ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

20.9.2014

_______________________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 16/2014
Aika: 11.9.2014 klo 11.30
Paikka: E303 ja MD200
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:

- Päätettiin myöntää jäsenmaksuvapautus kahdelle CIMET-opiskelijalle.
- Päätettiin myöntää jäsenmaksuvapautus yhdelle Opsitech-opiskelijalle.
- Päätettiin palkata Marko Nyyssönen hoitamaan ylioppilaslehti Uljaan valtakunnallista ilmoitusmyyntiä
proviisiopalkkaisena työntekijänä.
- Päätettiin perustetaan Sykettä Susirajalla -ohjaustyöryhmä, jolle siirretään Sykettä-liikuntapalveluiden
hallinnollinen toiminta, joka ohjaa liikuntasuunnittelijan toimintaa. Talouteen liittyvät tapahtumat, esim.
rahoitusta haettaessa rahoitushakemus käytetään ISYY:n hallituksen kautta. Työryhmään kutsutaan Erja
Widgren-Sallinen, ja Katri Hartikainen UEF:n puolelta, Mervi Kurula ja Pekka Auvinen Karelia amk:n puolelta, POKA:lta Sami Takanen ja Mervi Hinkkanen ja ISYY:ltä Matias Vainio ja Juho Mutanen.
- Päätettiin myöntään liikuntasuunnittelija Heli Aallolle nimenkirjoitus oikeus Sykettä –
yhteistyösopimuksiin ja liikuntaohjaajien työsopimuksiin. Heli Aalto toimii liikunnan ohjaajien esimiehenä.
- Päätettiin myöntää hankeavustukset kolmelle Joensuussa tukea hakeneelle. Avustuksiin käytettävältä
momentilta jäi kuitenkin varoja jakamatta. Joensuun KVK esittää, että hankeavustuksien hakua jatketaan
lokakuun alkuun saakka, jonka jälkeen tilannetta voidaan arvioida uudestaan. Päätettiin KVK:n esityksen
mukaan.
- Päätettiin vahvistaa Savonlinnan KVK:n esitys: Savonlinnan KVK jakoi Napaketuille 300 € ja Sulolle 70 €.
- Päätettiin jatkaa Hanna Salmelan valtuutusta Campus Europae edustajana.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oi-kaisuvaatimuksella tai
valittamalla:
- Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
- Merkittiin kokouksien, tapaamisten ja seminaarien osallistujat tiedoksi.
- Merkittiin hallituksen jäsenten selonteko kokouksien väliseltä ajalta tiedoksi.
- Päätettiin valtuuttaa Pekka Koivaara selvittämään tila- ja muita kysymyksiä Joensuun bänditilaan liittyen.
Toimintamallina toimisi samanlainen järjestely kuin Kuopiossa, jossa bänditila pyörii omarahoituksella.
- Hyväksyttiin ISYY:n tarkennettu perustulokanta edustajistolle esitettäväksi.
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- Päätettiin esittää edustajistolle pääsihteerin eron myöntämistä. Todettiin haku avatuksi ja esitetään
edustajistolle aikataulua rekrytoinnin suhteen. Esitetään valittavaksi 3-5 haastateltavaa edustajiston kokoukseen 4.10. Joensuussa. Päätettiinmyös, ettei Janne Mertasen tarvitse pitää lomiaan ennen työsuhteen päättymistä.
- Päätettiin esittää edustajistolle Paula Martikaisen asettamista ehdolle SYL:n liittohallitukseen vuodelle
2015.
- Päätettiin esittää edustajistolle Matias Vainion asettamista ehdolle OLL:n liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015.
- Merkittiin talousarviolähetekeskustelun pohja tiedoksi.
- Valtuutettiin Noora Kettusen selvittämään toimenpideohjelman viimeistely.
- Päätettiin esittää edustajistolle liittymistä BIEN Finland ry:n.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin: 25.9. klo 9.00 (Joensuussa), 8.10. klo 13-15 (GHO yhteys) ja
23.10. klo 12-14 (GHO yhteys)

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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