16.2.2017

Pöytäkirja
Edustajiston kokous 2 / 2017
Aika:

8.2.2017 klo 17.13-18.51

Paikka:

Kuopio SN206, Savonlinna B304 , Joensuu AU205

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Adaam, Isaac
Anttalainen, Tommi
Gabbouj, Sami
Hentunen, Saana
Hietala, Heljä
Hiltunen, Aleksi
Hiltunen, Tuomas
Huikuri, Teemu
Hänninen, Roosa
Isoranta, Toivo
Junkkari, Antti
Järvinen, Jesse
Kamunen, Taneli
Katajamäki, Ilari
Kettunen, Noora
Kurttila, Hanna
Kyyrönen, Paavo
Lampila, Iines
Lehtimäki, Karoliina
Lähteenmäki, Jarno

Mattila, Pyry
Maunula, Juho-Pekka
Mertakorpi, Emma
Miettinen Ville
Mäki, Jarno
Mäkitalo, Maria
Nurmi, Pauliina
O'Dell, Pekka
Pulkka, Laura
Rinta-Jouppi, Anton
Räisänen, Henna
Saarelainen, Antti
Savolainen, Toni
Siirola, Olli
Sikiö, Juuso
Sormunen, Henri
Summanen, Rosa
Vihonen, Sami
Zafar, Waqar

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: "Edustajiston jäsenen, joka on
estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta
vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta
kunkin kokouksen alussa."
Tervetuloa!
Pyry Mattila
edustajiston puheenjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen
kokouksen sihteeri
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ESITYSLISTA

1. §

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja Pyry Mattila avasi kokouksen klo:17:13

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on
lähetettävä tai muutoin kirjallisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle
varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.”
Edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse liitteineen edustajiston sähköpostilistalle. Edelleen edustajisto päätti järjestäytymiskokouksessaan, että
ylioppilaskunnan
virallinen
ilmoitustaulu
on
nettisivut.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston
jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä
sekä
kokouskutsu
on
toimitettu
näiden
sääntöjen
12
§
mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 1.2.2017 ja asetettiin ylioppilaskunnan nettisivuille ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 30 äänivaltaisen ja 1 äänivallattoman edustajiston jäsenen ollessa läsnä. Kokouksessa läsnä myös Riitta Sahlsten, Pasi Huttunen (Uljaan vt.päätoimittaja) sekä Essi Ikäheimonen. Myönnettiin läsnäolo-oikeus Riitta Sahlstenille ja Essi
Ikäheimoselle. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Pasi Huttuselle.

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § mukaan: ”--- Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi
(2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa: Olli Siirola ja Rosa Summanen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee
edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten
valiokuntien esitykset sekä 12 §:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut
asiat. Edustajiston voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Gabbouj (Fortis) varmisti, onko pykälät oikein sääntömuutoskohdassa. Savolainen (Vihreä lista)
kommentoi, että hänen nimensä puuttuu englanninkielisestä esityslistasta.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. §

Ilmoitusasiat

1.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---”.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös: Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi millainen palaveri Superhell-palaveri on ollut. Kekkonen
(hpj) kertoi, että Superhell-palaverin nimi tuli lyhenteestä hallitus ja henkilökunta. Hallitus ja henkilökunta kokoontuvat kerran kuussa. Tarkoituksena on keskustella jokaisen sektorin ajankohtaisista aiheista.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi tapaamisesta Joensuun Ellin kanssa, erityisesti Ellin viestintään liittyen, sillä heidän viestinnässään on ollut ongelmia. Koskelo tiedusteli, onko siihen tuloksia
muutoksia. Kekkonen (hpj) ei osannut avata asiaa, sillä kyseinen tapaaminen on Turusen (hallituksen jäsen) sektoria.
Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.

7. §

Valiokuntien kuulumiset ja kokoonpanojen päivitys

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta ja tulevaisuuden näkymät.

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

8. §

ISYY:n Säännöt

Asia:

ISYY:n edustajisto päivitti sääntöjä vuoden lopussa 2016. Rehtorin vahvistus sääntömuutoksille on saatu 16.1.2017 diarisoidulla päätöksellä. Yliopistolain tulkinta tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osalta on muuttunut, joten sääntöjä on jälleen tarkasteltava. Lisäksi sääntöjä on edelleen tarkasteltu sääntövaliokunnassa muiden päivitystarpeiden osalta. Edustajisto on käsitellyt sääntömuutoksia kokouksessaan 1/2017.
Sääntöjen 18 § 20 momentin mukaan edustajiston tehtävänä on:
päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori.

Esitys: Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 18 §:n 2. momentti muutetaan
muotoon:
ed
l”
Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 2 §:n 2. momentin kirjaus
9 §:n mainitut tilauskoulutukseen osallis” poistetaan.
Kirjauksen poistaminen perustuu OKM:n ja STM:n suosituksiin sekä UEF:n tahtotilaan, että tilauskoulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla olisi oikeus liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi ja päästä mm. YTHS:n palvelujen piiriin.
Sääntövaliokunta esittää edustajistolle, että sääntöjen 45 §:ään lisätään uudeksi momentiksi nykyisten 1. ja 2. momenttien väliin: V
isuutta hoitavan henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen katkeamatta hallituksen
päätöksellä ilman avointa hakumenettelyä enintään kahdellatoista (12) kuukaudella ker”
Edustajisto hyväksyy toisen kerran sääntövaliokunnan esittämät muutokset ISYY:n sääntöihin ja lähettää ne UEF:n rehtorille vahvistettavaksi.

Päätös: Sääntövaliokunta esitti edustajistolle, että sääntöjen 18 §:n 2. momentti muutetaan muotoon:
-

s(
”
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Sääntövaliokunta esitti edustajistolle, että sääntöjen 2 §:n 2. momentin kirjaus
9 §:n mainitut tilauskoulutukseen osallistuvat opis” poistetaan.
Kirjauksen poistaminen perustuu OKM:n ja STM:n suosituksiin sekä UEF:n tahtotilaan, että tilauskoulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla olisi oikeus liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi ja päästä mm.
YTHS:n palvelujen piiriin.
Sääntövaliokunta esitti edustajistolle, että sääntöjen 45 §:ään lisätään uudeksi momentiksi nykyisten 1. ja 2. momenttien väliin: V
ijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa
”
Savolainen (Vihreä lista) tiedusteli syytä sille, miksi sääntömuutoksia tulisi kyetä käsittelemään
kiireellisenä. Gabbouj (sääntövaliokunnan pj) kommentoi, että tämä olisi hyvä mahdollisuus, mikäli
tulee jotakin suuria asioita päätettäväksi lyhyellä aikavälillä. Näin välttäisimme sen, että tarvitsisi
järjestää lyhyen aikavälin sisällä kaksi edustajistokokouksta.
Edustajisto hyväksyi toisen kerran sääntövaliokunnan esittämät muutokset ISYY:n sääntöihin ja
lähettää ne UEF:n rehtorille vahvistettavaksi.

***Kokoustauko 17.38-17.47***
9. §

Periaatekeskustelu Uljaasta ja kalenterista

Asia:

Henkilöstötilanne Uljaassa on muuttunut vuoden vaihteen jälkeen. Päätoimittaja on jäänyt opintovapaalle ja hänelle etsitään sijaista parhaillaan. Kampustoimittaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa 8.5.2017. Myös kalenterin tulevaisuus nousi talousarviokeskustelun
yhteydessä pinnalle. Hallitus haluaa kuulla edustajiston mielipidettä Uljaan rekrytoinneista, toiminnan kehittämisestä ja kalenterista jäsenpalveluna.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy periaatekeskustelun Uljaan toiminnasta ja kalenterista.
Päätös: Käytiin periaatekeskustelu Uljaan toiminnasta ja kalenterista. Kekkonen (hpj) alusti asiakohtaa.
Päätoimittaja Kumpulainen siirtyi opintovapaalle ja hänen vt. päätoimittajanaan toimii Pasi Huttunen. Päätoimittajan paikka on haussa tällä hetkellä. Huttunen (vt.päätoimittaja) on ilmoittanut irtisanoutuvansa 8.5.2017 alkaen. Hallitus haluaa kuulla edustajiston mietteitä asiaan.

Hiltunen (IViVa) korosti, että hallituksella on kaikki valta käsissään. Edustajisto päättää vain toimien
perustamisesta tai lakkauttamisesta. Edustajisto huolehtii vain pääsihteerin rekrytoinnista. Hiltunen (IViVa) huomautti, että edustajiston keskustelu ei sido hallitusta.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi miten rekrytointi aiotaan hoitaa. Koskelo kommentoi, että
ongelma lienee se, voimmeko olla yhtä kilpailukykyisiä verrattuna muihin media-alan toimijoihin.
Emme välttämättä pysty tarjoamaan kilpailukykyistä palkkaa verrattuna muihin alan toimijoihin.
Mikäli haluamme kilpailla palkkauksessa, meidän tulee hankkia varoja muilta sektoreilta.
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Hiltunen (IViVa) kommentoi, että Uljas on nähty arvona itsessään ja moni on ollut valmis tulemaan
vastaan palkkakustannuksissa. Jarkko ja Pasi ovat tehneet parempaa lehteä kuin mistä heille maksetaan ja se kertoo heidän omistautumisestaan ylioppilaslehteämme kohtaan.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että rekryilmoitukset ovat olleet näkyvillä erittäin pitkään ja kysyi onko niihin tullut hakemuksia tähän mennessä. Pääsihteeri kommentoi, että
kyselyitä on tullut ja huomautti, että hakuaikaa on jäljellä vielä reilu viikko. Tähän mennessä on tullut kolme hakemusta. Pääsihteeri ei ole tästä huolistaan, sillä yleensä viimeinen viikko ja erityisesti
viimeiset neljä tuntia ovat aktiivisinta hakuaikaa.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) tiedusteli, tulisiko mahd. uudelle toimittajalle maksaa journalistiliiton TES:n mukaista palkkaa. Pääsihteeri kommentoi, että TES-ratkaisu koskee toimittajia,
mutta ei päätoimittajia.
Koskelo (Perussuomalainen lista) komppasi Hiltusta (IViVa), mutta nosti esille, että ylioppilaslehti
on hyvä paikka, josta pääsee ponnahtamaan eteenpäin. Rekrytoinneissa tulisi ottaa huomioon, että
ei riitä, että rekrytään vain päätoimittajia ja toimittajia, vaan toiminnassa tulisi olla huomattavasti
enemmän muita toimijoita tekemässä lehteä.
Pääsihteeri kommentoi, että jatkossa rekrytoinneissa tullaan korostamaan muun muassa vapaaehtoisjohtamista, jotta avustajat saataisiin vielä paremmin huomioitua lehteä tehtäessä.
Summanen (Oikeat) kommentoi, että ryhmäpuheenjohtajapalaverissa puhuttiin, että luovuttaisiin
kampustoimittajasta. Summasen kommentoi, että arvokkuus ja laatu kärsii jos palkataan vain yksi
toimittaja.
Jos
näin
käy,
laatu
kärsinee
ja
lukijakato
saattaa
yllättää.
O’dell (IViVa) kommentoi, että kampustoimittajasta luopuminen heikentää olennaisesti lehden laatua mikäli yksi toimittaja vähennetään. Avustajat ansaitsevat hyvää ohjausta, mikä tukee kahden
toimittajan
säilyttämistä.
O’dell
puoltaa
kampustoimittajan
palkkaamista.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että laatu kärsii mikäli Uljaalla on vain yksi toimittaja.
On hyvä, että rekryissä on huomioitu vapaaehtoistyön johtaminen. Koskelo kysyi, ovatko porkkanat
tällä hetkellä liian pieniä ja voisiko kehittää parempia palkkioita ja tätä kautta laatua.
Katajamäki (IViVa) kommentoi, että laadukkaan edunvalvontauutisoinnin mahdollistaa jatkossakin
ammattilaiset jotka tekevät lehteä. Tarvitaan palkattuja kokoaikaisia toimittajia.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että kunhan asia hoidetaan nykybudjetin rajoissa, niin muutokset sopii.
Hiltunen (IViVa) kommentoi, että moni saattaa ajatella että kyseessä on talouspäätös. Ennen kaikkea tämä on kuitenkin arvopäätös ja arvokeskustelu. Hiltunen kysyi, mikä on se hinta, minkä ylioppilaskunta sitoutuu maksamaan tietystä palvelusta. Budjettikeskustelua on vääristänyt viime vuosina se, että kalenterin muuttunut kulurakenne on vaikuttanut siihen, miltä koko Uljaan talous näyttää. Olisi syytä erottaa kalenteri ja Uljas toisistaan ISYY:n budjetissa. Tänä vuonna ISYY:llä on alijäämäinen budjetti, mutta Hiltusen mukaan meillä on varallisuutta eli ei ole syytä leikkauksiin ja
pystytään pitämään palvelut ennallaan. Hiltusen (IViVa) mukaan mainosmyyntitulot tulevat todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa, eli taloudellisessa mielessä meillä ei ole syytä olla palkkaamatta
kampustoimittajaa.

Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että Uljaan tulojen kasvu on pelkkää arvailua, eikä perustu mihinkään faktoihin. Media on siirtymässä verkkoon, eli lienee syytä olettaa, että näin käy myös ylioppilaslehtien osalta. Vaikka meillä olisikin varaa ylläpitää lehteä, onko sitä järkeä tehdä, jos palvelua ei
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koeta tärkeäksi. Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että voi olla montaa mieltä siitä, tekeekö Uljas tiukkaa edunvalvontaa ja onko sillä mitään merkitystä, jos lehteä ei lueta. Hiltunen (DeeKu) ehdotti, että vähennetään toimittajavetoisuutta ja lisätään vapaaehtoisia ja saadaan näin lehteen kiinnostavuutta jäsenistön näkökulmasta.
Gabbouj (Fortis) kommentoi, että Uljaan budjetti on kasvanut vuosien varrella. Mikäli palkataan
uusi toimittaja journalistiliiton TES-palkkauksen mukaan, se tulee kasvattamaan Uljaan budjettia
huomattavasti. Mikäli myös päätoimittaja siirtyisi tämän TESsin piiriin, kulut kasvavat jo huomattaviksi. Gabbouj kommentoi, että on totta, että meillä on varaa laittaa rahaa Uljaaseen, mutta hän
tiedusteli onko se järkevää.Gabbouj kommentoi, että olisi järkevämpää käyttää nämä rahat sellaisiin palveluihin, joista jäsenet mielestään hyötyvät. Olisiko järkevämpää laittaa rahat esim. tiloihin
ja
OKKK-projektiin.

Maunula (Puolueettomat) kommentoi, että on tasa-arvoista, että molemmilla pääkampuksilla on
toimittajat. Maunulan mukaan myös edustajiston jäsenet itse voisivat tehdä osansa Uljaan markkinoinnin
puolesta
vinkkaamalla
siitä
kavereilleen.

Saarelainen (IViVa) kommentoi, että on hämmentävää, että olemme lähteneet tällaiselle Sipilän
leikkauslinjalle. Jos palkataan vain päätoimittaja, palkataan ihminen joka voi ylläpitää, mutta ei kehittää lehteä. Jos haluamme lisätä avustajien määrää, tarvitaan kampustoimittajaa. Avustajat ansaitsevat kunnollista ohjausta.
Repo (IViVa) kommentoi, että paperilehti on Uljaan näkyvin osa ja Uljas rahoittaa osin myös omia
kustannuksiaan. Repo tiedusteli, miten voidaan tuottaa lisäarvoa lehdelle jos ilmoitusmyynti on
nollassa eikä ole kampustoimittajaa. Paperilehti näkyy myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle ja se sillä tavoin viestii opiskelijoiden asioita myös ulospäin esim. päättäjille ja muille organisaatioille.
Gabbouj (Fortis) kommentoi, että Uljaan työntekijöillä on ollut jo vuosia aikaa kehittää lehteä,
mutta sitä ei ole tapahtunut. Uljaan tulopuoli rapautuu joka vuosi, sillä mainosmyynti heikkenee.
Jos meillä olisi olemassa hyvä lehti, edarin ei tarvitsisi sitä lähteä markkinoimaan. Gabbouj kommentoi, että päättäjille voidaan viestiä henkilökohtaisesti huomattavasti tehokkaammin kuin Uljaan
kautta.
Hiltunen (IViVa) kommentoi, että Uljas on mennyt varsin paljon eteenpäin. Jos lehden linjaan ei olla
tyytyväisiä, niin nyt on aika vaikuttaa siihen. Uusi päätoimittaja vaikuttaa lehden linjaan. Mikäli
kampustoimittajaa ei palkata, päätoimittajan aika menee lehden ylläpitämiseen eikä kehittämiseen.
Isoranta (Kylterit) kommentoi, että Uljaan ei tarvitse toimia joka paikassa eikä ilmestyä niin usein.
Jos on yksi toimittaja, lehti voi ilmestyä harvemmin. Toimittaja voi osallistaa muita toimijoita, esimerkiksi ainejärjestöjä sekä kehittää uusia palkitsemisjärjestelyjä.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että on meidän vastuulla, että me luetaan sitä lehteä. Jos meillä on lehti, jokaisen tulisi tehdä töitä sen lehteen. Edustajiston tai hallituksen jäsenet
voisivat kirjoittaa lehteen jotakin.
Mäki (IViVa) kommentoi, että talous on ollut taantumassa ja kun nousukausi lähtee liikkeelle, mainosmyyntikin tullee kasvamaan. Tulossa on yhdet jos toiset vaalit, joten mainostavia intressiryhmiä
lienee paljon. Mäki kommentoi, että hyvä lehti myynee itse itsensä, mutta kyllä lehtimyyjät yrittää
aktiivisesti myydä lehtiä. Mäki (IViVa) kommentoi, ettei täysin allekirjoita Gabbouj:n väitettä. Mäki
kommentoi, että mikäki lähdemme karsimaan toimittajia, yksi toimittaja ei ehkä pystyisi enää tekemään omia hommiaan niin kuin aikaisemmin. Jonkun täytyy ohjata ja kouluttaa avustajia. Palkka-
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toimittaja on se joka uskaltaa helpointen tehdä juttuja joilla saa asioita eteenpäin. Mäki kommentoi, että Uljas Savarin ohella on yksi merkittävimmistä instansseista jotka puuttuu esim. yliopiston
toimintaan.
Lähteenmäki (Perussuomalainen lista) kommentoi, että suurin ja merkittävin kuluerä on henkilöstön palkat. Painatuskulut eivät ole niin merkittävä asia.
Anttalainen (Keskeiset) kysyi onko Uljaassa varmaa työpaikkaa tulevaisuudessakaan. Emme voi
kokoajan avata keskustelua Uljaasta. Anttalainen kommentoi, että lehti on ollut laadukas tähän
mennessä ja Uljas on arvokas asia. Siitä tulisi ainakin jossakin muodossa pitää kiinni.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että joulukuun budjettiasioissa tuli esille, että jos
opiskelijat itse ostaisivat lehteä kotiosoitteeseensa, voitaisiin Uljaan toimintaa rahoittaa paremmin.
Summanen (Oikeat) kommentoi, että mikäli jäsenmaksun yhteydessä maksettaisiin Uljaasta maksu,
menetettäisiin valinnanvapaus. Summanen kommentoi, että ylioppilaskunnalla on tärkeämpiäkin
projekteja kuin kuinka monta toimittajaa Uljaassa on ja mikä on lehden painosmäärä.
Gabbouj (Opiskelijan ISYY) kommentoi, että meillä ei ole mitään kompetenssia arvioida maailmantaloutta ja suunnitella Uljaan taloutta sen pohjalta. Meillä on Uljaan olemassaolon ajan ollut jo
useammat vaalit, eikä niiden aikainen mainosmyynti ole merkittävästi kasvattanut Uljaan taloutta.
Emme voi pakottaa jäseniä maksamaan palvelusta jota he eivät selvästi halua.
Savolainen (Vihreä lista) kommentoi, että mainonnan teho on vähentynyt, mutta se ei välttämättä
ole ongelma. Se, että tulot ovat vähentyneet on se ongelma. Kuntavaalit eivät merkittävästi vaikuta
lehden budjettiin.
Koskelo (Perussuomalainen lista)tarkensi, ettei tarkoittanut, että lehdestä pitäisi pakollisena maksaa, vaan että opiskelija voisi maksaa vapaaehtoisen maksun ja tilata lehden kotiinsa. Koskelo kysyi,
onko solidaarisuutta ylioppilaskuntaa kohtaan.
Hiltunen (IViVa) kommentoi, että vaalien alla on paljon ilmoituksia, jotka lisäävät Uljaan mainostuloja. Uljaalle tulisi laatia keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma. Tämä toisi johdonmukaisuutta
edustajiston päätöksentekoon liittyen sekä ennustettavuutta Uljaan talouteen. Nyt kun verkko on
kasvava trendi, rekrytoidaan kampustoimittaja jonka työnimike on verkkotoimittaja.
Suoritettiin neuvoa-antava koeäänestys. 15 edustajiston jäsentä äänesti kampustoimittajan rekrytoinnin puolesta, 12 edustajiston jäsentä äänesti kampustoimittajan rekrytointia vastaan. Mattila
(epj) tarkensi, että hallitus tekee päätöksen asiasta kokouksessaan.
Kekkonen (hpj) kommentoi, että kalenterista tullut tappio on kasvanut vuosittain. Kekkonen kertoi,
että on käyty keskustelua siitä mitä kalenterin kanssa voitaisiin tehdä niin, että ei tulisi niin paljon
takkiin. ISYY on hoitanut aikaisemmin mainosmyynnin, Savotta ja Poka eivät ole osallistuneet mainosmyyntiin. Yksi vaihtoehto on, että neuvotellaan opiskelijakuntien kanssa siitä miten mahd. kulut
ja voitot tullaan jakamaan. Kalenteria pyritään kehittämään niin, että se vastaisi entistä enemmän
jäsenistön tarpeita. Kalenteria tullaan todennäköisesti tiivistämään aikaisempaan verrattuna.
Mattila (epj) avasi keskustelun kalenterista.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kysyi voisiko kalenteristakin pyytää vapaaehtoisen maksun? Opiskelijat voisivat osallistua kustannuksiin solidaarisuudesta. Tämä on yksi vaihtoehto, jota kannattaisi
harkita.
***Rinta-Jouppi poistui klo.18:42***
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Saarelainen (IViVa) kommentoi, että kun puhutaan kalenterista, puhutaan todella pienestä summasta.Saarelainen tiedusteli, eikö voitaisi kutsua ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat paikalle
ja sopia heidän kanssaan kalenterin kustannuksista. Olemme yksin yhtä iso kuin Savotta ja POKA
yhteensä, eli kuitenkin meille jäisi kalenterista päävastuu.
Isoranta (Kylterit) kommentoi, että tällä hetkellä opiskelijoille tarjotaan kalenteria kahdessa eri
muodossa. Yliopistolta sähköisessä muodossa ja ylioppilaskunnasta paperisena. Kalenterin budjetti
on todella pieni, mutta yliopisto tarjoaa saman palvelun maksutta.
Hiltunen (DeeKu) kommentoi, että kalenteria käytetään paljon eikä se maksa juuri mitään. Kalenteri on jäsenpalveluna haluttu.
Hiltunen (IViVa) kommentoi, että kalenterissa on hyvin paljon olennaista informaatiota, mikä tuottaa merkittävää lisäarvoa esimerkiksi uusille opiskelijoille.
Koskelo (Perussuomalainen lista) tiedusteli voisiko UEF:lla ja ISYY:llä olla oma yhteinen kalenteri.
Anttalainen (Keskeiset) kommentoi, että paperinen kalenteri on kätevä. Jos kalentereja jää paljon
ylimääräisiä toimistolle, voisiko painosmäärää tarkastella uudelleen.
Saarelainen (IViVa) kommentoi, että isossa painoksessa on se hyvä puoli, että sitä on helpompi
markkinoida mainosmyynnissä. Kun päätimme, että kehitetään Uljasta entisestään, olisi hyvä ottaa
huomioon mainosmyynti kalentereihin Uljaan mainosmyynnin yhteydessä.
Koskelo (Perussuomalainen lista) kommentoi, että kalenteri on tarpeellinen ja se on hyvä säilyttää
sellaisena kuin se on. Vapaaehtoinen maksu ja yhteistyö UEF:n kanssa tulisi ottaa tarkasteluun.
Koskelo pohti, voisiko mainosmyyntiinkin keksiä jotain muutakin porkkanaa, esimerkiksi joitakin
spesiaalitarjouksia kalentereihin.
Käytiin periaatekeskustelu Uljaan toiminnasta ja kalenterista.

10. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 § mukaan ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on
toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita
ponnen johdosta on tehty.”

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

11. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mattila päätti kokouksen klo:18.51
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