunnan sivuilla nähtäväksi muille
ehdokkaille ja valitsijoille. Pyydetyt tiedot tulee lähettää sähköpostitse
ylioppilaskuntaan viestintäsuunnittelijalle tiedotus@isyy.fi sekä osoitteeseen
hakemukset@isyy.fi 21.11.2018 mennessä. Lähettäessäsi hakemuksen hyväksyt,
että se julkaistaan ISYYn nettisivuilla. ISYYn sääntöjen mukaan myös edustajiston
kokouksessa 4.12. voi asettua ehdolle.
Halukkuutensa hallitukseen tähän mennessä ilmoittaneiden hakijoiden tiedot löytyvät ISYYn
verkkosivuilta kohdasta Mukaan toimintaan > Rekrytointi > Luottamushenkilöt.
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Hallitukseen ehdolla olevien paneelikeskustelu pidetään 27.11.2018 klo 17-21 Joensuussa
BOR101 ja Kuopiossa ME201. Yleisö on tervetullut seuraamaan
paneelikeskustelua!
https://isyy.fi/blog/2018/11/07/haku-ylioppilaskunnan-hallitukseen-2019-kaynnissa/
YTHS:n uusi palvelu kokeilussa: Tekoäly arvioi hoidontarpeen ja ohjaa oikeaan
palveluun
Mietitkö joskus, ovatko terveyteen liittyvät oireesi sellaisia, että pitäisi hakeutua
lääkärin vastaanotolle vai olisiko itsehoito kuitenkin oikea ratkaisu? Nyt voit
tunnistaa ja arvioida oireesi YTHS:n sähköisessä oirearvio-palvelussa, jota
pilotoidaan osassa toimipisteitä 1.11.2018 alkaen. Saat ammattilaisen
neuvontaa, ohjeet itsehoitoon tai ohjauksen vastaanotolle.
Pilotin aikana palvelu on käytössä YTHS:n toimipisteissä rajatusti seuraavasti:
Suunterveyden osalta palvelu on käytössä kaikissa YTHS:n toimipisteissä.
Yleisterveyden osalta
– Joensuussa,
– Jyväskylässä,
– Lappeenrannassa,
– Rovaniemellä,
– Tampereella ja
– Vaasassa.
https://isyy.fi/blog/2018/11/06/ythsn-uusi-palvelu-kokeilussa-tekoaly-arvioi-hoidontarpeen-jaohjaa-oikeaan-palveluun/
SYL:n Opiskelijalta opiskelijalle -kampanjalla kerätään varoja seuraavan
vuoden hanketyöhön
SYL:n Opiskelijalta opiskelijalle -kampanjan kautta kerätään varoja seuraavan
vuoden hanketyöhön. Hanketyöt kohdistuvat sekä aliedustettuihin ryhmiin
globaaleissa opiskelijayhteisössä että kotimaisen osaamiskentän laajentamiseen.
Lahjoittamalla SYL:n kehitysyhteistyöhön tuet ylioppilasliikkeen kollektiivisten vahvuuksien,
kuten yhteisöllisyyden, kansalaisvaikuttamisen sekä yhteiskunnallisen
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valveutuneisuuden kehittämistä ja vahvistamista yhteistyökumppanien
valitsemissa kohderyhmissä. Hanketyö kohdistuvat sekä aliedustettuihin ryhmiin
globaalissa opiskelijayhteisössä että kotimaisen osaamiskenttämme
laajentamiseen. -https://isyy.fi/blog/2018/11/05/syln-opiskelijalta-opiskelijalle-kampanjalla-kerataan-varojaseuraavan-vuoden-hanketyohon/
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.

16 §
Muut esille tulevat asiat
Merkittiin tiedoksi jaoston jäljellä oleva budjetti.
Viestintätapaaminen yliopiston kanssa on tulossa.

17 §
Esitys:
Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Pidetään seuraava kokous 10.12.2018 kello 15.15. Suvaksella.

18 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 17:36

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja
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Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri
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