ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

14.1.2015

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2015
Aika: 14.1.2015 klo 9.30
Paikka: Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
 Todettiin ylioppilaskunnan perusopiskelijan jäsenmaksuksi 126 €/lukuvuosi ja jatkoopiskelijan jäsenmaksuksi 56 €/lukuvuosi lukuvuodelle 2015–2016 edustajiston
päätöksen mukaan.
 Esitettiin edustajistolle, että maksettaessa osissa, perusopiskelijan jäsenmaksu on 65
€/lukukausi ja jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 30,50 €/lukukausi.
 Esitettiin edustajistolle edustajiston puheenjohtajan palkkioksi vuodelle 2015 1000
€/vuosi ja varapuheenjohtajille 500 €/henkilö/vuosi.
 Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiksi vuodelle 2015:
o Puheenjohtaja 800 €/kk, 12 kuukaudelta
o Varapuheenjohtajat 570 €/kk, 10 kuukaudelta
o Hallituksen jäsenet 420 €/kk, 10 kuukaudelta
 Päätettiin, että järjestö- ja liikuntasihteeri Sirpa Risto on kokopäiväisenä Sykkeellä 19. –
20.1. ja 22.–23.1. (4 pv), 26.–27.1. ja 29.–30.1. (4 pv), 2.–3.2. ja 5.–6.2. (4 pv), 9.–10.2. ja
12.–13.2. (4 pv). Yhteensä 16 pv. Sykettä korkeakoululiikunta maksaa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnalle näistä päivistä kirjanpitäjä Erja Leinosen laskelmien mukaan
järjestösihteerin 16 pv palkan. Päätettiin, että Suvi Pesonen tuuraa toimistolla silloin
hänen työaikansa ollessa 100 %.
 Päätettiin lahjoittaa 7.10.2014 pidetyn ISYY:n Liikuntailtapäivän jäljellä olevat 1900 €
voitot SYKETTÄ-liikuntapalveluiden kehittämiseen, millä mm. käynnistetään SYKETTÄ
Susirajalla-liikuntapalvelut Joensuussa.
 Kolmelle Erasmus Mundus CIMET -maisteriohjelman opiskelijalle on anottu vapautusta
ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kevätlukukaudeksi 2015. He ovat rekisteröityneinä
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ohjelmaa koordinoivaan St. Etiennen yliopistoon Ranskaan, koska siellä hallinnoidaan
opintokokonaisuutta. Heillä on tutkinto-oikeus kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF
on yksi näistä. Hallitus päätti myöntää jäsenmaksuvapautuksen näille kolmelle
opiskelijalle.

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 ilmoitusasiat tiedoksi.
 Merkittiin hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta,
taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
 Hallitus keskusteli matkustamisen periaatteistaan ja palautti asian uudelleen
valmisteluun. Hallitus palaa asiaan edustajiston kokouksen ympäristöohjelman
käsittelyn jälkeen.
 Hallitus keskusteli edustajiensa nimeämisestä ISYY:n valiokuntiin ja jätti asian
pöydälle.
 Hallitus keskusteli HV-valiokunnan esityksestä ylioppilaskunnan linjapankin
päivittämiseksi ja lähetti HV-valiokunnan esityksen linjapankin päivittämiseksi
edustajistolle. Hallitus tekee HV-valiokunnan esityksen pohjalta oman esityksensä
edustajistolle kokouksessaan 21.1.2015.
 Merkittiin muut esille tulleet asiat tiedoksi.

Seuraava kokoontuminen: 21.1.2015 videoneuvottelulla.

Anu Kinnunen
Hallintosihteeri
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