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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2014
Aika: 8.2.2014 klo 11.00
Paikka: viitakko, Tuusniemi

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
 Päätettiin hyväksyä Judica ISYY:n piirissä toimivaksi ainejärjestöksi.
 Vahvistettiin vapaa-ajanjaostojen puheenjohtajat: Joensuussa puheenjohtajaksi Tatu-Pekka Taskinen ja varapuheenjohtajaksi Aino Leppänen. Kuopiossa puheenjohtajaksi Mikko Malkavaara ja varapuheenjohtajaksi Arsi Janhonen.
 Päätettiin, että kesätyöajan menetyksestä korvauksena käytettäisiin liiton antamaa laskentakaavaa
ja esitetään tätä henkilökunnalle.
 Päätettiin valita Joensuun yhteistyöasioiden neuvotteluryhmään edustajaksi Joensuun kampuspuheenjohtaja Antti Saarelainen ja varaedustajaksi Joensuun kampuksen varapuheenjohtaja Anu
Arosanervo.
 Hyväksyttiin toimintakertomus.
 Hyväksyttiin Matias vainion ja Antti Saarelaisen esittämän toimintaryhmien asiakirja stilistisin muutoksin.
 Päätettiin olla osallistumatta JYY:n vuosijuhlateokseen.
 Päätettiin, että lähetetään ilmaiskappale Uljaasta Studentbladetille ilmaisen vuositilauksen sijaan.
Todettiin, että jatkossa vastaavat kyselyt voi ohjata suoraan päätoimittajalle, joka lähettää ilmaiskappaleita tärkeiksi katsotuille tahoille.
 YHTS:n Kuopion toimipisteen johtokunnan opiskelijajäseneksi, toimikaudeksi 2014-2015, valittiin
lääk.yo Pauliina Ristimäki.
 Valittiin filosofisen tiedekunnan laaturyhmän opiskelijajäseneksi Joensuusta Marjo Turunen.

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






Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
Päätettiin avata 100 % kv-ja hallintosihteerihaku. Mahdollisuus hakea paikkoja myös erikseen. Tällöin 50 %. Rekrytointiryhmässä Paula Martikainen, Emmi Alho, Janne Mertanen ja varalla Juho
Pulkka. Rekrytointia avataan kun hakukuulutukset ovat valmiit.
Päätettiin korjata Suvaksen saunanlauteet. Pääsihteeri kilpailuttaa uusimisen.
Päätettiin, että Savonlinnan korkeakoululiikunta hanketta ei lähdetä valmistelemaan sidottujen
resurssien vuoksi. Savonlinnan osalta korkeakoululiikuntahanketta lähdettäisiin viemään 2015 syk1/2
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syllä, kun tilanne Joensuussa ja Kuopiossa rauhoittunut ja Savonlinnan kampuksen kehitystilanne
selkiytyy.
Päätettiin hymy ja valitusviikon ajankohta: viikko 11.
Päätettiin, että pyritään järjestämään vaalipaneeli tai muu eurovaaleja huomioiva tapahtuma nuorille/nuorekkaille ehdokkaille maaliskuun loppupuolella. Vastuuhenkilönä Joensuussa Antti Saarelainen, Kuopiossa Juho Pulkka ja Savonlinnassa Paula Martikainen.
Päätettiin käynnistää International advisory board. Syksyllä 2014 käynnistetään haku, perehdytys
marraskuussa ja aloittaisi toimintansa vuoden 2015 alussa. Vastuutetaan kv-sektori valmistelemaan.
Merkitään projektikoulutus- ja suunnitelma-asiat tiedoksi
Seuraavan kokouksen ajankohta on päätetty jo aiemmin.

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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