
Hallituksen kokous 28/2019      PÄÄTÖSLUETTELO 20.12.2019 

27.11.2019 klo 10  

    
LÄSNÄOLIJAT:  

▪ Jenni Tuomainen, hallituksen puheenjohtaja 

▪ Juho Keränen, hallituksen varapuheenjohtaja 

▪ Miia Heininen  

▪ Heljä Kärnä, pääsihteeri 

▪ Aatu Puhakka, edunvalvonta-asiantuntija 

▪ Meri Forsman, järjestö- ja viestintäasiantuntija 

         
  

  
PÄÄTÖKSET:  

1. Hallitus päättää esittää edustajistolle koko vuoden jäsenmaksuksi 81,50€, josta syksyn 

YTHS-maksun osuus on 28,50€. Jäsenmaksu tulee perintäteknisistä syistä asettaa eri 

suuruisiksi syys- ja kevätlukukaudelle. Jos lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun 

maksaa kahdessa osassa, tulee syyslukukauden jäsenmaksun suuruudeksi 54,50€, 

josta LYYn osuus on 26€ ja YTHS-maksun osuus on 28,50€. Kevätlukukauden 

jäsenmaksun suuruus on 27€. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuksi esitetään 53 euroa, 

pelkän syyslukukauden ollessa 29,50 euroa ja kevätlukukauden 30,50 euroa.  

2. Hyväksytään oheinen hankintasuunnitelma muutoksineen esitykseksi 
ylioppilaskunnan edustajistolle.  

 
3. Hyväksytään muutoksin oheinen toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus 

vuodelle 2020 esitykseksi ylioppilaskunnan edustajistolle. Valtuutetaan HPJ 
Tuomainen, HJ Heininen, EVA Puhakka ja JVA Forsman valmistelemaan asiakirjat 
lähetyskuntoon.     
 

4. Päätetään esittää ylioppilaskunnan edustajistolle kolme vaihtoehtoista talousarviota 
vuodelle 2020 ja valtuutetaan PS Kärnä viimeistelemään lopulliset vaihtoehdot.  
        

5. Päätetään LYYn uudeksi palveluntarjoajaksi Elisa. Valtuutetaan PS Kärnä hoitamaan 

käytännön toimenpiteet.  

 

6. Merkitään tiedoksi, että Miia Heininen vetää pois hakemuksensa yliopistokollegion 

varajäseneksi. Todetaan, että hakuajan puitteissa on saapunut kaksi (2) hakemusta: 

Saana Valolta ja Siiri Nokkaselta. Valitaan Valo ja Nokkanen yliopistokollegion 

varajäseniksi.  

 

Merkitään tiedoksi, että HJ Heininen on päätöskohdan ajan esteellinen, eikä näin 

osallistu kohdan käsittelyyn. Todetaan, että hakujen puitteissa on saapunut yhteensä 

kolme (3) hakemusta kasvatustieteiden tiedekuntaneuvostoon: Miia Heiniseltä, 

Valtteri Niemelältä ja Jenna Kaakolta. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Jenna Kaakko ja 



varajäseniksi Miia Heininen ja Valtteri Niemelä. Päätetään jatkaa hakua yhden 

varajäsenen osalta hakuajan ollessa 27.11.2019 - 4.12.2019 kello 23:59 asti.  

 

Todetaan, että hakuajan puitteissa ei saapunut yhtään hakemusta YTHS:n 

valtuuskuntaan. Päätetään, ettei hakua jatketa.  

 

7. Todetaan, että hakemuksia tuli hakuajan puitteissa kolme (3) kappaletta: Emmi 
Saastamoiselta, Emilia Hotilta ja Eemeli Kuvajalta. Hallitus päättää valita Emmi 
Saastamoisen LYYn häirintäyhdyshenkilöksi.   
 
 

ILMOITUKSET: 
 

- Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Lapin yliopistolla 3.12. Keskustelutilaisuus 
koulutuspoliittisen selonteon teemoista kello 10–11 luentosalissa 3. 
 

- Ideointipalaveri 4.12.2019 klo 13 – 15 DASin toimistolla koskien Korvanaukion puiston 
alueen ja Riihipellonpuiston kaava-alueen kehittämistä. 

 


