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YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017
Aika:

2.3.2017 klo 10.00

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu
Luentosali L2, Oulun yliopisto Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570
Oulu

Jäsenet:
Joel Kronqvist
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Roosa Pitkänen
Kaisa Tervahauta
Jenny Vaara
Lisäksi:
EPJ Vikcväkorva
PS Manninen
KVJAJuntura
KAMäättä
HS Lääveri
OYLPT Hyypiö
SA Toiviaincn
VA Hakkarainen
YYK Arstio

(puheenjohtaja)

(sihteeri) 1 5—12 5
55—125
65—105

(sihteeri) 13 5—15 5

1 § Kokouksen avaus
HPJ Kronqvist avaa kokouksen klo 10.00.
2 § I.aiLLisuusja päätösvaLtaisuus

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 koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksenjälkeen.
Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on 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 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen
vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoaja Ilo.

Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
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3 § Pöytäkirjantarkastajien vaLinta
Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
äänten lask ijo ina.
Päätös: Valittiin päytäkirjantarkastajiksi HJ Pitkänen ja HJ Hursti. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
äänten lask o i na.
4 § EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:
Lisättiin kohtaan 11 § Vulcanalia-harjoittelija
Kutsun 12.4 § SYL:n kehytapaaminen 17.3.
-

-

KVJA Juntura saapui kokoukseen.
5 § Itmoitusasiat
15.2.
20.2.
20.2.
22.2
22.2.
22.2.
21.2.
21.2.
21.2.
22.2.
25.2.
27.2.
27.2.
27.2.
27.2.
28.2.

SA Toiviainen SYL:n sopoAC-palaverissa
HJ Parviainen OYY-kummeili Suma ry:n haliituslaisia
KA Määttä, HVPJ Vaara ja VJ Parviainen mukana tutkinto-ohjelmien itsearviointityöpajassa
HPJ Kronqvist tapaamassa valtionvarainministeriä keskustassa
HPJ Kronqvistja HJ Parviainen tapaamassa Akavan edustajia OSAKO:n toimistolla
HJ Parviainen humanistien ainejärjestötapaamisessa
SA Toiviainen perheellisten opiskelijoiden iltapäivän suunnittelupalaverissa
SA Toiviainen YTHS:n johtokunnan kokouksessa
Hengaituilta letfailta
SA Toiviainen Unirestan ravintolatoimikunnan kokouksessa
Annos 57
Man-Leena Talvitie vierailulla OYY:n toimistolla
SA Toiviainen ja HJ Hursti YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa
KVJA Juntura ja SA Toiviainen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa
Yhteisjaosto (kuntavaalit)
Työpaikkaselvityksen läpikäyminen työterveyshuollon kanssa
-

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös: Esityksen mukaan.
6 § YLiopistokottegion täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten
toimikauden pituudesta; 2) valita yliapistolain 15 :n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa yliopistolain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopisto yhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston
tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myö ntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta
hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
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tehtävästään yliopistolain 65 5:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on
valmistella 20 5:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.
OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 5:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai
paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään
hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen
kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden
edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä.

OYY:n hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle
2.1.2017. OYYH17 on kokouksessaan 1/2017 myöntänyt eron Ville Tyrväiselle, todennut Joni Ollikaisen
nousevan
yliopistokollegion
varsinaiseksi jäseneksi
sekä
haun
avannut
yliopistokollegion
opiskelijavarajäseneksi. Yliopistokollegion opiskelijaedustaja I4iia Paavola on jättänyt eroilmoituksensa
2.2.2017. Vilma-Riikka Tiittanen nousee varsinaiseksi yliopistokollegion jäseneksi. Haku on ollut auki yhden
varajäsenen paikan suhteen 31.1.2017 saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksia ei tullut. OYYHI7 päätti
kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua 27.2.2017 asti ja samalla avattiin haku myös toisen varajäsenen osalta.
frlääräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia.
Pääsihteeri: Jatketaan hakua yliopistokollegion opiskelijavarajäsenhakua 27.3. asti.

KA Määttä saapui kokoukseen.
Päätös: Esityksen mukaan.
7 § Tutkintolautakunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 2.1.2017 ja
tutkintolautakunnan varaopiskelijaedustaja Sirene Karri on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 10.1.2017.
Rehtori nimittämä tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin
hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevia oikaisupyyntöjä.

Hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYHI7 on avannut kokouksessaan 1/2017 haut tutkintolautakunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi. Haku on
ollut auki 31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Jussi Vaara. OYYHI7 päätti
kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua opiskelijavarajäsenen paikasta 27.2. asti. Määräaikaan mennessä ei
tullut yhtään hakemusta.

Pääsihteeri: Jatketaan hakua tutkintotautakunnan opiskelijavarajäseneksi 27.3. asti.
HJ Heiskanen kertoi olevansa käytettävissä tehtävään.
Hallitus kannatti lämpimästi Heiskasen valintaa.
Päätös: Valittiin tutkintolautakunnan opisketijavarajäseneksi Miina-Anniina Heiskanen.
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8 § OpettajakouLutuksen johtoryhmän täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Opettajakoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA
t’4äätälle 21.2017. Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen
toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta
koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen
johtor,’hmää.
Hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haun opettajankoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi.
Haku on ollut auki 31.1.2017 saakka. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. OYYH17 päätti
kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua 27.2. asti. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.
Pääsihteeri: Jatketaan hakua opettajankoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustajahakua 27.3. asti.
Päätös: Esityksen mukaan.
9 § LuonnontieteeLlisen tiedekunnan koututustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutustoimikunnan varajäsen Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle
2.1.2017. Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja
opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita
tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.
Hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haun luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan
varajäseneksi. Haku on ollut auki 31.1.2017 saakka. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. OYYH17
päätti kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua 27.2. asti. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.
Pääsihteeri: Jatketaan hakua luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäseneksi
27.3. asti.
Päätös: Esityksen mukaan.
10 § Akateemisten avustusten ja projektiavustusten kriteerit
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion
mukaan akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä 11250 euroa.
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OYYH käsitteli asiaa 2.2.2017 kokouksessaan 3/2017 ja päätti jakaa akateernisina avustuksina 7900 euroaja
projektiavustuksina 3 350 euroa. Hallitus päätti edelleen, että akateemisten avustusten hakuaika päättyy
23.4.2017 ja projektiavustusten hakuajat päättyvät 26.3.2017 ja 15.10.2017. Hallitus tarkastelee avustusten
kriteerit helmikuun aikana.

KVJA Juntura: Hyväksytään akateem isten avustusten ja projektiavustusten kriteerit vuodelle 2017.
KA Määttä poistui kokouksesta.
Päätös: E5tyksen mukaan.
11 § VuLcanaLia-harjoitteLijan rekrytointi
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtasääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.

16) päättää muista kuin näiden

--

5) päättää perusteista, joilla

Ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalia järjestetään 6.9.2017. Edellisvuoden kokemuksen
perusteella harjoittelijaa tarvitaan Vulcanalian järjestelyissä auttamaan (mm. lupa-asiat, yhteydenpito
yhteistyökumppaneihin ja käytännön järjestelyt tapahtuman aikana).
Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää vähimmäis palkkaa
(1187 euroa/kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta opintosuoritukseksi hyvä ks yttävään
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.
OYYH17 päätti kokouksessaan 3/2017 avata haun Vulcanalia-harjoittelijasta 1.3. klo 16 asti. OYYH17 päätti
valtuuttaa HPJ Kronqvist, HJ Tervahauta, KVJA Juntura ja PS Manninen valmistelemana hakukuulutus ja
valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät
hallitukselle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä. Hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta.

HJ Hursti esitti, että Vulcanalia-harjoittelijan hakua jatketaan 22.3. klo 16 asti.
HJ Parviainen kannatti esitystä.
Päätös: HJ Hurstin esityksen mukaan.
12 5 Kutsut

OYYH17 päätti kokouksessaan 1/2017, että ylioppilaskunta maksaa kutsun perusteella muiden järjestöjen
vuosijuhlille yhden osallistujan.
12.1 5 SYL:n sopotapaaminen 13.44.3.2017
Pääsihteeri: Lähetetään HJ Hursti ja SA Toiviainen.
Päätös: Esityksen mukaan.
12.2 § SYL:n kuntavaaLipäivä 17.3.2017
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Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: OsaUistutaan etänä.
12.3 § SYL:n kopotapaaminen 20—21.3.2017
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: HVPJ Vaara, HJ Heiskanen ja KA Määttä.
12.4 § SYL:n kehytapaaminen 17.3.2017

Päätös: Ei lähetetä ketään.

KVJAJuntura poistui kokouksesta.
HPJ Kronqvist julisti kokoustauon klo 11.22. Kokousta jatketaan Edustajiston kokouksessa klo 17 alkaen
salissa L2, Linnanmaan kampuksella.
HPJ Kronqvist jatkoi kokousta kello 19.00 salissa L2 Linnanmaan kampuksella. Sihteerinä toimii
viestintäasiantuntija Janne Hakkarainen.
13 § Edustajiston kokouksen 2/2017 aiheet

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:
1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; taikka 2) määrätään
johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
13 § Linjapaperi
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävä on mm. päättää ylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista jo perusteista.
OYY:n sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on
talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista.

--

8) päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja

OYYE hyväksyi uudistetun linjapaperin kokouksessaan 2/2016. Ylioppilaskunnan hallitus on
valmistellut täydennysesityksiä linjapaperiin kuntapoliittisten tavoitteiden osalta.

Pääsihteeri: Hallitus käsittelee edustajiston kokouksessa tehtävät muutosesitykset linjapaperiin.
HPJ Kronqvist muutosesitys riville 202:
“Oulun yliopisto, kaupunki ja ylioppilaskunta tukevat opiskelijoiden tuottamaa kulttuuria ja
tunnustavat opiskelijat merkittävänä kulttuurintuottajana sekä huomioivat opiskelijoiden panoksen
koko kaupungin yhteisen kulttuurielämän elävöittäjänä.”
Hallitus kannatti muutosesitystä yksimielisesti.
Päätös: Hallitus käsitteli edustajiston kokouksessa tehtävät muutosesitykset liitteen mukaisesti.
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14 5 Muut esiLLe tulevat asiat
Ei ollut.
15 § Kokouksen päättäminen
HPJ Kronqvist päätti kokouksen 20:29.

Pöytä kirjan vakuudeksi

Oulussa

2o

.2017

Oulussa

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Oulussa’-.S)

(•O))

.

-

.2017

Ka i’ ‘Mn n i ne n
Pääsihteeri
Kokouksen sihteeri kohdan 1 § —12 §
-

.2017

J n e Hakkarainen
Viesti ntäasiantu ntij a
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Hylätty

Poistetaan lause “Kampuksilla on tilaa myös ilmaista autojen pysäköintiä varten.’

Susa Vikeväkorva, HuKa

Pekka Rihko, HuKa

Toni Sandvik

Toni Sandvik

Muusa Jyrkinen, HuKa

Aino Maaninka, HuKa

Taneli Kastikainen

Kati Hannila
Taneli Kastikainen

Taneli Kastikainen
Taneli Kastikainen

149 Poisto/Removal

151 Muutos! Modification

154 Lisäys / Addition

166 Poisto! Removal

190 Poisto! Removal

190 Lisäys /Addition

202 Poisto / Removal

Teemu Tuovinen

Koko hallituksen muutos.

Ei käsitelty.

Hyväksytty

Oulun kaupunki ottaa päätöksissään huomioon liike-elämän tarpeet muun muassa
kaavoittamalla yritysten tarpeisiin niin keskustassa, kuin muillakin alueilla,
lisäämällä yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä arvioimalla
päätöksenteossa yritysnäkökulmat. Yritysten menestyminen ja
kasvumahdollisuudet luovat aidosti uusia työpaikkoja opiskelijoille.

Hylätty

“Tiiviimmän kaupunkirakenteen myötä vuonna 2030 Oulun keskustan ja
Linnanmaan välillä kulkee raideyhteys.”

Vesa Lind

Hylätty

Hylätty

Sopivasti muotoiNen lisätåän linjaus joukkoliikenteen riittävästä määrästä myös
viikonloppuisin.

Anni Hartama

Poistetaan linjaus kesätyösetelistä ja siihen liittyvistä asioista.

Ei käsitelty.

Opiskelijoille on pääsy kampuksille hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Linja
autoliikenteessä on tasattu ruuhkahuippuja ja yhteyksiä on myös ilta- ja yöaikaan.
Kulkuyhteydet Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksen välillä sekä
rautatieasemalle ja Oulun lentoasemalle ovat hyvät. Kevyen liikenteen väylien kunto
a kunnossapito sekä opasteet ovat kiitettävällä tasolla ympäri vuoden. §

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus laadukkaaseen, turvalliseen, esteettömään ja
kohtuuhintaiseen asumiseen. Opiskelija-asunnot sijaitsevat lähellä kampuksia tai
hyvien kulkuyhteyksien varrella. Opiskelija-asuntojen uustuotantoa tuetaan halvoilla
tonttivuokrilla, asemakaavan muutoksilla ja nykyisten rakennuslupien
täytäntöönpanolla. Autopaikkanormien pienenemisen myötä kaupunkirakenne
tiivistyy. Tiiviimmän kaupunkirakenteen myötä vuonna 2030 Oulun keskustan ja
Linnanmaan välillä kulkee raideyhteys. Asuntojen suunnittelussa huomioidaan
erilaiset opiskelijat, esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden tarpeet Myös vaihtoopiskelijoille varataan riittävästi asuntoja. Ylioppilaskunta tekee tiivistä yhteistyötä
erityisesti Pohjois-Suomen opiskelija-asu ntosäätiön kanssa. Opiskelijoiden
asumista tuetaan yleisellä asumistuella. Yleinen asumistuki on yksilökohtainen.

Asuminen ja liikenneyhteydet

Hyväksytty

Hallitus

Muotoon ‘Opiskelijoilla on pääsy kampuksille ympärivuorokautisesti kaikkiin
Dpintojen edellyttämiin tiloihin esimerkiksi sähköisten kulkulupien avulla.

Muutetaan lause “Opiskelijoilla on pääsy kampuksille ympärivuorokautisesti
esimerkiksi sähköisten kulkulupien avulla’

Esitys / Amendment

Aino Maaninka, HuKa

Kannattaa 1 Person who
supports amendment

Muusa Jyrkinen, HuKa

Esittäjä / Person who
makes amendment

142 Muutos 1 Modification

Rivinumero/ Row number Kyseessä on / This is

Tiina Strand

202 Lisäys / Addition

Pekka Rihko (kannatus vedetty Ylioppilaskunta suhtautuu duaalimallin purkamiseen lähtökohtaisesti positiivisesti.

Tiina Strand

312 Lisäys! Addition

i käsitelty.

Ei käsitelty.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS:n terveyspalveluiden piiriin tulon myötä
tarvitaan uusi toimipiste palvelemaan Kontinkankaalla opiskelevia.

Katri Kiurujoki

Veera Alahuhta

240 Poisto / Removal

Hylätty

Teemu Tuovinen

Anniina Pyhäjärvi

Ammattikorkeakoulun siirtymisen myötä YTHS:n piiriin, resursseja tulee kasvattaa
keskitetysti vastaamaan kasvanutta kysyntää ilman palveluiden laadun
heikkenemistä tai maksukorotuksia.

240 Muutos / Modification

Hyväksytty

Terveydenhoitopalvelut ovat tarjolla myös englanniksi.

Tiina Strand

230 Muutos / Modification

Anniina Pyhäjärvi

Kati Hannila

Ei käsitelty.

Hyväksytty

Ei käsitelty.
(muutettu pohja)

Terveydenhoitopalvelut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja ylioppilaskunta tukevat opiskelijoiden tuottamaa
kulttuuria.
Oulun yliopisto, kaupunki ja ylioppilaskunta tukevat opiskelijoiden tuottamaa
kulttuuria ja tunnustavat opiskelijat merkittävänä kulttuurintuottajana sekä
huomioivat opiskelijoiden panoksen koko kaupungin yhteisen kulttuurielämän
elävöittäjänä.

Oulun kaupunki tunnustaa opiskelijat merkittävänä kulttuurintuottajana sekä huomioi Ei käsitelty.
opiskelijoiden panoksen koko kaupungin yhteisen kulttuurielämän elävöittäjänä.
(muutettu pohja)

Vilma Koistinen

Toni Sandvik

Teemu Tuovinen

230 Muutos / Modification

Muokattu hallituksen
202 oohja

Taneli Kastikainen

202 Lisäys / Addition

