IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
4.5.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 13/2017
Aika: 06.04.2017 klo 14.17- 15.31.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Päätettiin tapaamisten ja seminaarien osallistujat. Matti Nivala osallistuu OLL
sektoritapaamiseen, Henri Hakkarainen viestintätapaamiseen, muihin tapahtumiin palataan
myöhemmin.

-

KYY-Yhtiöt Oy hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen
muuttamista varten. ISYY:n tulee nimetä edustajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Päätetään yhtiökokouksen edustajat ja käydään keskustelu yhtiökokouksessa päätettävistä
asioista. Nimettiin ISYY:n edustajat KYY-yhtiöiden ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.4. klo 12
Tahvo Kekkonen, Henri Hakkarainen, Pyry Mattila, Juuso Sikiö ja Heikki Räihä 1
ääni/kokousedustaja.

-

ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään JOOJAKU on
lähettänyt perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi JOOJAKU kerhon ISYY:n kerhoksi. Hallitus päätti myöntää perustamisavustusta JOOJAKU -kerholle 400 €
avustuksen
kerhon
budjetin
mukaisiin
hankintoihin.

-

Akateeminen rehtori on päätöksellään asettanut työryhmän opetusansioiden huomioimiseksi.
ISYY:tä pyydetään nimeämään arviointityöryhmään kaksi (2) edustajaa. Hallitus päätti nimetä
ISYY:n edustajat UEF:n Opetusansioiden huomioimisen arviointiryhmään: Heikki Räihä ja
Juuso
Sikiö
varsinaiset.
Matias
Saastamoinen
ja
Piia
Tiainen
varalle.

-

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään kaksi (2) opiskelijaedustajaa
YTHS:n Kuopion kampuksen terveystyöryhmään. Hakuaikana toimeen ei hakenut yhtään
opiskelijaa. Haun jälkeen opiskelijaedustajat haettiin ns. tärmähakuna. Valittiin YTHS:n
Kuopion kampuksen terveystyöryhmään lääketieteen opiskelija Enni Stigman sekä
kauppatieteiden opiskelija Juuso Jokinen. Todettiin, että Joensuun ja Kuopion kampusten
terveystyöryhmissä toimii lisäksi asiantuntijajäsenenä ISYY:n edunvalvontasihteerit.

-

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikka
tulee täyttää vuonna 2017 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntaneuvoston varajäsen Emmi Alho
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on pyytänyt eroa. Hakuaikana toimeen ei hakenut yhtään opiskelijaa. Haun jälkeen
opiskelijaedustajat haettiin ns. tärmähakuna. Valittiin yhteiskuntapolitiikan opiskelija Vilja
Männistö tiedekuntaneuvoston varajäseneksi.
Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta
oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
-

Merkittiin

tiedoksi

-

ISYY:n sääntöjen 17 § 2 momentin mukaan: Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on
toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa.
Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita
ponnen johdosta on tehty. Matti Nivala koostaa hallituksen vastauksen ”Suomi 100 vuotta
verenluovutustempaus”, ”Suvaksen tuleva remontti” sekä ”hallintoneuvoston lisäämiseksi
okkk-kehitysyhtiöön” ponsiin. Vastaus toimitetaan edustajistolle yhdessä kootusti ennen
pääsiäistä.

-

Kielikeskus pyysi 22.02.2017 pidetyssä yhteistyötapaamisessa ISYY:tä nimeämään uuden
jäsenen kielikeskuksen kehittämisryhmään Jouni Kujalan (31.12.2016 asti) tilalle. ISYY:llä on
kehittämisryhmässä kaksi paikkaa ja toinen paikka on tällä hetkellä Emmi Alholla. Hallitus
päätti avata haun. Delegoidaan edunvalvontasihteeri Tiaiselle halloped-haun järjestäminen
koskien
Kielikeskuksen
kehittämisryhmää.

-

Kielikeskuksen tiivistetyn yhteistyön myötä syksyllä olisi UEF:n tarkoitus järjestää workshop,
jonne kutsutaan: ISYY, kielikeskuksen henkilökuntaa, tiedekuntien edustajia
perustutkintotyöryhmistä ja OPI:n väkeä. Käsiteltäviä teemoja olisivat esimerkiksi: SEXIT, kielija viestintäopintojen integrointi laitoksien opetukseen, laajat kandiohjelmat yms. Kielikeskus
on ehdottanut kolmea ajankohtaa kyseiselle workshopille: 28.8. klo 12 – 16, 29.8. klo 12 – 16,
30.8.
klo
12
–
16.
Hallitus
päätti
jättää
asian
pöydälle.

-

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

-

Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin Slackissa.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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ilmoitusasiat

