IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
20.9.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 25/2017
Aika: 8.9.2017 klo 14.28- 16.57.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Todettiin osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaisesti.

-

Järjestösihteerin sijaiseksi haki yhteensä 28 henkilöä, joista haastateltiin 5.
Rekrytointitiimi on tehnyt esityksensä järjestösihteeriksi. Hallitus päätti yksimielisesti
rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti valita järjestösihteerin sijaiseksi Roosa Hänninen
ja hänen kieltäytymisensä varalle Tapani Lintula.

-

Joensuun kampusvaliokunta on valmistellut POKA:n eli Karelian opiskelijakunnan kanssa
kuntapoliittisen ohjelman. Ohjelman tarkoitus on toimia Joensuun kampusvaliokunnan ja
POKA:n hallituksen vaikuttamisen apuvälineenä. Hyväksyttiin asiakirja. Viedään
edustajistolle tiedoksi.

-

ISYY:n hallitusta on pyydetty nimeämään jäsen Itä-Suomen yliopiston
oppimisympäristöjen kehittämisryhmään vuosille 2017-2020. Aiemmin ISYY:n edustajana
on toiminut edunvalvontasihteeri. Nimetään ISYY:n edustajaksi Itä-Suomen yliopiston
oppimisympäristöjen kehittämisryhmään Mikko Aaltonen ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Pekka Koivaara.

-

Rastor Oy tarjosi mahdollisuuden suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon
oppisopimuksella työn ohessa. Koko tutkinto suoritteineen maksaa 58 €. Ylioppilaskunta
saa oppisopimusohjauksesta 40€/kk korvausta ajalta 8/2017-12/2018. Hallitus päättää,
että
pääsihteeri
voi
suorittaa
lähiesimiestyön
ammattitutkinnon
oppisopimuskoulutuksella ylioppilaskunnassa työskennellen.

-

Kuudelle Erasmus Mundus CIMET/COSI -maisteriohjelman opiskelijalle on anottu
vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta syyslukukaudeksi 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. Hallitus päätti myöntää jäsenmaksuvapautuksen
syyslukukaudeksi 2017 CIMET -maisteriohjelman kuudelle opiskelijalle.
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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:
-

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

-

Yliopisto on kertonut tavoitteesta siirtää orientaatioviikon alkua elokuun lopulle. ISYY:n
hallituksen tulee tehdä asiasta periaatepäätös, jotta ISYY voi vaikuttaa yliopiston päätökseen.
Hallitus on sitä mieltä, että: VAIHTOEHTO 1: orientaatioviikkoa ei siirretä elokuulle, mutta
kaikki opinnot aloitetaan syyskuun alussa. Vaihtoehto 2: Orientaatio siirretään alkamaan
elokuun puolessa välissä tai sitä ennen. Kv-opiskelijoiden orientaatio yhdenvertaiset
mahdollisuudet osallistua opetukseen ja orientaatioon. Hallitus täsmentää kannanottoaan
lausunnossaan
syyskuun
puolessa
välissä.

-

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

-

Todettiin, että seuraava kokous on sovitusti 15.9.2017 klo 10.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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