IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
22.12.2016

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 29/ 2016
Aika: 15.12.2016 klo 19.07-20.31
Paikka: Nurmes, Villa Erika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Hallitus myöntää järjestöjen toimintaan kaksi kertaa vuodessa yleis- ja hankeavustuksia
kampusvaliokuntien esityksien pohjalta. Hallitus myönsi yleis- ja hankeavustukset keväälle
2017 kampusvaliokuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

-

Yleisavustukset
o Serveri ry 200 €
o Retikka ry 100€
o Terho ry 200€

-

Hankeavustukset
o Terho ry 100€
 Laskettelu- ja alumnitapahtuma
o SYY-Kuopio ry 200€
 Työelämäekskursio
o Yo-Symposium 300€ + 100 kpl tulostuskiintiö
 Symposium
o Ympäristöklubi 100€
 Pyöränhuoltopäivä
o Socius ry 200€
 Talviolympialaiset
o Retikka ry 100€
 Kevätekskursio
o Retikka ry 100€
 Rusettiluistelu
o KuoLO ry 150€
 Sitsilaulukirja
o KuoLO ry 300€
 Koulutustapahtuma
o Kulti ry 150€
 Yritys-/työelämäilta
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o Serveri ry 200€
 Ekskursio
o Hyeena ry 100€ ja Lukema + 2 x keittiö
 Hyeenan hengarit
-

Henkilökunnalle on tehty kysely tarvittavista uusista, korvaavista toimistokalusteista.
Hankintaa varten on testattu työtuoleja ja pyydetty muutama tarjous paikallisilta toimittajilta.
Hallitus päätti tehdä toimistotuolihankinnat Joensuun toimistolle: ONGO tuoleja kaksi kpl,
Kinnarps 5220 tuoleja viisi kpl, yhteen Kinnarpsiin käsinojat ja Salli twin satulatuoli. Hankinnan
arvo on yhteensä 3223,20 euroa.

-

Savonlinnan kampusvaliokunta on keväällä kokouksessaan keskustellut kampusvaliokunnan
työnjaosta. Hallitus päätti, että Saana Hentuselle maksetaan lisäpalkkio syksyn kvktoiminnasta, kate Linnan juhlien ylijäämästä.

-

Neljälle Erasmus Mundus CIMET/COSI -maisteriohjelman opiskelijalle on anottu vapautusta
ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kevätlukukaudeksi 2017. He ovat rekisteröityneinä ohjelmaa
koordinoivaan St. Etiennen yliopistoon Ranskaan, koska siellä hallinnoidaan
opintokokonaisuutta. Heillä on tutkinto-oikeus kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF on
yksi näistä. Kevätlukukauden 2017, he tekevät opintoja muualla kuin UEF:ssa. Hallitus päätti
myöntää jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi 2017 CIMET/COSI -maisteriohjelman
neljälle opiskelijalle.

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 ilmoitusasiat.

-

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

-

Todettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujat.

-

Päätoimittaja Jarkko Kumpulainen on toimittanut hallituksen esityslistan lähtemisen jälkeen
opintovapaahakemuksen hallitukselle. Hallitus päätti ottaa asian käsittelyyn. Kumpulainen
hakee opintovapaata ajalle: 1.2.2017–31.7-2018. Hallitus jätti asian pöydälle.

-

Todettiin, että ei enää pidetä kokouksia.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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