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OULUNYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN
HALLITUKSENKOKOUS7/2020
Aikaa

to 20.2.klo 9:00

Paikka

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

Jäsenet:

Eetu Leinonen
EevasiskoMehtätalo
Tia Rahkila
Petra Nieminen
Reeta Mäki-Polta ri
Santeri Siira

(puheenjohtaja)
1-9$

(skype)

9 $1-9$

Lisäksi:

EPJKilponen
EVPJKarhunen
PSKeskisärkkä

8S

TTJASarja

8$-9$

l$ Kokouksen avaus

HPJLeinonen avasi kokouksen klo 8:39
2 $ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheedohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenäollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan 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 puheenjohtcga tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa,jos

kokouksessaon 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.
Ha[[itus päätti kokouksessaan ]/2020, että loppuvuonna 2020 ha]]ituksen koo]]ekutsumisaika on ede]]isen
vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.
PSKeskisärkkä: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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3SPöytäkirjantarkastajien
valinta
PS Keskisärkkä: Valitaan kaksi pöytäklrjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat
ääntenlaskijoina. Toinen pöytäkirjantarkastajista tekee kokousmuistion.

toimivat

tarvittaessa

HVPJRahkila ja HJ Nieminen kertoivat olevansa käytettävissä pöytäkirjantarkastajiksi. HVPJ Rahkila tekee
muistion.

Päätös:Valitaan HVPJRahkilaja HJ Nieminen pöytäkirjantarkastajiksi
4 $ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
PSKeskisärkkä:Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5 Sllmoitusasiat
12.2.HVPJImpola osallistui Index ry:n hallituksen kokoukseen.
15.2. HJ Mehtätalo osallistui VYY:n vuosijuhlille

ja vei tervehdyksen ÄAS:lle.

17.2.HVPJImpola osallistui Kuitu ry:n hallituksen kokoukseen.
17.2.HJ Nieminen osallistui YTHS:njärjestämään Skype-tiedotustilaisuuteen koskien YTHS-uudistusta.
17.-18.2. HPJLeinonen, EPJKilponen ja HJ Siira osallistuivat Tekniikan akateemiset TEK:njärjestämään
opiskelijavai kuttajaseminaariin.
18.2. HJ Nieminen tapasi SA Kangasniemen kanssa OKKL:ää.
18.2. HJ Nieminen tapasi SA Kangasniemen kanssa OSAKOa ja keskusteli YTHS-uudistuksesta.

18.2.HVPJRahkila tapasi Rauhala-klubi-mentoriaan.
19.2.HPJLeinonen osallistui Uniresta oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
19.2.HVPJRahkila. HJ Siinaja HJ Mehtätalo pitivät etikettikoulutuksen Linnanmaan kampuksella osana
vuosijuhlaviikon ohjelmaa
PSKeskisärkkä:Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkitään tiedoksi

6 $ Koulutuspoliittisenasiantuntijan valinta
Hallintosäännön 107 š:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on;

1) edustaaylioppilaskuntaa työnantajanaja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;

3) valita ja irtisanoamuut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa
Hallintosäännön108 š:n perusteella hakukuulutus on annettava kaikista vakituisista toimista ja kolmea
kuukautta pidemmittä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista
toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta
ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta.

ennen hakuajan päättymistä

ylioppilaskunnan

Koulutuspoliittisen asiantuntijan toimi on kokopäiväinen, 37,5 tuntia viikossa. Palkkaus sijoittuu
ylioppilaskuntien työehtosopimuksenpalkkaluokkaan 111:Ylioppilaskunnan aatteellinen sihteeristö ja
vastaavat asiantuntjjatehtävät.

Koulutuspoliittinen asiantuntija KA Törmänen jätti eroilmoituksen pääsihteerille 23. joulukuuta klo 14.24
Törmäsin

asti.

työsuhde on sovittu päättymään

OYYH]9

vastuutti

OYYH20

171.2020.

OYYH19 avasi haun 28.112.2019. Haku oli auki 112.1.2020

valitsemaan

haastattelijan

vuoden

2020

ensimmäisessä

kokouksessa. OYYH20 valitsi haastattelijoiksi työryhmään PS Keskisärkän, HPJ Leinosen ja HVPJ Rahkilan
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jotka myösvalmistelevat valinnan hallitukselle. Määräaikaan112.1.2020
saapui 4 hakemusta,työryhmä päätti
jatkaa koulutuspoliittisen asiantuntijan hakua 3111.2020
asti hakijamääränvähyydestäjohtuen.
31.].2020 mennessäpaikkaa haki 12 henkilöä, Kasperi rikki, Jouko Hartikainen, Anna-Sofia Kauppila, Jaakko
Makkonen, Antero Metso, Kimmo Mäkelä, Matti Pulkkinen. Aino Rossi, Heidi Salminen. Julia Salminen.

Johanna Sinimäki ja Eveliina Takkinen. Työryhmä haastatteli hakijoista Kauppalan,Metson, Mäkelän ja
Rossin.
U
11
PSKeskisärkkä:Rekrytointityöryhmä epittää koulutuspoliittiseksi
asiantuntijaksi Aino Rossia

HJ Mehtätalo kannatti pohjaesitystä.

Päätös:Valitaan koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksiAino Rossi.
7 S OYY:nstandaari Ulla Kumpulaiselle

ylioppilaskunnanjuhlasäännön 19 $ mukaan pienoisstandaariannetaan hallituksen päätöksellä
huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai
ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle.
PSOAS;ssa
mittavan uran tehnyt ja pitkäaikainen hallintosihteeri Ulla Kumpulainenjöa eläkkeelle 28.2.2020
Kumpulainen on toiminut ansiokkaasti Oululaisten opiskelijoiden hyvinvoinnin ja asumisen eteen.

PS Keskisärkkä:Ylioppilaskunta muistaa eläköityvää Ulla Kumpulaista OYY:n standaarilla ja käy
tervehtimässä häntä viimeisenä työpäivänään opiskelijoiden asumisen hyväksi.
HPJ Leinonen ja PS Keskisärkkä käy viemässä standaarin, HJ Mehtätalo askartele e kortin HJ Siira kannatti
tätä menettelyä ja pohjaa.
mukaan
Päätös:Pohjan ja sovitun menettelvtavan
y
8 $ Teatrian Vulcanalia-tarjouksen käsitteleminen

Y[ioppi[askunnansääntöjen ]6 š:n mukaan ha]]ituksen tehtävänä on -- 114)päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
Club Teatria on tehnyt OYYlle tadouksen avajaistapahtuma Vu]cana]ian ti]avuokrastaja pa]ve]uista. (liite .])
TTJASarja: Hallitus päättää, hyväksytäänkö tarjous
TTJASarja saapui kokoukseen klo 8:55.
mJA Sarja esitteli tarjouksen.
EVPJKarhunen saapui kokoukseen klo 9:04.
HJ Siira esitti, että hyväksytään tarjous. HJ Nieminen kannatti
Päätös: HJ Siiran esityksen mukaan.
9 S Kestävän kehityksen viikon toteuttaminen vuonna 2020 yhteistyössä yliopiston kanssa
S
kuin näiden
Y[ioppi[askunnansääntöjen 16 š:n mukaan ha]]ituksen tehtävänä on -- ]4) päättää muista
sääntöjentai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

Oulun Yliopisto on päättänyt jädestää Kestävän kehityksen viikon myös vuonna 2020. Teemaviikko
jädestettiin edellisen ja ensimmäisen kerran OYnja OYYn yhteistyönä lokakuussa 20119.Yliopisto on halukas
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rahoittamaan tapahtuman ohjelmistokulut, sillä viikko koettiin vaikuttavaksi ja mielekkääksi kuluneena
syksynä.Tänä vuonna myös Oamk tulee olemaan mukana viikon tapahtumissa,ja OY käy neuvotteluja
OSAKOnkanssa.OYYntaloudellisiksi kuluikst mukanaolosta koituisi henkilöstön palkat viikkoon käytettyjen
työtuntien osalta.
TTJASarja: Hallitus päättää, lähteekö OYYmukaan yhteistyöhön

mJA Sarja pohjusti asiaa.Hanketta vetää Oulun yliopiston puolelta Anni Huovinen.
HPJ Leinonen esitti että, yhteisöjaosto voisi toiminnan suunnittelusta ottaa koppia ja hallituksessa
suunnitellussa mukana toimisivat HJ Siira ja HJ Mäki-Pollari. HJ Nieminen kannatti.
HJ Mäki-Pollari saapui kokoukseen klo 9:11.
HJ Siira ja HJ Mehtätalo poistuivat kokouksesta klo 9:12
Päätös: HPJ Leinosen esityksen mukaan

10 S Haku OYY:nedustajista Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:ntoimielimiin

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š;n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjentai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

14) päättää muista kuin näiden

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ERNO)tänä keväänä seitsemännelle kaudelle

vuosiksi 2020-2024. Oikeusministeriön yhteydessä toimivaan neuvottelukuntaan voivat hakea jäseniksi

yhdistykset,yhdyskunnanja näiden yhteenliittymät. Yhdistykset voivat hakea jäseneksi koko Suomen
kattavaan valtakunnalliseen
neuvottelukuntaan.

ETNO

neuvottelukuntaan

ja

/

tai

sen

seitsemään

alueelliseen

Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNOn jäseneksi myös yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten

yhteenliittymä. Yhdistysten yhteenliittymän laatimassa hakemuksessavähintään yhden yhdistyksen tulee
olla rekisteröitynyt; muut voivat olla epävirallisempiakin yhteisöjä.
Vuosina 2015-2019 0YY:n edustajana on Pohjois-Suomen ETNOssatoiminut Rumin Aksi. Hän on ilmoittanut

jättävänsä tehtävän ja toivoo OYY:ltä uutta edustaja seuraavalle kaudelle. Haku sekä kansalliseen että
a[uee[[iseen ETNO:on on auki 20.3.2020 auki k]o 16]5. asti ja yhdistysten tukee tähän mennessä lähettää
esityksensä Oikeusministeriön palveluun.

PS Keskisärkkä:OYY hakee edustajia jäsenistöstään ETNO:on.Hallitus avaa haun sekä kansalliseen,että
alueelliseen ETNO:on.Haku on auki 11.3.2020asti.
HJ Nieminen kannatti pohjaa
Päätös: Pohjan mukaan

11 S Harrastejärjestökummit

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

14) päättää muista kuin näiden

Ylioppilaskunnassatoimii yli 40 erilaista harrastejadestöä. Hallitus pöytäst asian käsittelyn kokouksessaan
6/2020
PSKeskisärkkä:Päätetään miten harrastejärjestöjen kummeilu järjestetään
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HJ Mäki-Pollari esitteli asiaa, hän oli käynyt myös keskustelua aiemman järjestövastaavan Zacharias
Hellbergin kanssa. Aikaisemman keskustelun pohjalta ei olisi yksilöityjä kummejavaan voisi olla
järkevämpää järjestää yhteistilaisuuksia harrastejärjestöille.
HPJ Leinonen esitti.

että

HJ Mäki-Pollari

toimii

harrastejärjestöjen

yhteyshenkilönä.

järjestää

harrastejärjestöille suunnatuntapahtuman OYY:ntoiminnasta.HJ Nieminen kannatti.
Päätös: HPJ Leinosen esityksen mukaan

12 $ Kutsut
Eisaapuneita kutsuja

13 S Muut esille tulevat asiat
Kortongit ovatsaapuneet.

Toukokuulle voitaisiin suunnitella ihmisille 'mitä tehdä kesällä -tapahtuma' jotka viettävät kesän Oulussa.
Semmoinen missä voisi standeillä ja esitellä toimintaa.
EPJKilponen tiedusteli, miten toimitaan projektiavustusten kanssa.

Oltiin tiedusteltuolisiko OYY:llämahdollisuusjärjestää JV-koulutusta.Ei ehkä ihan meidän toimintaan
liittyvä asia.

14 SKokouksenpäättäminen
HPJ Leinonen päätti kokouksen klo 9:45

Eetu Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja

Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa
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.2020

Oulussa \3
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Tia Rahkila
Pöytäkirja ntarkastaja
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Petra Nieminen
Pöytäkirja ntarkastaja
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