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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 28/2013
Aika: 16.10.2013 klo 11.00
Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Haltia, Joensuu

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

Päätettiin hyväksyä henkilökunnan esitys paikallista sopimusta koskevista reunaehdoista.

-

Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan ja Itä-Suomen yliopiston välinen sopimus yliopistoliikunnan
järjestämisestä.

-

Päätettiin hyväksyä sääntövaliokunnan laatima sääntömuutosesitys toimintajaoston muuttamisesta
vapaa-ajanjaostosta seuraavin muutoksin: Savonlinnaan lisätään vapaa-ajanjaosto sekä poistetaan
”suljettu jaosto” -osa. Liite muutettu on vastaamaan päätöstä ja lähetetään sääntövaliokunnalle käsiteltäväksi.

-

Päätettiin Tanssikerho DANSA:n kerhohakemuksen hyväksymisestä seuraavaa: Kerhohakemus hyväksyttiin ehdollisena, että muuttavat säännöistä maksuttomuuden ja muut pääsihteerin teettämät
muutosehdotukset. Mikäli hyväksyvät muutokset, on kerho hyväksytty.

-

Päätettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksymisestä edustajistolle kommentoitavaksi seuraavaa: Hyväksyttiin projektit. Hallitus viimeistelee sisällön kokouksen jälkeen. Lähetetään lausuntokierrokselle edustajistolle, jaostoille ja henkilökunnalle.

-

Päätettiin hyväksyä ylioppilaskunnan viestintäohjeistus.

-

Päätettiin nimetä 31.7.2014 asti toimivan opetuksen ohjausneuvoston jäseneksi hallituksen puheenjohtaja.

-

Hallitus päätti esittää sääntövaliokunnalle merkkiohjesäännön päivittämistä. Hallitus lähettää ko.
työn tueksi tietoa.

-

Päätettiin avata avoin haku kahdeksi viikoksi ma 21.10. alkaen Metrian hankesuunnitteluryhmän
opiskelijajäseneksi. Nimetään tilapäiseksi jäseneksi Topias Tamminen ja varajäseneksi Satu Koikkalainen. Avoimen haun kautta tuleva henkilö nimetään osallistumaan heti kun valinta on tehty.

-

Päätettiin avata haku Kehy- lehden päätoimittajaksi.

-

Päätettiin osallistua hakemukseen OSM- kilpailujen saamisesta vuodelle 2014.

-

Päätettiin myöntää yhteensä 50€ määräraha kv- valitusiltojen järjestämiseksi Kuopiossa, Joensuussa ja Savonlinnassa.

-

Käytiin keskustelua Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleista ja päätettiin niihin
lausumisesta seuraavaa: Esitetään SYL:n tosuprojekteiksi seuraavia projekteja: 1: Kohti ekvaaleja,
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3: Mistä työtä, 4: Oppimisen renessanssi, 5: Maailman tasa-arvoisin ja saavutettavin koulutusjärjestelmä ja 8: Sata lasissa maailmalle, yliopistot. Lisäksi halutaan, että koulutusvienti määritellään
kunnolla ja siitä kirjoitetaan oma kappale.
Työelämälinjapaperiin: lisättiin lause.
Toimeentulolinjapaperi: ei lausuttavaa.
Juristiasia: valittiin a: ei tehdä muutoksia nykytilaan.
HYY:n ja VYY:n jäsenaloite: ei muodosteta vielä kantaa.
Päätettiin myös tehdä jäsenaloite: SYL tekisi päivittäisen selonteon yo-kunnille.
Päätettiin tehdä myös jäsenaloite kokousten ja tapaamisten osalta videomahdollisuuden hyödyntämisestä.
-

Päätettiin hyväksy sopimus Osuuspankin verkkopalveluista esityksen mukaisesti.

-

Päätettiin palauttaa esitys Amican ravintolatoimikunnan täydentämisestä loppukaudeksi valmisteluun.

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.

-

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

-

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

-

Käytiin linjakeskustelua perustulosta ja koulutusviennistä. ISYY:n kannat ovat, että ISYY suhtautuu varovaisen positiivisesti perustuloon niin kauan kunnes edustajisto linjaa asiasta. Koulutusviennin osalta suhtaudumme siihen varauksellisesti. Se, mitä koulutusvienti on, päätettiin antaa edustajistolle tehtäväksi.

-

Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta to 24.10.2013 klo 14.00.

Elisa Norvanto
Hallintosihteeri
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