ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Päätösluettelo julkaistu 30.3.2012

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 2/2012
Aika: 18.1.2012 klo 12:00
Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Haltian kokoustila

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-Päätettiin täydentää Savonlinnan kampusvaliokuntaa seuraavilla henkilöillä: Hanna Viitala (Kotex ry), Laura Kosonen (Sulo ry), Paula Martikainen (Pedary ry.)& Elina Lammassaari (Kotex
ry.).
-Päätettiin järjestöasvustukseen käytettävissä olevan rahan (5300€) jakosuhteesta kampuksille:
Joensuuhun 2385 €, Kuopioon 2385 € ja Savonlinnaan 530 €. Järjestöavustuksien jakosuhde on
noin 50 % keväälle ja syksylle, mutta kampusvaliokunnat voivat käyttää tässä harkintaa.
-Päätettiin, että hankeavustusten jakoperusteet ovat:1. Kaikille avoimet ja yhteisölliset, 2. Alkoholittomat, 3. Ainejärjestöt, 4. kampusjärjestöt.
- Päätettiin yleisavustuksista ja niiden jakoperusteista: jako tapahtuu hakemuksen perusteella, ottaen huomioon ainejärjestön taloudellinen tilanne. Hakemuksen liitteeseen pyydetään yhdistyksen
talousarvio ja toimintasuunnitelma.
-Päätettiin, että avustusten hakuaika päättyy 19.2. Jonka jälkeen kampusvaliokunnat käsittelevät
hakemukset.
-Päätettiin hallituspalkkioiden jakosuhteesta esityksen mukaan.
-Päätettiin ISYYn nettisivujen kääntämisestä englannksi: UEF:n englannin käännöstieteen laitokselta kysytään mahdollisuutta tehdä käännökset opiskelijaharjoitustyönä. Tärkeimpiä käännettäviä
osia ovat:Yhteystiedot, Ylioppilaskunnan yleisesittely, Uutiset ja tiedotteet, Wiikkoärsykkeen tiivistelmä sekä Tapahtumamainokset.
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-Päätettiin hallituksen valiokuntavastaavat: Sääntövaliokunta: Mikko Puhakka. Valmisteluvaliokunta: Mikko Puhakka, Avoimmuus- ja demokratiavaliokunta: Heikki Junkkari, Tulevaisuusvaliokunta: Marjo Turunen, Tilavaliokunta: Mikko Puhakka, Jarkko Laine ja Marie Okkonen.
-Päätettiin esityksen mukaan valtuuttaa pääsihteerin edustamaan ylioppilaskuntaa SYLH 39/2011
päätöksen nojalla perustetussa neuvottelutyöryhmässä.
-Päätettiin esittää edustajistolle, että ISYYn edustajaksi pääsihteeri ja varaedustajaksi hallituksen
puheenjohtaja SYL:n ylimääräiseen liittokokoukseen, 6.2. Riihimäellä.
-Päätettiin Tiedotus- ja hallintosihteerin toimen aukijulistamisesta esityksen mukaan. Haku julistetaan auki 20.1. ja se päättyy 5.2. kello 23.59.

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 merkittään ne tiedoksi.
-Merkitään hallituksen selonteko toiminnastaan tiedoksi.
-Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen aika 9.2.2012 klo 10:00 alkaen.

Pekka Koivaara
pääsihteeri
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