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OULUN YLIOPISTONYLIOPPILASKUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 3/2020
Aika:

to 30.1.klo 9:00

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuoneYL136-1,Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan katu 1, 2T-ovi, l.krs, 90570 oulu

Jäsenet:

Eetu Leinonen
EevasiskoMehtätalo
Tia Rahkila
Jarkko Impola
Petra Nieminen
Reeta Mäki-Pollari

(puheenjohtaja)

Lisäksi:

EPJKilponen
EVPJKarhunen
PS Keskisärkkä

IS Kokouksen avaus
HPJLeinonen avasi kokouksen 9:09
2 $ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

ylioppilaskunnan hallintosäännön 211š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä qankohtana. -- Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenäollessaanhallituksen varapuheenjohtaja.
Hallituksen järlestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järlestäytymiskokouksen 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 varapuheenjohtcda poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa,jos
kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen
puheenjohtcda tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan,jos hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

Hallitus päätti kokouksessaan]/2020, että loppuvuonna 2020 hallituksen koollekutsumisaika on edellisen

vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.
PS Keskisärkkä:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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3 S Pöytäkirjantarkastajien

valinta

PS Keskisärkkä: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Toinen pöytäkirjantarkastajista tekee kokousmuistion.
HVPJRahkila ja HJ Mehtätalo kertoivat olevansa käytettävissä. HVPJ Rahkila tekee muistion
Päätös:

Valitaan HVPJ Rahkila ja HJ Mehtätalo pöytäkirjantarkastajiksi

4 $ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
PS Keskisärkkä:Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5 Sllmoitusasiat
16.-17-1.Suunnittelupäivät
21.1.Hallitus ja edustajisto tapasivat rehtoraattia. Tapaamisessakeskusteltiin Linnanmaankampuksen
siirtämisestä keskustaan.

20.1.HJ Mehtätalo kummittelutapaaminen Terveystieteidenkilta
21.1.Akava,erityisalat ja OAJvierailivat yliopistolla
21.1. Rehtori Niinimäki tapasi edustajistoa ja toimistoa
22.1. Rehtorikahvit, joissa keskusteltiin UNIC:stasekä A5:sta
22.1. HVPJ Rahkila edusti Peda-forum kokouksessa

22.1. Hallitus oli haastateltavana ylioppilaslehteen
22.1. OYY:n ja OSAKO:n hallitukset tapasivat ja keskustelivat vuoden yhteistyöstä.
22.1. PS Keskisärkkä TES-neuvotteluissa.

23.1.PS Keskisärkkä tapasi BusinessOulun johtaja Ala-Mursulaa.
24.1. HPJ Leinonen vieraili

Helsingissä SYL:on puheenjohtajien

päivässä.

24.1. HJ Nieminen kansainvälisten asioiden työryhmässä.
27.1. HVPJ Rahkila, HJ Nieminen ja HJ Mäki-Pollari osallistuivat terveystyöryhmän kokoukseen yhdessä SA
Kangasniemen kanssa.
27.1. KA Törmäsen läksiäiset toimistolla.
28.1. PS Keskisärkkä TES-neuvotteluissa,

neuvottelut jatkuvat

l0.2.

28.1.HJ Mäki-Pollari osallistui Valion kanssapaneelineuvotteluihin

27.-29.1.Aktiiviktubikoulutukset
PSKeskisärkkä: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkitään

tiedoksi

6 SOpiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenen paikan avaaminen

y[ioppi[askunnan sääntöjen ]6 š:n mukaan ha]]ituksen tehtävänä on

14) päättää muista kuin näiden

sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisrolle kuuluvista asioista.

Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmäntehtävänä on edistää opiskelijoidenhyvinvointiaja
opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässäkäsitellään
laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen
ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja
koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä
edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHSsekä Oulun seurakuntayhtymä.
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Kokouksessaan2/2019 0YYH19 valitsi Teemu Virtasen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän varsinaiseksi
jäseneksi. SA Kangasniemi on saanut eroilmoituksen Teemu Virtaselta.
SA Kangasniemi: Valitaan Teemun Virtasen tilalle opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään varsinaiseksi
jäseneksi varajäsen Salli Kärkkäinen ja avataan haku yhden varajäsenen osalta 2.3.2020asti.
HVPJRahkila esitti, että toimitaan esitetyn pohjan mukaan. HVPJImpola kannatti
Päätös: HVPJ Rahkilan esityksen mukaan

7 $ Oulun yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikunnanopiskelijajäsenenpaikan avaaminen
Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on;

1) olla yliopistotason yhteistyöfoorumi,joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemustatasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskysymyksistä
koko yliopistoyhteisölleyhteistyössäyliopiston sisällä olevien toimijoiden ja
yliopiston ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa.
2) järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi yliopistossa;

3) valmistella yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa
määrätyn mukaisesti;

4) kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuutta ja siihen
kirlattujen, henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevien toimenpiteiden
pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti sekä
5) tiedottaa ja raportoida vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle.

toteutumista

säännöllisesti,

Kokouksessaan
29/2018 0YYH18 Valitsi Teemu Virtasen Oulun yliopiston tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustoimikunnanvarsinaiseksi jäseneksi. SA Kangasniemi on saanut eroilmoituksen Teemu
Virtaselta.

SA Kangasniemi:Valitaan Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan Teemun Virtasen
tilalle varsinaiseksi jäseneksi varajäsen Anca Maria Catanä ja avataan haku yhden varajäsenen osalta
2.3.2020asti.
HVPJImpota esitti, että toimitaan esitetyn pohjan mukaan, HJ Mehtätalo kannatti
Päätös: HVPJ Impolan esityksen mukaan

8 S Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustyöryhmän

opiskelijajäsenenpaikanavaaminen
Oulun
yliopiston
tasa-arvoja
yhdenvertaisuussuunnitelman
yhdenvertaisuustyöryhmien tehtävänä tiedekunnissaan on:

mukaan

tasa-arvo.

Ja

olla tiedekuntatason yhteistyöfoorumi,joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemustatasa-arvo-ja
yhdenvertaisuuskysymyksistä ja tiedottaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista
tiedekunnassa ja yksiköissä sekä tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustoimikunnalte,
e

valmistella tiedekunnan tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustyötäkoskeva toimintasuunnitelma sekä
kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista
säännöllisesti pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,

kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnassa sekä
tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä

raportoida tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuustoiminnastaan
yliopiston tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuustoimikunnalle sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnalle ja edelleen
rehtorille

.,

e(.,,

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

l

f

,

;'". i''u'''

.*. l-X.

KIRJEET:PL2Sa 90014 OULUN YuoPISTO.

VIERAILUT:ERKKIKolso KANTTILXNKA:rU.2T- ovl, 1. i?Ks.90s70 OULU

PUH: +3S8 50 407 9623, TOI MISTO@OYY.FI. wWW.OYY.FI

.*.C.'\,K.

OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

Pöytäkirja
Hallituksen kokous 3/2020

Kokouksessaan29/2018 0YYH18valitsi Teemu Virtasen tekniikan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien
yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmäänvarajäseneksi. SA Kangasniemion saanut eroilmoituksen
Teemu Virtaselta.

SA Kangasniemi:Avataan haku tekniikan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusryhmään yhden varajäsenen osalta 2.3.2020asti.
HJ Mäki-Pollari esitti, että toimitaan esitetyn pohjan mukaan, HVPJRahkila kannatti
Päätös: HJ Mäki-Pollarin

esityksen mukaan

9 $ Vulcanalia2020
Y[ioppi[askunnan sääntöjen ]6 š:n mukaan ha]]ituksen tehtävänä on

14) päättää muista kuin näiden

sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistotle kuuluvista asioista.
OYYja Osake olivat vuoden 2019 aikana käyneet keskusteluja yhteisen avajaistapahtuman järjestämisestä

vuonna 2020. Osako ilmoitti 24.1.2020hallituksen puheenjohtajalle vetäytyvänsätapahtuman jädestelyistä
toistaiseksi ja järjestävänsä oman avajaistapahtumansa perinteiseen tapaan. Tässä tilanteessa on myös
ylioppilaskunnan kannalta järkevää järjestää Vulcanalia entiseen malliin, huomioiden kuitenkin se, että
osallistujamäärä voi kasvaajohtuen ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymisestä Linnanmaalle
PS Keskisärkkä: Valtuutetaan TTJA Sarja ja tapahtumatiimi valmistelemaan Vulcanaliaa, kilpailuttamaan
esiintyjät ja tuomaan talousarvion mukainen budjetti hallitukselle.
HJ Mäki-Pollari kannatti pohjaesitystä
Päätös: Pohjaesityksen mukaan
10 $ Ylioppilaskunnan vuoden 2020 TTS-kärjet

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 $ mukaan hallituksen tehtävänä on -- 7) antaa tarvittaessa ohjeita
ylioppilaskuntaa edustajille henkilölle;

Ylioppilaskunnan toimistolla on vuosittain asiantuntijoiden ja hallituksen toimesta valmisteltu osallistumista

Oulun yliopiston talouden ja toiminnan suunnittelun (TTS) toteutumiseen,yhtenä monista tavoistamme
edesauttaa opiskelu olosuhteiden kehittämistä. Ylioppilaskunnan TTS-kärjet on luotu ohjeistuksiksi
ylioppilaskuntaa edustaville tahoille.
PSKeskisärkkä: Päätetään vuoden 2020 TTS-kurkienvalmistelutavasta

HPJ Leinonen esitti, että SA Kangasniemivalmistelee TTS-kerkiä.jonka jälkeen se käy hallituksella
kommenttikierroksella ja sitten viimeistelyyn ja hyväksyntään.HJ Mehtätalo kannatti.
Päätös: HPJ Leinosen esityksen mukaan

11 $ Tutkimusharjoittelun teema

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

14) päättää muista kuin näiden

Ylioppilaskunta on varannut budjetistaan mahdollisuuden palkata yksi yliopistotukea saava harjoittelija. C)n

arvioitu, että harjoittelu voitaisiin toteuttaa keväällä 2020 mikäli sopiva teema hadoittelulle löytyy.
PSKeskisärkkä:Hallitus pohtii ja päättää harjoittelun teeman
PJ J.Z/ "'
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Keskustellaan tutkimusharjoittelun teemasta. Vaihtoehtoina kandiprosessi(läpäisy), palvelumuotoilu
(jäsenpalvelun ongelmat) ja vaikuttamistoimintaan lähtemisen motiivit ja ongelmat.
Päätös: Etsitään näihin teemoihin sopivaa tutkimusharjoittelijaa.

12 $ Kutsut
12.1 S OLO ry:n 67. vuosijuhla 20.3.2020
OLO ry on pyytänyt meitä ilmoittamaan

mahdolliset

vuosijuhlaan tulijat viimeistään 31.1.2020

ja EVPJ Karhunen menevät

edustamaan. maksetaan yksi illalliskortti

mennessä.lllalliskortin hinta 95 euroa
Päätös: HJ Mehtätalo

tapahtumaan.
12.2 š ISYY:n 10. vuosijuhla 14.3.2020

ISYYon pyytänyt meitä ilmoittamaan mahdolliset vuosjjuhlaan tulijat viimeistään 13.2.2020
mennessä.lllalliskortin hinta 100 euroa.
Päätös: HVPJImpola menee edustamaan ISYY:nvuosijuhlaan
12.3 SJYY:n86. vuosijuhla 21.3.2020

JYY on pyytänyt meitä ilmoittamaan mahdolliset vuosjjuhlaan tulijat viimeistään 16.2.2020
mennessä.lllalliskortin hinta 85 euroa.
Päätös: HJ Nieminen menee edustamaan JYY:nvuosijuhlille
12.4. $ Arvoseminaari 2020 12.3.2020

Oulun Kauppaklubin ja Oulun Eteläisen Rotaryklubin jädestämään seminaariin Saalastinsalissaon
kysytty panelistit. Seminaarin aiheena on 'Arvot Oulun kaupunkikuvan rakentajana'. Tapahtumassa

on tarkoitus käydä paneelikeskustelua Oulun vetovoimaisuudesta kulttuurin, nuorten, paikallisten

yrittäjien, sekä ulkopuolisten näkökulmasta.oulun kaupungin arvoja ovat rohkeus, reiluus ja
vastuullisuus. Miten nämä arvot näkyvät Oulussa elinkeinoelämän, kulttuurin sekä nuorten
näkökulmasta?Panelisti on kutsuttu edustamaan nuorten näkökulmaa siitä. minkälainen
opiskelukaupunki oulu on, miksi tänne kannattaa tulla opiskelemaan tai mikä saisi nuoret jäämään
Ouluun opintojen jälkeen?
Päätös: Lähetetään HJ Mäki-Pollari paneeliin

PSKeskisärkkä:Käsitellään saapuneet kutsut
Päätös: Käsiteltiin

kutsut

13 SMuut esille tulevat asiat
Avaussemmastakyseltiin teemoja mistä haluaisimme erityisesti keskustella
Seuraava halko 5.2.klo 12.

14 SKokouksenpäättäminen
HPJLeinonen päätti kokouksen 10:33
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Eetu Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja

Kauko Keskisärkkä
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi
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