ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

25.9.2012

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 15/2012
Aika: 12.9.2012, klo 17:00
Paikka: Videokokous (Jns: E204, Kuo: Video1 ja Snl: A130)
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-Opiskelijoiden SM-kilpailujen hakemisesta Joensuuhun päätettiin seuraavaa: Keskusteluja jatketaan. ISYYn hallituksen kanta on myönteinen kisojen hakemiseen ja järjestämiseen käytettävissä
olevilla resursseilla. Jarno yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa hakevat OSM-kisoja.
-Päätettiin esittää edustajistolle, että Teemu Myllärinen asetetaan ehdolle OLL:n puheenjohtajaksi
vuodelle 2013.
-Päätettiin avata haku vuosijuhlamestarille Kuopioon ja projektimyyjälle Opiskelijanjoensuulle
Joensuuhun seuraavasti: 1) Vuosijuhlamestari: Perustetaan rekrytointityöryhmä, johon kuuluu
Jarkko Laine, Janne Mertanen ja Mikko Puhakka avaamaan haun, tekemään haastattelut ja valmistelemaan esityksen valinnasta hallitukselle. 2) Projektimyyjä, Opiskelijanjoensuu.fi: Avataan
haku opiskelijanjoensuulle 17.9. kestämään 26.9. saakka. Delegoidaan tämän haun ja valinnan
valmistelu Teemu Mylläriselle ja Pekka Koivaaralle. Työsuhde kestäisi joulukuun alkuun saakka.
Tehtävä on provisiopalkkainen.
-Päätettiin nimetä Leena Herttuainen Savonlinnan kampuksen liikuntavastaavaksi.
-Päätettiin nettisivujen kääntämisestä englanniksi seuraavaa: Käännöstyöstä on saatu tarjous
osuuskunta Monikielisiltä. Nykyisen sivuston (n. 30 sivua tekstiä suomeksi) kääntäminen kustantaisi 2400 euroa (sis. Alv.). Valtuutetaan Heikki Junkkari ja pääsihteeri Mertanen tekemään sopimus osuuskunnan kanssa. Rahoituksena käytetään työeläkekuluista säästyneistä rahoista (n. 10000
euroa). Raportoidaan edustajistolle hallituksen päätöksestä käyttää budjetin ulkopuolista rahaa (ei
vaikuta budjetin tasapainoon).
-Päätettiin nimetä Hannu Jaakkola Itä-Suomen oppimisympäristöt 2015- työryhmään.
-Päätettiin nimetä Pekka Koivaara Tutkintosääntötyöryhmän opiskelijajäseneksi.
-Päätettiin järjestöjen eriarvoisuuteen/tilakysymykseen liittyvän lausunnon laatimisesta seuraavaa:
Odotetaan tilanteen ratkeamista tilahallinnon ja opiskelijaravintoloiden kanssa yhteistyössä. Valmistellaan faktapaketti edustajiston kokoukseen mennessä siitä, miten järjestelyt toimivat ja miten
kaikki osapuolet hyöytävät asiasta.
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PÄÄTÖSLUETTELO

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.
-Päätettiin seuraavan hallituksen kokousken ajankohdaksi 27.9.2012 klo 17.00.

Janne Mertanen
pääsihteeri
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