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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2014
Aika: 6.3.2014 klo 12.00
Paikka: Google Hangout

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
- Päätettiin lähteä yhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston verkkoapteekin kanssa. Henkilökunnalle jo
ennestään sisäisen postin kautta tuotteita välittävän verkkoapteekin kanssa on sovittu tarjota myös
opiskelijoille tätä palvelua. Opiskelijat voivat noutaa verkkoapteekista ostamansa lääkkeet ylioppilaskunnan toimistoilta.
- Päätettiin olla laajentamatta taloustyöryhmää, mutta kutsutaan TyTti –valiokunnan talousasioista
vastaava aina tarvittaessa kokouksiin ja pidetään ajan tasalla mitä taloustyöryhmässä tapahtuu.
- Päätettiin opiskelijaurheilun tukemisesta seuraavaa: mikäli päätetään tukea jossain muodossa, tulisi ISYY:n näkyä jollain tavalla. Tuettava raha lähtee hallituksen avustusmomentilta. Lohkaistaan
avustusbudjetista 500 euroa ja lohkaistaan se suhteessa 45 %, 45 % ja 10 % pois jaettavien avustusten määrästä. Summa käytetään eri OSM-kilpailuihin osallistumis- ja matkakuluihin. Vapaa-ajan sektori valmistelee yleiskriteeristön vuosittain myönnettävistä avustuksista.
- Päätettiin ISYY kynien tilaamisesta. Pyydetään tarjouksia ekokynistä: lyijy- ja mustekynistä. Tilataan
kyniä, laitetaan niihin RAI-twisti.

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:
- Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
- Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
- Pöydättiin Filosofisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen toimikunnan opiskelijajäseniä koskeva asia.
- Päätettiin lähettää kv-kevätpäiville toinen kv-sihteeri mikäli saadaan yliopisto kustantamaan osallistumismaksu. Päätös lähetettävästä tehdään myöhemmässä kokouksessa.
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- Päätettiin jääkiekon OSM-kilapiluihin osallistumisavustuksesta seuraavaa: päätetään jaettavasta
avustuksesta, kun hallitus on tehnyt linjauksen yleisesti jaettavista avustuksista.
- Tiedoksi istumisen vähentämisen ja monipuolisten työtilojen kampanjasta: ajatuksena parantaa
opiskelijoiden hyvinvointia ja monipuolistaa tiloja. Luennoille esim. lyhyet jumppatuokiot. Matias
Vainio ja Saara Hanhela vievät eteenpäin. Video, flashmob, adressi ja kannanotto ainakin keinoina.
Videon tekemiseen käytettäisiin Sykettä Savilahdella hankerahoitusta.
- Päätettiin siirtää Uljaan standiasiaa seuraavaan kokoukseen. Pyydetään Uljaan päätoimittajaa,
Jarkko Kumpulaista, mukaan keskusteluun.
- Filosofisen tiedekunnan perustutkintokoulutuksen toimikunnan opiskelijajäsen asia pöydättiin
- Seuraavien kokouksien ajankohdat päätettiin.

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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