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Paikka: Ylioppilaskunnan kokoustilat, Lukema, Studentia, Kuopio

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
-

Päätettiin nimetä kampusvaliokunnat seuraavasti: Nimetään Matias Vainio, Emmi Alho, Antti Saarelainen, Anu Arosanervo ja Juho Malinen Joensuun kampusvaliokuntaan. Nimetään Juho Pulkka Kuopion kampusvaliokuntaan. Todetaan myös, että Kuopion kampusvaliokunnassa mukana
Olli-Pekka Sartanen ja Väinö Vähämäki edustajiston puheenjohtajiston edustajina. Savonlinnan
kampusvaliokuntaan nimetään Paula Martikainen ja Inka-Mari Helvilä sekä Olli Lindholm ja
Heidi Hänninen.

-

Päätettiin jaostojen sihteereiden valinnasta seuraavaa: Savonlinnan vapaa-ajanjaosto sekä järjestöjaostot valitsevat keskuudestaan sihteerit. Muutoin jaostojen sihteereinä toimivat sektorisiihteerit.

-

Päätettiin olla valitsematta lisäjäseniä ylioppilaskunnan taloustyöryhmään. Ryhmä voi kuitenkin
tarpeen mukaan kutsua asiantuntijajäseniä.

-

Päätettiin jakaa ja vahvistaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallitusten jäsenten
palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 960 e/kk 10 kuukauden ajan, varapuheenjohtajille 650 euroa/kk 10 kuukauden ajan ja hallituksen jäsenille 470 euroa/kk 10 kuukauden ajan. Palkkiota ei
makseta heinä-elokuussa.

-

Päätettiin ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeuksista seuraavaa: poistetaan tilinkäyttöoikeudet Marjo
Turuselta (hetu), Topias Tammiselta (hetu) ja Olli-Pekka Sartaselta (hetu). Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille (xxx-xxx) ja haetaan Business Eurocard –yrityskortti, vuorokausiostorajoituksella 500 euroa Paula Martikaiselle (hetu), Antti Saarelaiselle (hetu) ja Juho
Pulkalle (hetu). Muutoin tilinkäyttöoikeudet päätettiin säilyttää ennallaan.

-

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

-

Päätettiin nimetä Antti Saarelainen edustajaksi Joensuun Reilun Kaupan kaupungin kannatustyöryhmään.

-

Päätettiin nimetä Jarno Pitko UEF:n työsuojetoimikunnan varsinaiseksi edustajaksi ja Sirpa Risto
varaedustajaksi.

-

Päätettiin hyväksyä ESN KISAn ja Passionin välinen yhteistyösopimus.

-

Päätettiin toimintaryhmien perustamisesta seuraavaa: perustetaan toimintaryhmät vapaa-ajan jaostojen kautta/alle. Päätettiin perustaa valmisteleva työryhmä rakentamaan toimintaryhmien toiminnan malli mm. palkitsemisen ja toiminnan järjestäytymisen osalta. Työryhmä valmistelee esityksen
hallitukselle. Päätettiin nimetä työryhmään Matias Vainio (puheenjohtaja), Antti Saarelainen, Mikko Malkavaara sekä vielä nimeämättä olevat Joensuun vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja ja Savonlinnan vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja.
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Päätettiin Terveystieteiden tiedekunnan perusopetuksen toimikunnan opiskelijajäsenten nimeämisestä seuraavaa:
Terho ry: Johanna Peltonen (Järjestö täydentää esitystä myöhemmin)
Fortis ry: Niina Marjoniemi (Meriminttu Hollming)
Dentina ry: Henri Kiviaho (Ella Vehviläinen)
Retikka: Maria Mäkitalo (Suvi Manninen)
KuoLo Pauliina Ristimäki (Arttu Saari)
Kulti ry: Topi Meuronen (Laura Mäenpää)
Lisäksi esitetään että ainejärjestöille annetaan oikeus itsenäisesti täydentää toimikauden aikana
vapautuneet opiskelijaedustuspaikat.

-

Päätettiin hyväksyä ELSA Joensuu ry (European Law Students) kampusjärjestöluetteloon.

-

Päätettiin 6.-18.5.2014 järjestettävien Sell- kisojen osalta seuraavaa: Matias hoitaa lähetettävien
joukkueiden koordinoinnin. Pyritään saamaan UEF:lta sponsorointia mm. paitojen ja matkan rahallisen tukemisen muodossa. Päätettiin, että osallistujat hoitavat itse maksunsa suoraan kisaorganisaatiolle.

-

Päätettiin hallituksen jäsenten vuosijuhlaedustuksesta seuraavaa: kuhunkin vuosijuhlille maksetaan
yksi osallistuja, jolle korvataan myös matkat ja muistamiseen varataan 20 euroa.

-

Päätettiin valita Pinja Leimuranta UEF:n Kuopion kampuksen Campus Europae edustajaksi.

-

Käytiin läpi ylioppilaskunnalle tullutta palautetta Kuopion kampuksen pysköintijärjestelyistä ja
päätettiin jatkotoimenpiteistä seuraavaa: Juho ja Janne käyvät keskustelun hallintojohtajan kanssa
ja vievät kehitysehdotukset. Tehdään myös ulostulo, jossa mainitaan, että ”palaute huomioitu,
teemme työtä tilanteen korjaamiseksi”.

-

Päätettiin järjestää kulttuuriviikko viikoilla 13 tai 14. Matias hoitaa koordinoinnin ja Inka-Mari ja
Juho auttavat järjestelyissä tarpeen mukaan.

-

Päätettiin, että ylioppilaskunta laatii oman lausunnon OKM:lle opiskelijavalintauudistuksesta. Informoidaan UEF:ää oman lausunnon tekemisestä.

-

Päätettiin nimetä Inka-Mari Helvilä ja Paula Martikainen Savonlinnan normaalikoulun johtokunnan
opiskelijajäseniksi. Heille varajäseniksi päätettiin valita Jarno Mäki ja Emilia Räsänen.

-

Päätettiin hallituksen työvälineiden hankintapäätöksistä seuraavaa: hankitaan 7 kappaletta samsungin 8” 4G tablettia. Puhelimia hankitaan 7 kappaletta, Samsungilta jokin malli, joka on n. 200 €.

-

Päätettiin hyväksyä ESN KISAn sääntömuutos ehdollisena: säännöt astuvat voimaan, mikäli ne eivät ole yhdistyslain vastaisia.

-

Päätettiin nimetä hallituksen edustajat valiokuntiin seuraavasti: Viestintä ja tulevaisuusvaliokuntaan Juho Malinen ja Emmi Alho, Talous-, yritysyhteistyö- ja tilavaliokuntaan Juho Pulkka ja
Paula Martikainen ja Hyvinvointivaliokuntaan Matias Vainio ja Inka-Mari Helvilä.
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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:

-

Valittiin osallistujat kokouksiin, tapaamisiin ja seminaareihin ja merkitään ne tiedoksi.

-

Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista
tiedoksi.

-

Seuraavien kokousten ajankohdat: tosuntosun kirjoitusviikonloppu ja kokous 3/2014 8.2., kokous
4/2014 19.2. klo 15-17.00 (videoyhteydellä), kokous 5/2014 6.3. klo 12-14.00 (gho), kokous
6/2014 21.3. (Savonlinna)

Elisa Norvanto
Hallintosihteeri
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