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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Aika:

to 181. klo 8.15

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-]., Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:
Kalle Parviainen
David Delahunty
Katri Kiurujoki
Toni Sandvik
Jenna Suorsa
Tuomas Soini
Vilma-Riikka Tiittanen
Lisäksi:
EPJShnoro
PS Manninen
KAMäättä
OYLPT Hyypiö
SA Toiviaincn
TTYA Salomaa
VA Hakkarainen

(puheenjohtaja)

2 § —27 §

115—275
(sihteeri)
15—115,135—275

135

1 § Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 8.16.
2 § LaiLlisuus ja päätösvattaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21. 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana.
Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
--

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.
Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saa puvilla
hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava
hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.
Hallintosäännän 23 5:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos
kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.
P5 Manninen: Todetaan kokous lailiiseksi ja päätäsvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.
HJ Soini saapui kokoukseen klo 8.19.
3 5 Pöytäkirjantarkastajien vaLinta
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Pöytäkirjantarkastajat

pöytäkirjantarkastajaa.

toimivat

tarvittaessa

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Kiurujoki ja Vilma-Riikka Tiittanen. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
P5 Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
5 § ILmoitusasiat
HPJ Parviainen, EPJ Shnoro ja SA Toiviainen Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaLtuuston
(oppia isvastaanotoDa
HPJ Parviainen ja PS Manninen tapasivat PSOAS:n toimitusjohtaja Juha Aitamurron, KOY
Puistomannen isännöitsijä Samuli Brorströmin ja Unirestan toimitusjohtaja Kaija-Liisa
Silvennoisen (ajankohtaiset asiat)
PS Manninen ja SA Toiviainen tapasivat Juveneksen kampus- ja tapahtumapääl(ikön Katja
Holmin (ajankohtaiset asiat)
HPJ Parviainen ja OYLPT Hyypiö Ehdokkaat esiin -presidentinvaa(itentissä Madetojan sali(Ia
OYLPT Hyypiö tapasi Kalevan verkkopäätoimittajan Niiles Nousuniemen
OYYH18 ryhmäytymässä Haukiputtaalta

6.1.
8.1.

9.1.
10.1.
12.1.
13—14.1.

P5 Manninen: Merkitään tiedoksi i(moitusasiat.
Päätös: Esityksen mukaan.
6 § HaLLituksen kokoonpanon toteaminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja
viimeistään joulukuun 15. päivänä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja nimeää heistä yhden
hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja
enintään kahdeksan muuta hallituksen jäsentä.
OYYE on 5.12.2017 kokouksessaan 8/2017 päättänyt valita ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi
Kalle Parviaisen ja hallituksen jäseniksi David Delahuntyn, Katri Kiurujoen, Toni Sandvikin, Tuomas Soinin,
Jenna Suorsanja Vilma-Hiikka Tiittasen.
PS Manninen: Todetaan hallituksen kokoonpano: hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen ja hallituksen
jäsenet David Detahunty, Katri Kiurujoki, Toni Sandvik, Tuomas Soini, Jenna Suorsa ja Vitma-Riikka Tiittanen.
Päätös: Esityksen mukaan.
7 § HalLituksen kokouksen kooltekutsumisaika vuonna 2018
Hallintosäännön 21 §: mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös
silloin, jos kaksi hallituksen jäsentä tai pääsihteeri on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallituksen
puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Kokous on tällöin pidettävä viimeistään 7. päivänä pyynnön
esittämisestä tai viimeistään 14. päivänä,jos kokous sattuisi kesä-, heinä- tai elokuulle. Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
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Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.
PS Manninen: Päätetään, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 on edellisen vuorokauden
aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla.

Päätös: Esityksen mukaan.
8 § Hallituksen varapuheenjohtajan vaLinta 2018

Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 5:n mukaan hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa
keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Jos varapuheenjohtajan jäsenyys hallituksessa päättyy
ennen sen toimikauden päättymistä, valitaan jäljellä olevaksi taimikaudeksi uusi varapuheenjohtaja.
P5 Manninen: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja.

HPJ Parviainen esitti, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Jenna Suorsa.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Jenna Suorsa.
9 § HaLLituksen jäsenten vastuuatueet

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on:
1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat;
3) toimeenpanna edustajiston tekemät päätökset;
4) jättää toimeen panematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka
ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehdessään edustajisto on ylittänyt toimivaltansa tai
jotka ovat muuten lainvastaisia;
5) valvoa ylioppilaskunnan etua ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin,joita ylioppilaskunnan etu vaatii;
6) edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää sen puhevaltaa;
7) antaa tarvittaessa ohjeita ylioppilaskuntaa edustaville henkilölle;
8) päättää perusteista, jolla ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen muita opiskelijoita kuin Oulun yliopiston
tilauskoulutukseen osallistumattomia perustutkinto-opiskelijoita;
9) tehdä edustajistolle esitys kunniajäsenten kutsumisesta;
10) hyvä ks yä ja allekirjoittaa ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa;
11) valita pääsihteerin ja päätoimittajan sijainen enintään 3 kuukauden ajaksi;
12) päättää nimenkirjoitusoikeuden myö ntämisestä;
13) päättää ylioppilaskunnan toimihenkilöistä, jotka vastaanottavat haasteita ja muita tiedaksiantoja
pääsihteerin lisäksi; sekä
14) päättää rrtuista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
P5 Manninen: Päätetään hallituksen jäsenten vastuualueet vuodelle 2018.
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H PJ Parviaisen esitys hallitu ksen vastuujaosta:

varapuheenjohtaja, vastuuprojekti Värikäs tapahtuma- ja koulutuspaletti,
mukana projektissa Viestinnän viemää, OYY:n tapahtumat, seurantavastuu
koulutuspolitiikka
vastuuprojekti Kampuskehittäminen 2.0, mukana projekteissa Yhteistyössä
yhteiskunnassa ja Värikäs tapahtuma- ja koulutuspaletti, seurantavastuu
kansainväliset asiat
vastuuprojekti Viestinnän viemää, mukana projekteissa Kampuskehittäminen
2.0 ja Näin kou[utatjärjestösi, seurantavastuu viestintä
vastuuprojekti Näin koututat järjestösi, mukana Kampuskehittäminen 2.0,
PJ-klubit, seurantavastuu järjestöt
vastuuprojekti Yhteistyössä yhteiskunnassa, mukana projekteissa Näin koulutat
järjestösi, seurantavastuu koulutuspolitiikka
vastuuprojekti Opiskelijan hyvä elämä, mukana projekteissa Yhteistyössä
yhteiskunnassa, seurantavastuu sosiaalipolitiikka

Jenna Suorsa

David Delahunty

Katri Kiurujoki
Toni Sandvik
Tuomas Soini
Vilma-Riikka Tiittanen

Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.

10 § OYY-kummit järjestöiLLe 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on:
14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--

PS Manninen: Päätetään OYY-kummit järjestöille vuodelle 2018.
HPJ Parviaisen esitys OYY-kummeiksi 2018:
Humanistinen tiedekunta (Communica ry, lndex ry, Gieku ry, Kultu ry, Suma ry, Verba ry, Tiima ry, Timppa ry):
OYY-kummit Katri Kiurujoki ja Vilma-Riikka Tiittanen
Kasvatustieteellinen tiedekunta (Oulun luokanopettajaopiskelijat ry, Lastarit ry, Motiva ry, Spessu ry, Mukava
ry,

Ohari ry):
OYY-kummit Tuomas Soini ja Vilma-Riikka Tiittanen
Kauppakorkeakoulu (Finanssi ry):
OYY-kummi Jenna Suorsa
Luonnontieteelliset alat (Atias ry, FOK, Histoni ry, Sigma
Valenssi ry):
OYY-kummit Toni Sandvik ja David Detahunty

ry, Syntaksis ry, Niko[i ry, Blanko ry,

Lääketieteellinen tiedekunta (Terveystieteiden kilta ry, Oulun hammaslääketieteen kilta ry, Oulun
lääketieteellinen kilta ry, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry):
OYY-kummit Toni Sandvik ja Tuomas Soini
Teknilliset alat (Ympäristörakentajakilta, Prosessikilta, Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry, Oulun
tuotantotalousteekkarit ry Optiem, Oulun Arkkitehtikilta, Sähköinsinööri kilta ry, Oulun tietoteekkarit ry):
OYY-kummit Jenna Suorsa, Katri Kiurujoki
—
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KV-järjestöt: ESN, Niso, AIESEC:
OYY-kummi David Delahunty
Kattokillat: Humanistinen kilta, Oulun Luonnontieteilijät ry, Oulun Teekkariyhdistys ry
OYY-kummi Kalle Parviainen
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.
EPJ Shnoro saapui kokoukseen klo 8.40.
11 § HenkiLöstöasiat
11.1 § ToimitusharjoitteLijan rekrytointi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 16) päättää muisto kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista.
--

Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista,joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.
--

Talousarvioon 2018 on varattu rahaa toimitusharjoittelijan palkkaamiseksi Oulun ylioppilaslehdelle.
Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluvat lehden toimitukseen ja sisällöntuotantoon liittyvät tehtävät.
Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää
vähimmäis palkkaa (1189 euroa/kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta
opintosuoritukseksi hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600 €. Tuki maksetaan työnantajalle.
Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 2 kk.
Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan
yliopistolta. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut.
P5 Manninen: Avataan toimitusharjoittelijan haku. Haku päättyy 8.2. klo 23.59. Valtuutetaan OYLPT
Hyypiö ja P5 Manninen valmistelemaan hakukuuLutus, valitsemaan haastatteLuun kutsuttavat ja
tekemään haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitu kselle esityksen tehtävään valittavasta
henkilöstä.
Päätös: Esityksen mukaan.
11.2 § VutcanaLia-harjoitteLijan rekrytointi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 16) päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--

Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista,joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.
Ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalia järjestetään syyskuussa 2018.
Edellisvuoden kokemuksen perusteella harjoittelijaa tarvitaan Vulcanalian järjestelyissä auttamaan
(mm. lupa-asiat, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja kä ytännön järjestelyt tapahtuman aikana).
Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää
vähimmäis palkkaa (1189 euroa/kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta
opintosuoritukseksi hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600 €. Tuki maksetaan työnantajalle.
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Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 2 kk.
Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja Laskuttaa harjoittelutuen suoraan
yliopistolta. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut.
P5 Manninen: Avataan Vulcanalia-harjoittelijan haku. Haku päättyy 5.3. klo 23.59. Valtuutetaan HJ
Suorsa, TTYA Salomaa ja PS Manninen valmistelemaan hakukuulutus, valitsemaan haastatteluun
kutsuttavat ja tekemään haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään
valittavasta henkilöstä.
Päätös: Esityksen mukaan.
11.3 § OYY:n tapahtuma kansainväListen opiskelijoiden työLListämiseksi

Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista, joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön
107 § 4. momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistolle tai
hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri
--

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on päättää muista kuin näiden sääntöjen
tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lIe kuuluvista asioista.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta.
OYYH on päättänyt kokouksessaan 26/2017 järjestää tapahtuman kansainvälisten opiskelijoiden
työ Ilistämiseksi maaliskuussa 2018. Tapahtumakonseptissa yhdistetään Oulun yliopiston ja
mahdollisesti Oamkin kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja paikalliset yritykset. Kansainvälisten
tutkinto-opiskelijoiden haasteena on ollut työllistyä omalle alalleen Ouluun valmistumisen jälkeen.
Haluaisimme konseptissa antaa opiskelijoille konkreettisia työkaluja parantaa työllistymisnäkymiä
Oulun seudulla, mutta myös saada paikalliset työnantajat huomaamaan kansainvälisten
opiskelijoiden työelämäpotentiaali. Tarkoituksena on myös tehdä Oulun kaupungista mielekäs
vaihtoehto kansainvälisille opiskelijoille jäädä asumaan ja työskentelemään valmistumisen jälkeen.
Tapahtumaa kehitellään yhteistyössä Business Oulun ja Susiness Kitchenin kanssa, jonka lisäksi
pyritään vielä osallistamaan yhteistyöhön opiskelijajärjestöjä ja Oulun korkeakouluja.
Tapahtuman ohjelmassa huomioidaan työllistymisen eri osa-alueet, kuten työnhaku, jatkokoulutus,
paikalliset ja valtakunnalliset vaikuttamismahdollisuudet sekä yrittäjyys ja paikallisten yritysten
näkökulmat. Kattoteemana on kansainvälisten opiskelijoiden juurtuminen ja mahdollisuudet
Oulussa. Miten voimme edistää sitä, että kansainvälinen potentiaali jäisi rikastuttamaan
käsitellä
vierailevien
tarkoituksena
aiheita
on
Tapahtumassa
koupunkiamme?
asiantuntijaluennoitsijoiden avulla luennoilla, workshopeissa ja keskustellen.
Tapahtumalle on myönnetty Universitas-rahoitusta 6000 € ja rahoitusta haetaan Business Oulusta.
Rahoitusta tullaan hakemaan myös yrityssponsoreilta YYK Arstion toimesta.
PS Manninen: Valtuutetaan PS Manninen tekemään rekrytointi projektisihteeriksi. Projektisihteerin
työaika on maksimissaan 2 kuukautta, 20 h viikossa.
Päätös: Esityksen mukaan.
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11.4 § TES-vapaat 2018

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut
kuin edustajisto lIe tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä
hoitaa pääsihteeri.
P5 Manninen on vahvistanut 15.1.2018 henkilökunnan työehtosopimuksen mukaisiksi
4 mom.) vuodelle 2018 työntekijäkokouksen ehdotuksen mukaisesti
lisävapaapäiviksi (YTES 9
seuraavat päivät:
29. maaliskuuta
30. huhtikuu
11. toukokuuta
21. kesäkuuta
7.joulukuuta
27. joulukuuta
28. joulukuuta
31. joulukuuta
P5 Manninen: Merkitään tiedoksi TES-vapaat 2018.
Päätös: Esityksen mukaan.
KA Määttä poistui kokouksesta.

12 § YLioppiLaskunnan omistaminen KOY Puistomannen osakkeiden myynti

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista;
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on:
1) päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai luovuttamisesta, tilusvaihdon
toimittamisesta, kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen taikka laitoksen kiinnittämisestä, uudisrakennuksen
rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä;
Edustajista päätti kokouksessaan 6/2017 valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen myymään ylioppilaskunnan
omistamat KOY Puistomannen osakkeet. OYY:n edustajisto päättää erikseen, mihin kaupasta saatu tuotto
sijoitetaan.
OYYH on päättänyt kokouksessaan 26/2017 hyväksyä Realia PIanagement Oy:n tarjous kiinteistön
arvioinnista. (Hinta 1550 e) ja valtuuttaa PS Manninen käynnistämään myyntineuvottelut.
DYY on saanut Realia Management Oy:lta arvion KDY Puistomannen osakkeista 20.12.2017.
P5 Manninen: OYY:n hallitus ohjeistaa pääsihteeriä myyntineuvotteuiden jatkamisessa.

Päätös: Esityksen mukaan.
TTYA SaLomaa ja KA Määttä saapuivat kokoukseen.
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13 § VulcanaLia 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin

näiden

TTYA Salomaa: Hallitus keskustelee ja tekee tarvittavia päätöksiä Vulcanalian käytännön järjestelyihin
liittyvistä asioista.
HPJ Parviainen esitti, että Vulcanalia järjestetään 12.9.2018.
HJ Sandvik kannatti Parviaisen esitystä.
Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.
TTYA Salomaa poistui.
14 § Jaostojen puheenjohtajien valinta vuodeLle 2018
Oulun yliopiston
OYYH:n kokouksessaan 24/2017 antamien pysyväismääräyksen mukaan
ylioppilaskunnassa toimii edunvalvontajaosto sekä jatko-opintojaan tekeville suunnattu jatko
opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuode lIe. Viime
vuosina ylioppilaskunnassa on edellä mainittujen jaostojen lisäksi toiminut ympäristöjaosto ja
kulttuurijaosto.
--

Hallintosäännön 38 §:n mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä
jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä
henkilö.
Hallintosäännön 39 :n mukaan jaoston kokous on julkinen. Jaoston kokouksessa ei saa käsitellä asiaa tai
asiakirjaa,joka on lain mukaan salassa pidettävä.
OYYH päätti kokouksessaan 25/2017 perustaa ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston vuodelle 2018 sekä avata
haun edunvalvontajaoston, ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston puheenjohtajiksi. Haku päättyi 6.12. klo
23.59 halloped.fi-järjestelmässä. Hallopedfijärjestelmä oli joulukuun alussa alhaalla.
Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jättivät kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Jussi Vaaroja Nuuti Vasari.
OYYH päätti kokouksessaan 31/2017 jatkaa hakua edunvalvontajaoston, ympäristöjaoston ja
kulttuurijaoston puheenjohtajiksi 16.1.2018 asti. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valintoja
Hakuaikaan mennessä edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi tai ympäristöjooston
tehdessä.
puheenjohtajaksi ei tullut yhtään hakemusta tai lisähakemuksia kulttuurijaoston puheenjohtajaksi.
P5 Manninen: Valitaan puheenjohtajat edunvalvontajaostoon, ympäristöjaostoon ja kulttuurijaostoon
vuodelle 2018.
HPJ Parviainen esitti, että valitaan kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Jussi Vaara.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
HPJ Parviainen esitti, että hakua ympäristöjaoston puheenjohtajaksi jatketaan 12.2. klo 23.59 asti.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
HPJ Parviainen esitti, että edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi valitaan Vilma-Riikka Tiittanen ja
varapuheenjohtajaksi Toni Sandvik.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
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Päätös: VaUttiin edunvavontajaoston puheenjohtajaksi Vitma-Riikka Tiittanen ja varapuheenjohtajaksi Toni
Sandvik. Vatittiin kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Jussi Vaara. Jatkettiin hakua ympäristöjaoston
puheenjohtajaksi 12.2. kto 23.59 asti.
15 § KouLutuksen johtoryhmän opiskeLijajäsenten vaLinta

OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne
hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat
ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä,jolloin hakemukset on
viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.
OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja
koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa.
OYYH17 valitsi kokouksessaan 30/2017 koulutuksen johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi lida-frlaria Koskelan
ja päätti jatkaa hakua varajäsenen osalta. Haku koulutuksen johtoryhmän varajäseneksi oli auki 31.12.2017
saakka. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.
KA Määttä: Merkitään tiedoksi, että hakua on jatkettu 15.1.2018 akaen. Täydennyshaku kouWtuksen
johtoryhmään on auki 29.1.2018 saakka.
Päätös: Esityksen mukaan.
16 § Tiedekuntien johtoryhmien täydentäminen
OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne
hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat
ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on
viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.
Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden
ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.
OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan
johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeen panossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan
tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä
edustajan tiedekunnan johtoryhmään.
OYYHI7 on jatkanut hakua biokemian ja molekyylilääketieteen, kasvatustieteiden sekä tieto- ja
sähkötekniikan tiedekuntien johtoryhmien varajäsenten osalta. Täydennyshaut ovat olleet auki 10.1.2018
saakka. Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia.
KA Määttä: Merkitään tiedoksi, että hakuja on jatkettu 15.1.2018 atkaen. Täydennyshaut ovat auki 29.1.2018
saakka.
Päätös: Esityksen mukaan.
17 § Tiedekuntien tiedekuntahaLLitusten täydentäminen
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OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne
hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat
ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on
viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.
Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden
ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.
OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman
toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman
valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstö lIe ja opiskelijoille. Opiskelijajäsenten
kausi päättyy 31.12.2019.
OYYH17 on jatkanut hakuja biokemian ja molekyylilääketieteen, luonnontieteiden sekä tieto- ja
sähkötekniikan tiedekuntien tiedekuntahallituksiin. Täydennyshaut ovat olleet auki 10.1.2018 saakka.
frlääräaikaan mennessä hakemuksensa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitukseen jättivät
Eevasisko Mehtätalo ja Vilma Ikonen. Luonnontieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien
tiedekuntahallituksiin ei saapunut määräaikaan mennessä yhtään hakemusta.
KA Määttä: Valitaan biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallituksen varsinaisiksi jäseniksi
Eevasisko Mehtätalo ja Vilma Ikonen. Merkitään tiedoksi, että hakuja on jatkettu täydennettäviltä osin
15.1.2018 alkaen. Täydennyshaut ovat auki 29.1.2018 saakka.
Päätös: Esityksen mukaan.
18 § Tiedekuntien kouLutustoimikuntien täydentäminen

OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 §:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne
hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat
ilrnoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on
viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.
Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden
ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.
OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 §:n mukaan opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä.
Koulutustoirnikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan
puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Dekaani nimeää ylioppilaskunnan
toimikauden
kaksi
opiskelijajäsentä,
joiden
esityksestä
vähintään
pituus on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Teknillisen tiedekunnan sekä tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan
koulutustoimikuntiin haetaan kolmea varsinaista jäsentä ja kolmea varajäsentä. Kuuteen muuhun
tiedekuntaan haetaan kahta varsinaista ja kahta varajäsentä.
OYYH17 on jatkanut hakua Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, humanistisen, lääketieteellisen sekä tieto
ja sähkötekniikan tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Täydennyshaut ovat olleet auki 10.1.2018 saakka.
KA Määttä: Merkitään tiedoksi, että hakuja on jatkettu 15.1.2018 alkaen. Täydennyshaut ovat auki 29.1.2018
saakka.
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Päätös: Esityksen mukaan.
19 § Haun avaaminen humanistisen tiedekunnan opetustiLojen tiLasuunnitteLutyöryhmän varajäseneksi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajista lie kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanrnaan kampukselle Oulun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunta ja humanistinen tiedekunta muuttavat kampuksen sisällä. Muuttojen hanke- ja yleissuunnittelu
on ala itettu suunnitteluryhrnissä vuonna 2017. Molempien tiedekuntien tilasuunnittelutyöryhmissä toimii yksi
varsinainen ja yksi varajäsen.
Humanistisen tiedekunnan tilasuunnittelutyöryhmän varsinainen jäsen lia Paloheimo on jättänyt
eronpyyntönsä KA Määtälle 14.12.2017. Humanistisen tiedekunnan tilasuunnittelutyöryhmän varajäsen
Parviainen nousee työryhmän varsinaiseksi jäseneksi.
KA Määttä: Avataan täydennyshaku humanistisen tiedekunnan opetustilojen tilasuunnittetutyöryhmän
varajäseneksi. Haku on auki xx saakka.
Päätös: Avataan täydennyshaku humanistisen
varajäseneksi. Haku on auki 12.2. klo 23.59 saakka.

tiedekunnan

opetustilojen

tilasuunnittelutyöryhmän

20 § OYY:n edustajat Oulun yLiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Oulun yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman (voimaan 1.1.2016) mukaan:
“Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja
ja
kerrallaan.
Tasa-arvokolmivuotiskaudeksi
nimetään
yhdenvertaisuustoimikunta,
joka
tasa-arvoyhdenvertaisuustyöryhmien
ja
tiedekuntien
kuuluvat
yhdenvertaisuustoimikuntaan
puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita...”

ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on
olla yliopistotason tai tiedekunnan yhteistyöfoorumi,joka ke rää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä kako yliopisto yhteisölle
järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi yliopistossa
valmistella yliopiston tai tiedekuntien tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma
kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuutta ja siihen
kirjattujen toimenpiteiden toteutumista
tiedottaa ja raportoida vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle.

Tasa-arvoO

O

O
O

O

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toimikunnan opisketijajäseninä kaudella 2016—2018 ovat
toimineet:
varsinainen jäsen Liisa Komminaho, varalta San Oksanen
O
O
varsinainen jäsen Janne Hakkarainen, varalta Tapani Himanka
Janne Hakkarainen on valmistunut filosofian
opiskelijajäsenenä toimikunnassa.
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OYYH avasi kokouksessaan 31/2017 haun yhden varsinaisen opiskelijajäsenen Oulun yliopiston tasa-arvo-ja
yhdenvertaisuustoimikuntaan. Haku päättyi 16.1.2018 klo 23:59. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa
jättivät Vilma-Riikka Tiittanen ja Bruno Gioia Sandler.

PS Manninen: Valitaan opiskelijajäsen Oulun yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikuntaan.
HJ Tiittanen ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn.
HPJ Parviainen esitti, että valitaan toimikuntaan Bruno Gioia Sandler.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin Oulun yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikuntaan Bruno Gioia Sandler.
21 § Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodeLLe 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja
toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä.
Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri
toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa
terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä.
Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

OYY:n
kuuluu
asiantuntijajäsenenä
terveystyöryhmään
terveyspalveluyksikön
YTHS:n
Oulun
sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi
kalenterivuosi. Perinteisesti OYY:n hallitus on nimennyt terveystyöryhmään kaksi opiskelijajäsentä avoimen
haun kautta sekä keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen.
OYYH avasi kokouksessaaan 31/2017 haun haun YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle 2018.
Haku päättyy 16.1.2018 klo 23:59. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jätti Jonna Niemi.

PS Manninen: Valitaan opiskelijajäsenet YTHS:n terveystyöryhmään.
HPJ Parviainen esitti, että valitaan YTHS:n terveystyäryhmään Jonna Niemi ja Vilma-Riikka Tiittanen. Hakua
jatketaan yhden jäsenen osalta 12.2. klo 23.59 asti.
Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.
22 § Linnanmaan kampusaLueen kehittämisen ohjausryhmä
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Linnanmaan kampusalueen kehittämisen ohjausryhmä koostuu eri organisaatioiden edustajista ja
sekäsittelee OAMK:n osatoimintojen sujuvaa siirtoa Linnanmaalle. Ohjausryhmä aloitti toimintansa
elokuussa 2017 ja OYY:n edustajana on toiminut frliina-Anniina Heiskanen. Heiskanen on pyytänyt eroa
ryhmästä 14.1.2018.
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PS Manninen: Nimetään OYY:n edustaja Linnanmaan kampusalueen kehittämisen ohjausryhmään.
HJ Delahunty esitti, että valitaan Linnanmaan kampusalueen kehittämisen ohjausryhmään Kalle Parviainen.

Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: HJ Delahuntyn esityksen mukaan.

23 5 Ylioppitasrahaston haLLituksen valinta vuodeLle 2018, haun avaaminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muisto kuin näiden

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on
perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja
ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti.
Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös
muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen
korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai
tohtorin tutkintoa.
Vuonna 2017 ylioppilasrahaston hallitukseen ovat kuuluneet Tiina Itäsola, Taneli Kastikainen ja Pekka Rihko.
Ylioppilasrahaston puheenjohtajana on toiminut inspehtori Vesa Puhakka.
P5 Manninen: Avataan haku ylioppilasrahaston hallituksen jäseneksi. Haku päättyy 12.2.2018 klo 23.59.
Rahaston puheenjohtajana toimii inspehtori Vesa Puhakka.
Päätös: Esityksen mukaan.
24 § OYY:n osalListuminen Maksuton2aste -kampanjaan
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on:6) edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää sen puhevaltaa;
--

Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa on pyydetty tukemaan Maksuton2aste-kampanjaa ja siihen liittyvää
Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloitetta.
Maksuton2aste on Pelastakaa Lasten ja useiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen (Suomen Lukiolaisten Liitto
SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands
(SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto
Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö
turvata
jokaisen
nuoren
kampanja,
jonka
tavoitteena
on
Allianssi
ry)
käynnistämä
kouluttautumismahdollisuudet toisella asteella.
—

—

—

Mukana tukemassa kampanjaa ovat mm. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ryja SAMOK.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
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HJ Tiittanen esitti, että OYY osallistuu Maksuton2aste -kampanjaa ja vattuutetaan HPJ Parviainen, HJ
Kiurujoki ja VA Hakkarainen hoitamaan käytännön järjestelyt.
Hallitus oLi asiasta yksimielinen.
Päätös: HJ Tiittasen esityksen mukaan.
25 § Kutsut ja vuosijuhLiLLe osaLListumisen periaatteet
25.1 § VuosijuhLiLte osa LListuni isen periaatteet vuonna 2018
P5 Manninen: Päätetään, että y[ioppilaskunta maksaa kutsun perusteella muiden järjestöjen
vuosijuhlille yhden osattistujan.
HPJ Parviainen:
Utkopaikkakunnilla järjestettäviin vuosijuhliin lähetetään yksi henkilö ja kukin hallituksen jäsen tai
edustajiston puheenjohtaja voi osallistua OYY:n kustantamana yksiin ulkopaikkakunnalla
järjestettäviin vuosijuhliin vuoden aikana, Oulussa järjestettäviin vuosijuhliin ytioppilaskunta maksaa
yhden osallistujan.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan.
25.2 5 SYL:n avausseminaari 8.—9.2.2018, Turku

SYL:n avausseminaari järjestetään Turussa kokouskeskus frlaunossa ja majoitus on Cumulus City
hotellissa. SYL:n avausseminaari kokoaa yhteen 2018 ylioppilaskuntien toimijat ja seminaarissa
suunnitellaan yhteistä vuotta 2018. Osallistumismaksu on 70 e/osallistuja ja SYL kompensoi
matkakuluja 24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan
päivärahat ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
P5 Manninen: Lähetetään OYY:n hallitus, EPJ Shnoro, PS Manninen, KA Määttä, SA Toiviainen, TTYA
Salomaa ja VA Hakkarainen.

Päätös: Esityksen mukaan.
25.3 5 VYY:n 50-vuotisjuhtat 17.2.2018
ltlalliskortin hinta on 150 euroa.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään EPJ Shnoro.
24.4 § SHS 108:e årsfest 24.2.2018
Illalliskortin hinta on 110 euroa.
PS Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään tervehdys.
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25.5 § MARS -seminaari SeinäjoeLla 15.-16.2.2018
MARS 2018 -seminaari on musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilaisten kahden päivän seminaari
Seinäjoella 15-16.2.2018, jossa on ohjelmaa tapahtumajärjestämisestä mm. markkinoinnin ja
tapahtumaturvallisuuden näkökulmista. Osallistumismaksu TTYA:lle on 35,96 € ja hallituksen
jäsenelle 59,30€. Matkakulut kahdelle ovat junalla noin 112 € ja majoituskulut kahdelle 141 € Sokos
hotel Lakeudessa.
P5 Manninen: Lähetetään TTYA Salomaa ja HJ Suorsa.
Päätös: Esityksen mukaan.
25.6 § Journalistisen kuLttuurin edistämissäätiön mobiilivideokurssi 21.—22.2.
Jokesin kahden päivän intensiivikurssin aikana opitaan kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan
journalistisia uutisvideoita älypuhelimella sekä tekemään koukuttavaa videosisältöä sosiaaliseen
mediaan. Jokes korvaa matka- ja majoituskuluja 100 euroon asti. Ylioppilaskunnan maksettavaksi jää
ylimenevä osuus ja päivärahat.
PS Manninen: Lähetetään OYLPT Hyypiö.
Päätös: Esityksen mukaan.
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26 § Muut esilLe tuLevat asiat
Wappu tulee!
Jatkossa edustajiston varapuheenjohtaja saa
edustajiston puheenjohtaja on paikalla.

halutessaan osallistua hallituksen

kokouksiin, vaikka

27 § Kokouksen päättäminen
HPJ Parviainen päätti kokouksen klo 10.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa

Oulussa

.2018

.

/2

-

1

2

.2018

/
Aino-Iianninen
Pääsihteeri

Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kuLkua vastaavaksi

Oulussa 2,

.

1

Oulussa

.2018

.

.2018

V-k
Vilma-Riikka Tiittanen
Pöytäkirjantarkastaja

Katri Kiurujoki
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Valituiksi tulleiden hakemukset (päätöskohdat 14 §, 17 §, 20 § ja 21 §).
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