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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 31/2017

Aika: 18.10.2017 klo 13.12- 14.35.
Paikka: GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:


Matti Karvonen on ilmoittautunut poissaolevaksi syyslukukaudeksi 2017 ja siten menettänyt
edustuskelpoisuutensa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenenä.
Edunvalvontasihteerit avasivat haun terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
varajäseneksi 28.9. Haku päättyi 12.10. Hakuajan loppuun mennessä ei saatu yhtään hakemusta.
Esityksen tekemisessä on käytetty täsmähakua. Lääk. yo. Henna Räisänen on ilmoittanut
halukkuutensa toimia terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenenä
kauden 2016–17 loppuun. Todettiin Matti Karvosen menettäneen edustuskelpoisuutensa
terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenenä. Nimetään lääk.yo
Henna Räisänen Teemu Tryggin varajäseneksi vuoden 2017 loppuun saakka kestävälle
toimikaudelle terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.



Edustajiston kokouksessa 4/2017 ryhmä Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto toi hallitukselle ponnen
ilmastokumppanuudesta Joensuun kaupungin kanssa. Hallituksen ympäristövastaava on selvittänyt
ilmastokumppanuutta ja muodostanut Joensuun kaupungin kanssa ilmastotavoitteet
kumppanuudelle. Päätettiin ISYY:n ilmastokumppanuudesta Joensuun kaupungin kanssa.



Vahvistetaan ISYY:n brändiä ja näkyvyyttä hankkimalla henkilökunnalle, hallitukselle sekä SYL
liittokokous delegaatiolle Straight outta - paidat, joissa selkäpuolella ISYY:n logo. Samalla kerralla
toteutetaan kyseisen t-paitojen ennakkotilaus jäsenille tai muille halukkaille.Päätettiin tilata 50 kpl
t-paitoja hintaan noin 600 € yhteensä. Henksu, hallitus ja SYL-delegaatio saa ISYY:n t-paidat
veloituksetta. ISYY:n logo teksteineen tulee kaikkiin paitoihin. Avataan kaikille
ennakkotilausmahdollisuus t-paidoille, myyntihinta 15 €.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä,
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:


Merkittiin kokoukset, tapaamiset ja seminaarit tiedoksi.



Suomen ylioppilaskuntien liitto on 4.10.2017 lähettänyt ylioppilaskunnille nimeämispyynnön,
jossa se pyytää esittämään kahta jäsentä tärkeysjärjestyksessä ylioppilaiden
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terveydenhoitosäätiön valtuuskunnan jäseniksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 -30 jäsentä, joista
SYL nimeää 18 ja näistä 16 ylioppilaskuntien esityksestä. Nimeäminen on tehtävä 27.11.2017
mennessä tai SYL katsoo ylioppilaskunnan luopuneen oikeudestaan valtuuskunnan jäsenyyteen.
Ylioppilaskunnan säännöt § 58a
Kaikkiin 58 §:n 1. momentissa mainittuihin elimiin haut julistaa auki esittelijä. Hakuaikaa on
oltava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja hakuilmoitus on julkaistava ylioppilaskunnan
virallisilla ilmoitustauluilla. Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköpostitse. Hakuajan
päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei saa käsitellä. Mikäli hakuaikaa täytyy jatkaa
erityisestä syystä tai paikat on julistettava uudelleen haettavaksi, siitä on tehtävä erillinen 19
§:n 4. momentin mukainen perusteltu päätös. Jatkettaessa hakuaikaa, sitä on jatkettava
vähintään seitsemän (7) vuorokautta. Samaa hakumenettelyä noudatetaan myös muihin
luottamustoimiin, joihin ylioppilaskunta nimeää edustajansa.
Ylioppilaskunnan säännöt § 58c
Edustajat toimielimiin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto valintaa valmistelevan työryhmän
esityksen pohjalta ylioppilaskunnan sääntöjen 58b §:n mukaisesta perustellusta syystä. Valintaa
tekevä toimielin voi halutessaan haastatella osan tai kaikki hakijat mutta jos haastattelu
päätetään pitää, ainakin esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella.
Yliopisto pitää perioditaukoa 16. - 22.10. eikä haun julistaminen tällöin ole
tarkoituksenmukaista. Näin ollen haku voidaan julistaa 23.10. ja noudattaen ISYY:n säännöissä
määrättyä 14 vuorokauden hakuaikaa, se tulee päättymään 6.11. Haun julistaa auki esittelijänä
toimiva edunvalvontasihteeri ja esityksen valittavasta henkilö(i)stä tekee ylioppilaskunnan
hallitus. Näin ollen ainoa mahdollinen aika päättää asiasta on videokokous 15.11. ellei
edustajisto delegoi YTHS:n valtuuskunnan edustajan valintaa ISYY:n hallitukselle.
Esitetään edustajistolle, että se delegoi YTHS:n valtuuskunnan edustajan/edustajien valinnan
ISYY:n hallitukselle. Päätettiin esittää edustajistolle, että se delegoi YTHS:n valtuuskunnan
edustajan/edustajien valinnan ISYY:n hallitukselle.


Muut esille tulevat asiat: kirjallinen selvityspyyntö halloped –prosessista



Todettiin, että seuraava kokous on 25.10.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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