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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2013
Aika: 14.1.2013 klo 9:30
Paikka: Ylioppilaskunnan kokoustila, Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-

Jaostojen puheenjohtajien valinta delegoitiin osittain hallitukselle. Puheenjohtajien valinta
on vielä kesken, joten kampusvaliokunnat nimetään vain niiltä osin, kuin mahdollista.
Päätettiin valita kampusvaliokunnat siltä osin kuin se on mahdollista. Savonlinnan
kampusvaliokunta: Marjo Turunen, Paula Martikainen, Laura Kosonen, Leena Herttuainen,
Elina Lammassaari ja Heikki Räihä. Joensuun kampusvaliokunta: Topias Tamminen, Satu
Koikkalainen, Noora Kettunen, Toivo Haimi, Mira Tahvanainen, Tuuli Aro, Miika
Raudaskoski ja Sami Saravuoma. Kuopion kampusvaliokunta: Olli-Pekka Sartanen,
Annakaisa Tirronen, Kaisa Kyrö ja Väinö Vähämäki ja loput joudutaan nimeämään
myöhemmin.

-

Päätettiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten palkkioista. 46100
euroa jaetaan siten, että puheenjohtajan palkkio 800e/kk 12 kk ajan. varapuheenjohtajat
650e/kk 10 kk. Hallituksen jäsenelle maksetaan kymmenen kuukauden ajan 470e/kk.

-

Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet Mikko Puhakalta, Marie Okkoselta, Jarkko Laineelta
ja Hannu Jaakkolalta. Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille
ja haetaan Business Eurocard –yrityskortti, vuorokausiostorajoituksella 500 euroa Marjo
Turuselle, Topias Tammiselle ja Olli-Pekka Sartaselle. Muutoin tilinkäyttöoikeudet
säilytetään ennallaan.

-

Päätettiin myöntää ylioppilaskunnan sääntöjen 2 § 4. momentin mukaisien
jäsenmaksupalautusten päätös tehtäväksi pääsihteeri Mertaselle, järjestösihteeri Ristolle ja
toimistosihteeri Mirolalle.

1/3

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta
Hallituksen kokous 21/2012

PÄÄTÖSLUETTELO

-

Päätettiin tukea Kuolo ry:n järjestämää OSM Beach Volley –turnausta 400 eurolla. Rahat
4470-tililtä ”annetut avustukset” siten, että ei verota Savonlinnan osuutta.

-

Itä-Suomen yliopisto anoo seitsemälle opiskelijalle vapautusta ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta kevätlukukaudelle 2013 perusteena se, että opiskelijat ovat kevätkauden
opiskelemassa Suomen ulkopuolella. Opiskelijat ovat olleet ylioppilaskunnan jäseniä
syksyn 2012. Päätettiin vapauttaa mainitut opiskelijat kevään jäsenmaksusta.

-

Myönnetään Anni Lehtoselle ero terveystieteiden perusopetuksen toimikunnasta. Nimetään
nykyinen varajäsen Maaria Nikunen hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi. Nimetään
Aina-Ilona Sirparanta uudeksi Maaria Nikusen varajäseneksi terveystieteiden tiedekunnan
perusopetustoimikuntaan.

-

Päätetään valita Joensuun sosiaalipoliittinen jaoston puheenjohtajaksi Tuuli Aro ja
Kuopion koulutuspoliittinen jaoston puheenjohtajaksi Väinö Vähämäki

-

Päätettiin osallistua Trendence Graduate Barometer Europe 2013 –barometriin, jos UEF
osallistuu.

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

-

Merkittiin hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista tiedoksi.
Päätettiin perustaa tuutorointi- ja tiedotussihteerien valintatyöryhmä ja sen jäseniksi
puheenjohtajisto ja pääsihteeri.
Päätettiin delegoida jaostojen sihteerien valinta jaostojen itsensä päätettäviksi.
Päätettiin, ettei taloustyöryhmään valita toistaiseksi ulkopuolisia jäseniä. Tarpeen vaatiessa
taloustyöryhmä voi pyytää asiantuntija-apua.
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Päätettiin perustaa työryhmä on selvittämään yritysyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston
kampuskaupungeissa, sekä uusia mahdollisia yritysyhteistyön muotoja ja –kumppaneita
huomioiden nykyiset yhteistyömuodot, kuten Opiskelijan Itä-Suomi.
Päätettiin, että Reilun kaupan kampuksen työryhmä valitsee keskuudestaan edustajan
työryhmään.
Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen aika: tiistai 22.1. klo 12 hangoutilla.

Emma Ruotsalainen
hallintosihteeri
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