ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

22.4.2013

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 13/2013
Aika: 11.4.2013 klo 13.
Paikka: Ylioppilaskunnan kokoustila, Lukema, Studentia, Kuopio.
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
- Valitaan ISYY:n häirintäyhdyshenkilöiksi ajalle 18.4.2013 – 31.12.2014 Hannele Mirola
(toimistosihteeri, Joensuun kampuksen kriisiryhmän jäsen) sekä Mikko Aaltonen (Kuopion
kampuksen edunvalvontasihteeri).
- Päätettiin jäsenmaksun yhteydessä kerättävän vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun suuruudeksi 5 euroa (ei muutosta) ja jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 56€/lukuvuosi tai
30€/lukukausi (ei muutosta).
- Ylioppilaskuntaa on lähestynyt henkilö, jolla on vasta-adressi Tahdon2013 kampanjaan.
Päätös: Ylioppilaskunnan edustajisto on käynyt kattavan arvokeskustelun, jonka pohjalta
ylioppilaskunnan arvoihin kuuluu oikeuksien tasa-arvo. Esitetty vasta-adressi ei täytä tätä
kriteeriä. Ylioppilaskunta ei myöskään halua ottaa kantaa uskonnollisiin kysymyksiin. Hallitus päätti olla lähtemättä mukaan tai mainostamaan esitettyä adressia.
- Kattama Oy on lähestynyt ylioppilaskuntaa pyynnöllä myöntää heille oikeus siirtää Tiukanlinnan vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan myynnin yhteydessä.
Päätös: Hallitus ei hyväksy vuokrasopimuksen siirtoa tai myyntiä. Keskusteluja potentiaalisen vuokralaisen kanssa jatketaan, mutta mahdollisuuksia muistakin vuokralaisista selvitetään.
- Päätettiin hyväksyä Joensuun Rotaractklubi ry. kampusjärjestöksi.
- Päätettiin ylioppilaskunnan työnantajanedustajia (pääsihteeri ja toimistopäällikkö) koskevista TES-kysymyksistä.
- Valittiin Pekka Koivaara edustajaksi Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin yhtiökokoukseen. Mikäli yhtiökokouksessa keskustellaan ISYY:n omistamista Ellin osakkeista, velvotetaan ISYY:n edustaja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, että asiasta voidaan neuvotella,
mutta ei ottaa asiaa yhtiökokouksen esityslistalle.
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Yhtiössä on tapahtunut tilivuonna 2012 vesivahinkoja, jotka on korjattu ja lisävahingot on
nähtävästi estetty. Vesivahinko ei koskettanut ylioppilaskunnan hallinnoimia tiloja. Ylioppilaskunta ilmoitti Satopoijun ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että se maksaa oman osuutensa kertasuorituksena. Merkitään tiedoksi osakeyhtiössä tapahtunut vesivahinko ja ylimääräisen yhtiökokouksen päätös. Valitaan Pekka Koivaara edustamaan ISYY:tä kaikissa
vuoden 2013 Asunto-Osakeyhtiö Satopoijun yhtiökokouksissa.
Kiinteistö Oy Kuopion Studentian yhtiökokous on 23.4.2013 ja siellä päätetään tavanomaisista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
Lisäksi kokuksessa päätetään tulevan kauden hallituksen jäsenet. Päätettiin valita Janne
Mertanen yhtiökokousedustajaksi ja evästetään valitsemaan hallitukseen Janne Mertanen.
Valittiin Kiinteistöyhtiö Torisuvannon yhtiökokousedustajaksi Janne Mertanen. Remonttilainan osalta otetaan kulut itselle, eli ei lähdetä taloyhtiön lainaan, mutta maksutavasta päätetään myöhemmin laina vs. suoraan maksamisen vertailun jälkeen. Evästetään yhtiökokousedustajaa esittämään hallitukseen Pekka Koivaaraa.
Päätettiin tukea OSM-salibandyn osallistujajoukkuetta 200 eurolla.
Päätettiin myöntää Kampusviljelykerholle 100 euroa avustusta. Uudet kerhot -momentista.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
-

-

Vastaus henkilökunnan kirjeeseen. Merkitään tiedoksi.
Kansainvälisten asioiden sektori on valmistellut ylioppilaskunnalle omaa kansainvälisyyden
linjapaperia. Hallitus on käsitellyt paperia jo iltakoulussa. Lisätään linjapaperiin hallituksen
kommentit sekä laitetaan edunvalvontasihteereille konsultaatiota varten, jonka jälkeen lopullisesti päätettäväksi.
Valitaan SELL-kisavastaava.Valitaan Daniel Rotko mikäli hän suostuu. Varahenkilönä Jori
Vaissalo.
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Hallitus vastaa edustajiston kokouksessa hyväksyttyihin ponsiin seuraavaa: aj-liiton ponnen
osalta hallitus lähtee valmistelemaan palvelukyselyä. Vastuuhenkilöinä hpj ja tiedotusvastaava. Fortiksen ponnen osalta päätettiin, että hallitus käy keskustelua pienryhmissä, kuullen
myös edustajistoryhmiä, vertaillen aiempia kokemuksia ja uusia ideoita ja tekee sääntövaliokunnalle esityksen hallituksen valinnan osalta seuraaviin kokouksiin. Hallituksen työryhmäkokoonpanot ovat Annakaisa, O-P, Toivo ja Paula toisessa ryhmässä ja Marjo, Topias, Noora
ja Satu toisessa. Puheenjohtaja vastaa edustajistolle sähköpostilistan kautta. Merkittiin hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
SYL on lähestynyt ylioppilaskuntia pyytäen kommentteja miten joint- ja double degree –
koulutuksien osalta kannattaisi toimia huomioiden koulutuksen maksuttomuus ja yhteinen tahtotila kansainvälisyyden lisäämiseksi. Päätös: Käytiin perusteellinen keskustelu aiheesta.
Edunvalvontasihteeri Aaltonen koostaa ylioppilaskunnan kannan ja välittää tiedon SYL:oon.
Päätettiin pöydätä kohta ainejärjestöille suunnatusta kilpailusta.
Syksyllä hymy- ja valitusviikot järjestetään viikolla 47.
Päätettiin lähettää Marjo Turunen ja Annakaisa Tirronen mukaan yliopiston johdon katselmukseen.
Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen aika: 24.4. klo 10.30 videoyhteydellä.

Emma Ruotsalainen
Hallintosihteeri
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