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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 35/2017
Aika: 30.11.2017 klo 10.10–14.10
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

ISYY:n Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle on vahvistettava ennen
talousarvion hyväksymistä. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ISYY:n jäsenmaksu on
lukuvuonna 2018–19 sama kuin kuluvana lukuvuonna eli 126 €. Hallitus esittää edustajistolle myös,
että perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 65 €/lukukausi (syksy ja
kevät). Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 56 €/lukuvuosi ja 30,50 €/lukukausi (syksy ja kevät).

-

Hallitus hyväksyi osaltaan ISYY:n talousarvion vuodelle 2018 ja lähetti sen edelleen edustajistolle
hyväksyttäväksi

-

Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018. Hallitus
hyväksyi ISYY:n toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja lähetti asiakirjan edelleen edustajistolle
hyväksyttäväksi.

-

Ylioppilaskunnan sääntöjen 39 §:n 4 momentin mukaan "Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluvat
tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä, jotka
edustajisto valitsee toimikauden alussa Savonlinnan kampuksella toimivien, ylioppilaskunnan
hyväksymien ainejärjestöjen esityksestä. Mikäli kampusvaliokunnan jäsen eroaa kesken
toimikauden, valitsee ylioppilaskunnan hallitus hänen tilalleen jäsenen aiemmin mainittujen
järjestöjen esityksestä. Kampusvaliokunnassa tulee olla vähintään yksi jäsen kustakin aiemmin
mainitusta ainejärjestöstä." Lisäksi, sääntöjen 40 §:n 1 momentin mukaan "Ylioppilaskunnan
Joensuun sekä Kuopion kampuksilla toimii järjestö-, koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja
toimintajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja
valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai
hallitukselle." Edelleen, sääntöjen 40 §:n 3 momentin mukaan "Jaostot tekevät edustajistolle
esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä kokouksessa. Jaoston
puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden alussa ja hallitus jos puheenjohtaja eroaa
tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden. Jaostot valitsevat keskuudestaan
varapuheenjohtajan." Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat
ylioppilaskunnan hallitukselle. Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä sekä Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenet.

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.
Seuraava kokous: 8.12.2017

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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