IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
16.10.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 29/2017
Aika: 11.10.2017 klo 15.24-16.57
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

lisäyksin:

-

Yliopiston monijäsenisten toimielinten toimikausi alkaa vuoden 2018 alussa. Yliopiston
toimielinten toimikausi on neljä vuotta, josta opiskelijaedustajien toimikausi 1.1.2018 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Haku terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
opiskelijajäseneksi oli avoinna 6.9. - 21.9.2017. Hakukuulutus julkaistiin ISYY:n sähköisellä
ilmoitustaululla sekä muissa viestintäkanavissa. Hakuajan puitteissa terveystieteiden
tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi jätettiin neljä hakemusta. Edustajisto nimesi
kokouksessaan terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto jäseniksi.
Henna Räisänen
Salli Kosonen
Niina Lapinlampi
Ville Salonpää
ja delegoi hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustajapaikat sekä valtuutti
edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun puuttuvien edustuspaikkojen osalta.
Täydennettiin edustajiston kokouksen 5/2017 § 14 päätöstä seuraavasti ja nimetään
seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon (suluissa varajäsen).
Henna Räisänen (Saara Myllynpää)
Salli Kosonen (Lauri Ågren)
Niina Lapinlampi (Katja Kosonen)
Ville Salonpää (Enni Stigman)
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-

Yliopiston monijäsenisten toimielinten toimikausi alkaa vuoden 2018 alussa. Yliopiston
toimielinten toimikausi on neljä vuotta, josta opiskelijaedustajien toimikausi 1.1.2018 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Haku luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
opiskelijajäseneksi oli avoinna 6.9. - 21.9.2017. Hakukuulutus julkaistiin ISYY:n sähköisellä
ilmoitustaululla sekä muissa viestintäkanavissa.
Edustajisto nimesi kokouksessaan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto jäseniksi.
Arsalan Khan
Jussi Nivala
Hanna Saarelainen
Matti Nivala
ja delegoi hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustajapaikat sekä valtuutti
edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun puuttuvien edustuspaikkojen osalta.
Täydennettiin edustajiston kokouksen 5/2017 § 15 päätöstä seuraavasti ja nimetään
seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon (suluissa varajäsen).
Arsalan Khan (Matti Averio)
Jussi Nivala (Johanna Kerttula)
Hanna Saarelainen (Katja Honkapää)
Matti Nivala (Saara Santaniemi)

-

Yliopiston monijäsenisten toimielinten toimikausi alkaa vuoden 2018 alussa. Yliopiston
toimielinten toimikausi on neljä vuotta, josta opiskelijaedustajien toimikausi 1.1.2018 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Haku Kollegion opiskelijajäseneksi oli avoinna 6.9. - 21.9.2017.
Hakukuulutus julkaistiin ISYY:n sähköisellä ilmoitustaululla sekä muissa viestintäkanavissa.
Edustajisto nimesi kokouksessaan Kollegion jäseniksi (varajäsenet suluissa):
Sami Matikainen (Jussi Nivala)
Marko Koskelo (Karo Kankus)
Sara Peltola (Rosa Summanen)
Vilja Männistö
Max Pohjonen
Matti Nivala
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Roosa Hänninen
Heidi Turunen
ja delegoi hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustajapaikat sekä valtuutti
edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun puuttuvien edustuspaikkojen osalta.
Täydennettiin edustajiston kokouksen 5/2017 § 11 päätöstä seuraavasti ja nimetään
seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi yliopistokollegioon (suluissa varajäsen).
Edustajisto nimesi kokouksessaan Kollegion jäseniksi (varajäsenet suluissa):
Sami Matikainen (Jussi Nivala)
Marko Koskelo (Karo Kankus)
Sara Peltola (Rosa Summanen)
Vilja Männistö (Johanna Kerttula)
Max Pohjonen (Katja Kosonen)
Matti Nivala (Tommi Anttalainen)
Roosa Hänninen (Kaisa Oinas-Panuma)
Heidi Turunen (Olivia Moilanen)
-

Yliopiston monijäsenisten toimielinten toimikausi alkaa vuoden 2018 alussa. Yliopiston
toimielinten toimikausi on neljä vuotta, josta opiskelijaedustajien toimikausi 1.1.2018 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan
lakisääteinen tehtävä. Haku filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi
oli avoinna 6.9. -21.9.2017. Hakukuulutus julkaistiin ISYY:n sähköisellä ilmoitustaululla sekä
muissa viestintäkanavissa.
Edustajisto nimesi kokouksessaan filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto jäseniksi.
Sami Matikainen
Marko Koskelo
Emmi Rajavuori
Saara Tenhovuori
Rosa Summanen (Sonja Mutanen)
ja delegoi hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustajapaikat sekä valtuutti
edunvalvontasihteerit suorittamaan täsmähaun puuttuvien edustuspaikkojen osalta.
Täydennetään edustajiston kokouksen 5/2017 § 12 päätöstä seuraavasti ja nimetään
seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon
(suluissa varajäsen).

Sami Matikainen (Olivia Moilanen)
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Marko Koskelo (Saara Oravuo)
Emmi Rajavuori (Laura Kupiainen)
Saara Tenhovuori (Pinja Hiltunen)
Rosa Summanen (Sonja Mutanen)
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

-

ISYY:n kokonaan omistama KYY-Yhtiöt Oy pyytää ISYY:ltä rahoitusta PRH maksuja varten 500
€. Hallitus jätti asian pöydälle.

-

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

-

Päätettiin pitää seuraava kokous aiemmin sovitusti 18.10. klo 12.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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