ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

31.3.2015

_______________________________________________________________________________
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2015
Aika: 26.2.2015 klo 10.15
Paikka: Savonlinnan kampus, Ainejärjestötila

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:
– Päätettiin nimetä Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja: valittiin Tahvo Kekkonen Kuopion vapaaajan jaoston puheenjohtajaksi.
– Päätettiin myöntää ESN KISA:lle 300 €:n avustus.
– Päätettiin myöntää Jääurheilukerho Napaketuille 300 €:n avustuksen jäävuoromaksuihin.
– Päätettiin myöntää Kuopion ymppäklubille 300 €:n avustus.
– Valittiin Kiinteistö Oy Kuopion Studentian varsinaiseen yhtiökokoukseen kokousedustajan: Mari Puurula. Lisäksi hallitus keskusteli ja antoi evästyksen yhtiökokousedustajalle, että kiinteistöyhtiön hallitukseen
valitaan ISYY:n työntekijä Kuopion toimistolta. Esitetään esitettäväksi Erja Leinonen ja varalla Mikko Aaltonen.
– Päätettiin myöntää Pelikerho Pelinappulalle 100 €:n avustus.
– Päätettiin myöntää Perttu Vartiaiselle ISYY:n kunniamerkin vuosijuhlilla 2015.
– Päätettiin nimetä pääsihteerin sijaiseksi sairastumisen, lomien ja muiden poissaolojen varalle Hannele
Mirola ja varalla Mikko Aaltonen. Hallitus päätti, että pääsihteerin sijaistamisen korvausperusteena on
ISYY:n palkkataulukon toimistopäällikkölisä.
– Päätettiin hyväksyä esitys toimistopäällikön toimenkuvasta. Hallitus päätti nimittää toimistopäälliköt
henkilöstön esitykset huomioon ottaen: Kuopiossa Sirpa Risto ja Joensuussa Hannele Mirola.
– Päätettiin myöntää Väinö Vähämäelle ero terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenyydestä. Todettiin, että biotiet. yo Kaisa-Mari Vuoti nousee terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Vähämäen tilalle toimikauden loppuun saakka. Päätettiin
nimetä farmasian proviisoriopiskelija Niina Marjoniemi Kaisa-Mari Vuotin henkilökohtaiseksi opiskelijavarajäseneksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikauden loppuun saakka.
– Keskusteltiin ylioppilasteatterin yhteistyötarjouksesta ja päätti ryhtyä speksin suojelijaksi.
– Päätettiin nimetä Savonlinnan kampusvaliokunta: Iina Tirronen, Juho-Pekka Maunula, Sanna Åman,
Jarno Mäki ja Heidi Hänninen.

1/2

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

31.3.2015

_______________________________________________________________________________
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 ilmoitusasiat tiedoksi.
– Merkittiin hallituksen jäsenten selonteko tiedoksi.
– Päätettiin, että esitetään kehy-maksuksi 5 € ja Uljaan kotiinkannoksi 14,90 €. Päätettiin selvittää laskelmien toimivuus jäsenmaksun yhteydessä ja vahvistaa maksut myöhemmin.
– Päätettiin esittää edustajistolle Roope Pellisen eron myöntämistä. Hallitus päätti ryhtyä välittömästi hallituksen täydentämistä edellyttäviin toimenpiteisiin. Hallitus päätti, että avataan avoin haku hallituksen
täydentämiseksi, hakuaikaa 2.3- 13.3 klo 12 asti.

Seuraavat kokoukset ovat 11.3. klo 10 Joensuussa ja 21.3. hallituksen kokous Savonlinnassa edarin yhteydessä.

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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