ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

8.5.2012

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2012
Aika: 4.4.2012, klo 10:00
Paikka: Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Lukeman kokoushuone.

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-Päätettiin jatkaa edunvalvontasihteeri Mikko Aaltosen työsopimusta 1.5.2012 – 31.5.2012 välisen
ajan.
-Päätettiin, että ylityöt maksetaan rahana pääsihteerin opintovapaansijaisena toimineen Pekka Koivaaran työsuhteen päättyessä 30.4.
-Päätettiin, että Marie Okkonen osallistuu 12.4. Kepan koulutukseen. Päätettiin myös selvittää, onko kehy-kerhon puheenjohtajan mahdollista osallistua 14.4. järjestettävään koulutukseen. Puheenjohtajan tulee tehdä koulutuksesta muistio hallituksen kehy-vastaavalle.
-Päätettiin esityksen mukaan järjestöoppaan/ ISYY-oppaan teosta.
-Päätettiin tilata fuksihaalarimerkit kaikille fukseille.
- Päätettiin lähettää Reilun kaupan kampus -hanke edustajiston lähetekeskusteluun.
-Valittiin opiskelijaedustajiksi yliopiston johdon katselmukseen Marie Okkonen ja Marjo Turunen.
-Päätettiin Kuopiossa järjestettävästä periferia ylioppilaskuntien syksyn ensimmäisestä tapaamisesta seuraavaa: Tapaamisen ajankohta 28.-29.9. Käytännön järjestelyt ja ohjelma delegoidaan siten,
että Jarkko Laine, Janne Mertanen, kampusvaliokunta ja hallitus toteuttavat tapahtumaa työryhmänä. Sihteeristö tuottaa sisältöjä työryhmiin. Budjetissa tapahtuman järjestelyihin on varattu 800 €.
- Päätettiin UEF:n vuoden opettajapalkinnon jakamisesta esityksen mukaan seuraavasti: edunvalvontasihteerit avaavat hyvä opettaja-palkinto haun. Hallitus delegoi asian käsittelyn kampusvaliokunnalle, joka voi halutessaan delegoida esityksen teon eteenpäin. Kampuskohtaiset esitykset välitetään keskitetysti rehtorille. Hyvä opettaja-palkinnon esittäminen on auki 30.4 asti, jonka jälkeen
em. elimet tekevät päätöksen esitettävästä henkilöstä.
-Päätettiin, että Pekka Koivaara edustaa ylioppilaskuntaa Tori-Suvanto Oy:n yhtiökokouksessa
27.4.
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-Päätettiin hyväksyä kannanotto juristikoulutuksen aloittamisesta UEF:ssä. Päätettiin, että Tiedotussihteeri laatii kannanotosta tiivistelmän, jonka hallitus hyväksyy sähköpostitse. Kannanotto julkaistaan kaikessa mahdollisessa mediassa.
-Päätettiin vastata edustajiston ponteeseen ”Ainejärjestökilpailu” seuraavasti: todetaan edustajistolle idean olleen hyvän, mutta toimintasuunnitelman puitteissa mahdoton toteuttaa. Hallitus ottaa
idean huomioon valmistellessa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013.
- Päätettiin vastata edustajiston ”Anonyymin tenttimisen edistäminen” Todetaan, että ponnen sisällön tasapuolinen toteuttaminen on tällä hetkellä mahdotonta. Mikäli UEF siirtyy kaikessa sähköiseen tenttimiseen voidaan ponnen henki toteuttaa.
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.
- Merkitään tiedoksi KYT:n puheenjohtajan selonteko kerhon taloudellisesta tilanteesta.
-Merkitään tiedoksi, että hallituksen kokouksessa vieraillut Tuusniemen kunnanjohtajan, Toni Auvinen on yhteydessä edustajiston puheenjohtajaan Tuusniemellä mahdollisesti 6.10.2012 järjestettävän edustajiston kokouksen käytännön järjestelyiden tiimoilta.
- Merkittiin tiedoksi, että yliopiston opetushenkilökunta päättää vuoden opiskelijan valinnasta.
-Merkittiin tiedoksi toimenpiteet UEF:n filosofisen tiedekunnan tulostuskiintiön suhteen.
-Kuultiin hallituksen jäsenten selonteot toiminnastaan ja merkitään ne tiedoksi.
-Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.4.2012 kello 9.15 videoyhteydellä.

Pekka Koivaara
pääsihteeri
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