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Edustajiston kokouksen 5/2013 päätösluettelo
_______________________________________________________________________________

EDUSTAJISTON PÄÄTÖSLUETTELO 5/2013
Aika: 9.11.2013, klo 10.30
Paikka: AU111, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-

Päätettiin käsitellä hallituksen pohjaesitystä, ei Oikeiden esitystä uudeksi toimintasuunnitelmaksi.
Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja toimintasuunnitelman ulkonäköpaperi.

-

Käytiin keskustelua Uljaan taloudesta ja päätettiin seuraavaa: 1) Uljaalle ei tehdä muutosta
tai sopeuttamistoimenpiteitä.

-

Päätettiin Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksen liittokokousedustajien valinnasta seuraavaa: valitaan liittokokousedustajiksi seuraavat henkilöt:
1. Marjo Turunen
2. Topias Tamminen
3. Olli-Pekka Sartanen
4. Paula Martikainen
5. Satu Koikkalainen
6. Toivo Haimi
7. Noora Kettunen
8. Anna-Kaisa Tirronen
9. Heikki Junkkari
10. Simo Kekäläinen
11. Eeva Kalliomaa
12. Marie Okkonen
varalle
1. Jori Vaissalo
2. Juho Ikonen
3. Annti Kettunen
4. Janne Mertanen/Pekka Koivaara
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-

Ylioppilaskunnan linjasta koulutusvientikeskusteluun päätettiin seuraavaa:
ylioppilaskunta on aktiivisesti mukana seuraamassa koulutusvientiä ilmiönä ja vaikuttaa aktiivisesti
Itä- Suomen yliopiston koulutusvientisuunnitelmiin. Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan koulutusviennin tulee olla yliopistolle muutakin, kuin liiketoimintaa. Yhteisö, yritys tai valtio maksaa
koulutusvientituotteen ja sen tulee olla maksutonta aina yksilölle. Suomalainen koulutusvienti ei
saa heikentää tutkinto-opiskelijoiden asemaa tai asettaa paineita opintojen maksullisuudelle. Ylioppilaskunta kannustaa yliopistoa keskittymään tutkittuihin ja menestyneisiin suomalaisen koulutuksen osa-alueisiin ja suunnittelemaan koulutusviennin tulevaisuutta. Ylioppilaskunta on mukana
koulutusviennin kehittämisessä valtakunnallisesti SYL:n kautta. Se on myös yksi osa suomalaista
kehitysyhteistyötä. Koulutusviennin eettiset periaatteet on huomioitava toiminnassa.

-

Päätettiin ylioppilaskunnan kannasta perustulokeskusteluun seuraavaa: kanta on, että ISYY kannattaa perustuloa.

-

Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan sääntömuutoksesitykset ensimmäisen kerran.

-

Päätettiin ylioppilaskunnan sijoitettavissa olevan varallisuuden sijoittamisesta seuraavaa: ylioppilaskunta sijoittaa Joensuun Osuuspankin omaisuudenhoitorahastoon 150 000 – 250 000 euroa
5 vuodeksi ylioppilaskunnan varainhoitotililtä.

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

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Merkitään hallituksen selonteko toiminnastaan tiedoksi.
Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset.

Jori Vaissalo
Edustajiston puheenjohtaja
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