ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

22.10.2014

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2014
Aika: 9.4.2014 klo 13.00
Paikka: Google Hangout

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
- Pekka Koivaara valittiin edustajaksi Asunto Oy Satopoijun 9.4.2014 pidettävään varsinaiseen ja
myös muihin mahdollisiin yhtiökokouksiin 2014.
- Janne Mertanen valittiin edustajaksi Kiinteistö Oy Kuopion Studentian 16.4.2014 pidettävään varsinaiseen ja myös muihin mahdollisiin yhtiökokouksiin 2014 sekä evästetään päätöksiin mm. ehdokkaalla yhtiön hallitukseen. Todettiin myös, että kokous oli jo aiemmin samana päivänä.
- Pekka Koivaara valittiin edustajaksi Kiinteistöosakeyhtiö Torisuvannon oletettavasti tulevaan varsinaiseen ja myös muihin mahdollisiin yhtiökokouksiin 2014 sekä evästetään päätöksiin mm. ehdokkaalla yhtiön hallitukseen.
- Savon Seta ry:lle päätettiin myöntää ilmaisia käyttökertoja Lukeman tilan Kuopiossa.
- Päätettiin avustaa Gospel projektia 100 eurolla, mikäli tapahtuma toteutuu (kuitteja vastaan).
- Päätettiin olla ostamatta 1000 euron arvoista palvelua Investment Intelligence-yritykseltä
- Päätettiin olla ottamatta Investment Intelligence:n tarjousta varallisuuden tuoton ja kustannusten
seurannasta.
- Savonlinnan kampuksen johtoryhmään ja laajennettuun johtoryhmään nimettiin Jarno Mäki (varsinainen jäsen) ja Emilia Räsäne (vara jäsen).
- Savonlinnan opiskelijavalintatyöryhmään valittiin Edunvalvontasihteerin esityksen mukaan:
Roope Pellinen, Kasvatustiede, Pedary ry. Varajäsen tulee vielä ainejärjestöltä.
Heidi Hänninen, Kotitaloustiede, Kotex ry. Varajäsen Joonas Rinkinen, käsityötiede, Kotex ry.
Silja Jukkala, Lastentarhanopettajakoulutus, Sulo ry.
- Päätettiin antaa ehdollisena Verso nimiselle kerholle ylioppilaskunnan kerhon status: toimittavat
säännöt, jotka pääsihteeri hyväksyy virkamiestyönä.
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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 tiedoksi, ettei ollut ilmoitusasioita.
- Merkitään hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja suunnitelmista tiedoksi.
- Jarkko Kumpulainen esitti, että Uljaalle hankittaisiin 10 uutta telinettä Kuopioon ja 10 Joensuuhun.
Yhteiskustannus 1750 euroa. 5/kaupunkikin riittäisi. Pyydettiin päätoimittajaa tiedustelemaan mainosvaihtoa telineiden saamiseksi. Jäädään hankinnan osalta odottamaan mainosten saantia standeihin ja varataan rahaa ensi vuoden budjettiin erikseen tai mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.
-Päätettiin esittää edustajistolle, että tulevaisuudessa suhdeluku terveydenhoitomaksun ja käyntimaksujen osalta pidettäisiin samana (75%-25%). Lisäksi, on pyrittävä kaikin keinoin, ettei palveluista
tarvitse leikata yli 10 euroa korotus/per opiskelija on ok.
- Joensuun Korkeakoululiikunnan rahoitusanomus asiasta päätettiin seuraavaa: hallitus kirjoittaa
kommenttinsa, jonka jälkeen se valmistellaan loppuun ja Paula Martikainen ja Janne Mertanen viimeistelee sen ja hakevat allekirjoitukset.
- Merkitään tiedoksi, että Inka-Mari Helvilä esitteli Yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia ja nostaa asioita
esille hallitusblogissa.
- Hallitus vastasi edustajiston ponsiesitykseen seuraavasti: hallitus vastaa ponteen siten, että viemme mallin, joka on jo useammassa tiedekunnassa käytössä ja lobataan asiaa mm. johtoryhmän tapaamisessa 23.4. (?) vaikuttaa asian etenemiseen yliopistolla.
- ISYY:n vuoden 2015 vuosijuhliin (viikko 11, lauantai) liittyvä esitys pöydättiin.
- Seuraava kokous on sovittu valmiiksi.

Anu Lipponen
Hallintosihteeri
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