ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

8.5.2012

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 10/2012
Aika: 16.4.2012, klo 9:15
Paikka: Videokokous, kokouspaikkoina: Joensuussa Sali N 106, Kuopiossa Sali MD 2012 ja Savonlinnassa Sali A 216.

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-Päätettiin esittää edustajistolle, että valiokuntien varajäseninä voisi jatkossa toimia henkilöt, jotka
ovat saman edustajistoryhmän varsinaisen tai varajäseniä kuin valiokunnan poissaoleva varsinainen jäsen.
-Päätettiin ISYYn esittelystä Fortis ry:n fuksioppaaseen esityksen mukaisesti siten, että puheenjohtaja ottaa vastuulleen esittelyn laatimisen.
-Päätettiin, että kv-stormaukseen käytettävä budjetti per kampus on 20€. Kulu jyvitetään kohtaan
”Hallituksen toiminta”.
-Päätettiin kv-sähköpostilistoista ja niillä tiedottamisesta alustavasti siten, että yliopisto voi tiedottaa listoilla, mutta hoitaa itse kv-informaation tuottamisen ja taiton.
- Päätettiin, että kaikille kampusvaliokunnille järjestetään koulutus ennen kesää.
-Päätettiin ISYYn nettisivujen kääntämisestä englanniksi esityksen mukaisesti seuraavaa: 1) Selvitetään käännöstyön kustannukset ja päätetään käännöstyöstä hallituksessa myöhemmin. 2) Vastuuhenkilönä toimii materiaalin hankinnassa yo-kunnan kv-sektori. 3) Vastuuhenkilönä kääntämisessä
toimii hallituksen tiedotusvastaava. 4) Selvitetään onko mahdollista kääntää materiaali ennen syksyä.
-Päätettiin, että ISYY-wikin käyttöä laajennetaan ja henkilökunnalle luodaan tunnukset wikiin.
-Valittiin Anna Kaisa Tolvanen Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden palveluprosessien
ohjausryhmän ja Vaihto-opiskelijat, harjoittelijat ja perustutkinto-opiskelijat palvelut-työryhmän
viralliseksi jäseneksi. Varajäseniksi työryhmiin valittiin Sonja Kuosmanen ja Elisa Norvanto.
-Nimettiin Janne Mertanen ylioppilaskunnan edustajaksi Kiinteistöosakeyhtiö Studentian Oy:n
yhtiökokoukseen.
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-Valittiin Janne Mertanen ylioppilaskunnan edustajaksi Eläkekassa Oman kassakokoukseen.
-Päätettiin myöntää pääsihteeri Janne Mertaselle oikeus käyttää työaikaansa suorittaessaan Kauppakamarin HHJ –kurssia.
-Päätettiin Kuopion järjestöjaoston matkan rahoituksesta Joensuun järjestöjaoston vieraaksi seuraavaa: kustannukset vierailun osalta (400-500€) jaetaan niin, että jaostot maksavat matkan kuluista itse 50 € kummatkin. Joensuun ja Kuopion kampusvaliokunnat maksavat matkasta 100 € kummatkin momentilta ”muu toiminta”. Hallitus kustantaa matkan loput kulut noin 100-200 euroa.
Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
- Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
- Päätettiin osallistujat kokouksiin, tapaamisiin ja seminaareihin ja merkitään ne tiedoksi.
- Opiskelijapalveluiden päällikkö Erja Widgren-Sallinen ja UEF:n opinto- ja opetusjohtaja Tuula
Heide vierailivat hallituksen kokouksessa. Merkitään tiedoksi heidän kanssaan käyty keskustelu:
1) Sähköinen tenttiminen ei vielä toimi Savonlinnassa. Ongelma on tällä hetkellä tietotekninen. 2)
Tiedottaminen on yhteinen haaste, laajennetaan isyy-info listojen käyttöä kun rekisteriseloste saadaan kuntoon. 3)Yhteisiä asioita, joita nyt tehdään: tuutorointi, asuminen, YTHS, alkuohjaus. 4)
Kaikilla oppiaineilla ei ole ns. opettajatuutoreita, joka selkeyttäisi tilannetta uusille opiskelijoille.
Osalla oppiaineista on opettajatuutori, joissain HOPS ohjaaja ja joissain jokin muu.
-Merkittiin tiedoksi, että Kuopion kampuksen järjestöjaoston vierailu Joensuun järjestöjaoston vieraaksi järjestetään, kun sopiva ajankohta löytyy.
-Kuultiin hallituksen jäsenten selonteot toiminnastaan ja merkitään ne tiedoksi.
-Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 26.4.2012 kello 16.00 videoyhteydellä.

Pekka Koivaara
pääsihteeri
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