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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2013
Aika: 6.3.2013 klo 10.
Paikka: A130, Itä-Suomen yliopisto, Kuninkaankartanonkatu 5, Savonlinna sekä MN9, Kuopio.
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-

-

-

-

-

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin toimintakertomus muutamilla stilistisillä muutoksilla. Puheenjohtaja ja pääsihteeri tekevät muutokset.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalla on ennen TES:n voimaantuloa ollut käytössään
ns. paikallisesti sovittujen asioiden dokumentti. Tämä dokumentti ei ole enää käyttökelpoinen uuden TES:n korvatessa valtaosan asioista, joita dokumentissa on sovittu.Todetaan, että paikallisesti sovittujen asioiden dokumentti ei ole enää voimassa ja sopimus irtisanotaan.
Jatkossa kampusten välisen liikkumisen kilometrikorvaus on 0,20e yhden ja 0,25e useamman matkustaessa.
Hyväksyttiin opintotukikannanotto, joka julkaistaan torstaina. Tiedotteen yhteyteen tulee
tiedot myös mielenosoitukseen osallistumisesta. Päätettiin lähteä mukaan opintukimielenosoitukseen.
Opiskelijoiden edustajana Savonlinnan laajennetussa johtoryhmässä on toiminut Mikko
Puhakka. Puhakka on sähköpostitse pyytänyt ero johtoryhmästä. Nimettiin Marjo Turunen
laajennettuun johtoryhmään.
Päätettiin tukea alumniyhdistyksen kahvituksia korkeintaan 50 eurolla.
LISÄLISTALTA: Kehykoordinaattorin valinta. Kuopion osalta ei hakemuksia ole tullut.
Joensuun kampukselta pääkoordinaattoriksi tai kampuskoordinaattoriksi haki Anne Tahvanainen ja vain pääkoordinaattoriksi haki Hanna Hylkilä. Pyydetään Elina Lammassaarta
Savonlinnan kampuskoordinaattoriksi. Kuopion osalta Noora selvittää rahoitustilannetta ja
tiedon saatuamme teemme jatkopäätöksiä. Valittiin Pääkoordinaattoriksi Hanna Hylkilä ja
Joensuun kampuskoordinaattoriksi Anne Tahvanainen.
LISÄLISTALTA: RAI!-brändäyskilpailu. Hyväksyttiin kilpailun ulkoasu ja kilpailukutsu.
Valittiin raatiin Paula Martikainen, Heljä Koistinen, Marjo Turunen, Henriikka Puolitaival,
Janne Mertanen, Topias Tamminen ja O-P Sartanen. Lähetetään kilpailukutsu ma 11.3. tai
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ti 12.3. ja päättyy 3.4. Palkinnoksi Suomalaisen kirjakaupan lahjakortti arvoltaan 100 euroa.
LISÄLISTALTA: Terveystieteiden tiedekunnan perusopetuksen toimikunnan täydentäminen opiskelijajäsenellä. Nimetään Henri Kiviaho terveystieteiden perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäseneksi.

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.
Ylioppilaskunnille on pitkän neuvotteluprosessin jälkeen tullut yksi yhteinen ja yhtenäinen
työehtosopimus (myöhemmin TES). TES aiheuttaa joitakin muutoksia vanhoihin käytänteisiin
sekä tuo mukanaan muutaman asian, joista hallituksen on hyvä olla tietoinen. Pääsihteeri esittelee TES:n. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja todetaan uusi TES.
Päätetään vuoden 2013 TES-vapaiksi (kahdeksan päivää):
28.3.2013 (kiirastorstai)
2.4.2013 ( pääsiäisen jälkeinen tiistai. Opiskelijoiden pääsiäislomat 28.3.-3.4.)
10.5.2013 (helatorstain jälkeinen pe)
20.6.2013 (juhannusta ennen torstai)
23.12.2013 (aatonaatto)
27.12.2013 (joulunjälkeinen pe)
30.- 31.12.2013 (vuoden kaksi viimeistä päivää)
Hyväksyttiin toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma.
Vahvistetaan työnantajan edustajiksi pääsihteeri Janne Mertanen ja toimistopäällikkö Pekka
Koivaara.
SYKin kampuskyselyn teemana on Tutkimus ja innovatiiviset työtilat. Päätettiin välittää kyselyä. Levitetään WiikkoÄrsykkeen, infolistojen ja fb:n kautta. Jatkossa tutkimuksiin on järkevä
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lähteä mikäli tutkimukset linkittyy ylioppilaskunnan toimintaan, esim. korkeakoulupolitiikan
kautta tai opiskelijat hyötyvät.
Päätettiin vahvistaa kampusvaliokunnan päättämä Lukeman käyttöohjesääntö ja hinnasto pienin esteettisin muutoksin.
Päätettiin hallituksen seuraavan kokouksen aika: Edustajiston kokouksen yhteydessä sekä siitä
seuraava kokous 25.3. klo 14 Kuopiossa

Emma Ruotsalainen
Hallintosihteeri
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