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Joensuun edunvalvontajaoston kokous 9 / 2018
Aika:
Paikka:

10.12.2018 klo 15:15

1 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.15.

2 §
Esitys:

Ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kokous- ja saunatila Suvas, Suvantokatu 6, Joensuu

Ääntenlaskijoiksi esitettiin Arttu Vartiaista ja Heta Stenbergiä.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Arttu Vartiainen ja Heta Stenberg.

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.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitys:
Päätös:
4 §
Asia:
Esitys:
Päätös:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista muutoksin.
Kohdaksi 9§ vaihdetaan Joensuun kampuksen YTHS:n terveystyöryhmä.
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5§
Asia:

Esitys:
Päätös:

6§
Asia:

Esitys:
Päätös:

7§
Asia:

Esitys:

Päätös:

10.12.2018

Ainejärjestöjen kuulumiset
Kuullaan ainejärjestöjen kuulumiset. Kuulumisia on kerätty etukäteen yhteiseen
tiedostoon:
https://docs.google.com/document/d/127aSv2clkJ2aa1s7e0joSQoS75ODAG1yv6
jMGrXLrfA/edit?usp=sharing
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi ainejärjestöjen kuulumiset. Kuulumiset pöytäkirjan liitteenä.

Ainejärjestöjen kuulumisia koskevan käytännön kehittäminen
Ainejärjestöjen kuulumisia ei ole aina saatu täysin virheettömästi pöytäkirjoihin,
sillä lyhyessä ajassa asiaa tulee paljon. Tätä kokousta varten on kokeiluna jaettu
ainejärjestöille tiedosto, johon omat kuulumiset voi kirjata etukäteen.
Jaosto tekee seuraavan vuoden toimijoille suosituksen ainejärjestöjen kuulumisia
koskevasta käytännöstä.
Päätettiin, että jatketaan tässä kokouksessa aloitettua käytäntöä ja lähetetään
ainejärjestöjen tärkeimmät kuulumiset etukäteen ennen kokousta.

Jaoston toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkistaminen
Tarkistetaan, ettei jaoston kauden 2019 toimintasuunnitelma (LIITE 1) tai siihen
sisältyvä talousarvio ole ristiriidassa edustajiston päätösten tai sen jaostolle
myöntämän budjetin kanssa. Tarvittaessa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
tulee sopeuttaa.
Vahvistetaan jaoston toimintasuunnitelma sekä siihen sisältyvä talousarvio
vuodelle 2019.
Edustajisto myönsi jaostolle 1 000 euroa vuodelle 2019. Jaoston oma arvio oli
1240 euroa. Jaoston toimintasuunnitelmaa ja talousarviota tulee korjata
vastaamaan edustajiston päätöksiä.
Korjattiin jaoston talousarvio vastaamaan edustajiston päätöstä.
Muokattiin jaoston toimintasuunnitelmaa edustajiston kokouksen päätösten
johdosta.
Uusi toimintasuunnitelma ja talousarvio on pöytäkirjan liitteenä.
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8§
Asia:
Esitys:
Päätös:

Katsaus jaoston vuoteen 2018
Jaoston toiminnasta vuonna 2018 on tehty toimintakertomus (LIITE 2).
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi katsaus vuoteen 2018.

9§
Asia:

Joensuun kampuksen YTHS:n terveystyöryhmä
Joensuun kampuksen terveystyöryhmä kokoontuu 13.12. kello 12 – 13.
Opiskelijajäseniä terveystyöryhmään ei ole vielä nimetty, koska sihteeri luuli, että
työryhmä aloittaa toimintansa vasta vuoden 2019 alussa.
Terveystyöryhmään tarvitaan kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi varajäsentä.
Joulukuun kokouksen asialistalla on:
- Oppilaitosselvitys
- Yliopistoterveyden toimintasuunnitelma 2019

Esitys:

Valitaan terveystyöryhmään kaksi opiskelijajäsentä ja heille varajäsenet:
Kokouksessa esitettiin jäseniksi:
Varsinaisiksi jäseniksi:
Sanni Frisk
Arttu Vartiainen
Varajäseniksi:
Minttu Janatuinen
Marko Koskelo
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös:

Valittiin Joensuun kampuksen YTHS:n terveystyöryhmään opiskelijajäseniksi:
Sanni Frisk (varalla Minttu Janatuinen)
Arttu Vartiainen (varalla Marko Koskelo)

PL 111 Yliopistokatu 7,
80100 JOENSUU
050 341 6346

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

Pöytäkirja

10.12.2018

10 §
Hallopedien kuulumiset
Asia:
Kuullaan hallinnon opiskelijaedustajien kuulumiset.
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Kestävän kehityksen neuvottelukunta:
Keskusteli kannanotosta Savonlinjojen vuoron
lakkauttamisesta. Vuoden 2019 TOSUa valmisteltiin. WWF:n tarkastaja kävi tarkastamassa
Green office -standardin menetelmistä.
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto.: Tulossa tiedekunnan SWOT -analyysin esittely.
Filosofisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen toimikunta: Kahdeksan opiskelijaa teki
vetoomuksen tiedekunnalle, että miksi kotitalousopetuksen aineopintojen opintopaikkojen
määrä on rajattu neljään, vaikka perusopintoihin otettiinkin kahdeksan opiskelijaa.
Opiskelijoiden oman vetoomuksen jälkeen kaikille kahdeksalle opiskelijalle myönnettiin
opinto-oikeus kotitalouden aineopintoihin.
Jaosto piti huonona, ettei tiedekuntaneuvostojen jäseniä näy kokouksissa.
Jaostossa keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Hallopedien kuulumiset myös kirjallisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Hallopedien kuulumiset.

11 §
Asia:
Esitys:

ISYYn edustajiston ja hallituksen kuulumisia
Kuullaan ISYYn edustajiston sekä hallituksen kuulumiset.
Merkitään tiedoksi.
Edustajisto: Valiokuntien työ jatkuu ensi vuonna.
Savonlinnan kampuksen lakkautuksen johdosta ISYYn sääntöjä muutettiin
vastaamaan nykytilaa.
Edustajiston 1. vpj:nä Joensuusta valittiin Emma Mertakorpi.
ISYYn talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2019. Suurimmat keskustelut tulivat
strategiasta, hallituspalkkioista ja Uljaasta. Uljaan osalta muutosesitys voitti,
mikä tarkoittaa käytännössä Uljaan lakkauttamista.
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Edustajisto päätti, ettei jäsenmaksua koroteta, vaikka YTHS-maksu nousikin.
Käytännössä tämä tarkoitti noin 40 000 euron sopeuttamistoimia ISYYn
talouteen.
Hallitus: Uljaan budjetin leikkaaminen on työllistänyt hallitusta ja hallitus on
pyrkinyt antamaan selkeää informaatiota päätöksistä jäsenille.
Yliopiston kanssa tehtiin yhteinen kannanotto Savonlinjoille. Kannanoton jälkeen
Savonlinjojen toiminnanjohtaja ilmoitti, että aamulle jää aiemmasta tiedosta
poiketen vuoro, joka on noin 15 minuuttia aiempaa hitaampi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ISYYn edustajiston ja hallituksen päätökset.

12 §
Asia:

Ilmoitusasiat
ISYYn joulukalenteri
Mitä luukun takaa paljastuu huomenna? Montako yötä on jouluun?
1. joulukuuta alkaen pääset seuraamaan ISYYn joulukalenteria joka päivä jouluun
asti aina aamukahdeksalta!
ISYYn joulukalenteri julkaistaan Facebookissa, ja tänä vuonna se pureutuu
edunvalvontaan. Kalenterissa esitellään edunvalvonnallisia asioita, joita ISYY on
tehnyt vuoden aikana.
Mahtavaa joulunodotusta!

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen Itä-Suomen
yliopistonyhdenvertaisuustoimikuntaan
Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on
seurata yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä lain miesten ja naisten välisestä
tasa-arvosta (609/1986) toteutumista yliopistossa ja sen välittömässä
läheisyydessä. Yhdenvertaisuustoimikunnassa ovat edustettuina UEF:n
työntekijäjärjestöt, työnantaja sekä ylioppilaskunta. Toimikunnan toimintaan ja
tehtäviin voi tutustua osoitteessa
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https://www.uef.fi/web/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus
Hausta lisää:
https://isyy.fi/blog/2018/11/28/hakukuulutus-opiskelijavarajasen-ita-suomen-yliop
ston-yhdenvertaisuustoimikuntaan/

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.

13 §
Muut esille tulevat asiat
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan kiitos kuluvasta vuodesta.
Todettiin, että ISYYn edunvalvonta on tehty näkyvämmäksi esim. yliopistojen infoscreeneillä.

14 §
Esitys:
Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

15 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 16.55.

Saara Tenhovuori
Puheenjohtaja
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Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri
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