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OULUNYLIOPISTONYLIOPPILASKUNNAN
HALLITUKSENKOKOUS15/2018
Aika:

ma l0.9. klo 9.4S

Paikka

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Kaisa

Kanttilan katu 1, 2T-ovi.l.krs, 90570oulu
Jäsenet:

Kalle Parviainen
David Delahunty

(puheenjohtaja)
(este)

ToniSandvik
(este)
(este)

Vilma-Riikka Tiittanen
Lisäksi

PSManninen

(sihteeri)

KA Määttä

l $ Kokouksen avaus

HPJParviainen avasi kokouksen klo 9.49
2 S Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hatlintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessaon saapuvilla

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.
OYYH päätti kokouksessaan 1/20-18, että hallituksen koollekutsumisaika

loppuvuonna 20.18 on edellisen

vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle [yhyemmälläkin
varoajalla.
PSManninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Esityksen mukaan
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3 $Pöytäkirjantarka
stajien valinta
PS Manninen: Valitaan
ääntenlaskijoina.

kaksi

pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytä kirja nta rkastajat

toim ivat

tarvittaessa

Päätös:Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi David Delahunty ja Toni Sandvik. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4 S Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
PSManninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityksen mukaan

5 $ Koulutuksen johtoryhmän täydentäminen

OYY:njohtosäännön opiskelijaedustajienvalinnasta 3 š;nmukaan Hakukelpoisiaopiskeljjaedustajiksiovat 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:njohtosäännön opiskelijaedustajien 5 š:n mukaan opispiskeljjaedustajien paikat on kuulutettava

avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnanilmoitustaululla sekä
muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja
koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian

toimeenpanossa.

Koulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmässä KA

Määtä1le ]0.8.2018 ja koulutuksen johtoryhmän varajäsen Essi Tikkanen on jättänyt eronpyyntönsä
koulutuksen johtoryhmän varayäsenyydestä13.8.2018.OYH18 avasi haun kokouksessaan]5/20118ja haku o]i

avoinna 3.9.2018 saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Saane-Lotta Korkata ja Joni
Ollikainen. HPJParviainenja KAMäättä haastattelivat hakijat 7.9.2018.
KA Määttä: Valitaan koulutuksen johtoryhmään yksi varsinainen ja yksi varajäsen

HPJParviainen esitti. että valitaan koulutuksenjohtoryhmään varsinaiseksijäseneksiJoni Ollikainen ja
varajäseneksi Saana-Lotta Korkata.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin koulutuksen johtoryhmään varsinaiseksi jäseneksi Joni Ollikainen ja varajäseneksi Saana
Lotta Korkata.
Liite: Valituksi tulleiden hakemukset
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6 $ Muut esille tulevat asiat
Opetusministeri Sanni Gran-Laasonentulee Cafe Hubiin 14.30

7 SKokouksenpäättäminen

HPJParviainen päätti kokouksen klo 9.56

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa
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5> .2018

Oulussa

'Z,(j}. €7 .2018
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Kalle PäfGiainen
Hallituksen puheenjohtaja

Aino
isa Manninen
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa

.2018

Oulussa
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'oniSandvik
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Valituksi tulleiden hakemukset
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