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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2018
Aika: 14.3.2018 klo 16.34-20.29.
Paikka: GHO edustajiston kokoustiloista

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


Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kautta on tullut pyyntö COSI -opiskelijoiden
jäsenmaksuvapautuksesta. Opiskelijat ovat rekisteröityneinä ohjelmaa koordinoivaan St. Etiennen
yliopistoon Ranskaan koko kahden opiskeluvuoden ajan, koska siellä hallinnoidaan
opintokokonaisuutta. Heillä on tutkinto-oikeus kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF on yksi
näistä. Lisätietoja COSI-maisteriohjelmasta: http://master-colourscience.eu/. Kyseiset opiskelijat
ovat olleet Joensuussa syksyn 2017 ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu tältä ajalta.
Opiskelijat ovat poistuneet Joensuusta joulun jälkeen ja tekevät nyt lopputyötään yrityksiin ympäri
Eurooppaa. Koordinoivasta St. Etiennen yliopistosta johtuen opiskelijat valmistuvat vasta syksyllä
2018. Kyseiset opiskelijat eivät kuitenkaan enää missään vaiheessa palaa Joensuuhun opintojensa
aikana ja heillä kaikilla on suoritettuina täältä ne opinnot, mitä he UEFsta tarvitsevat
valmistumiseensa. Jäsenmaksu vapautusta haetaan viidelle COSI-maisteriohjelman opiskelijalle
kevätlukukaudeksi 2018 sekä syyslukukaudelle 2018. Hallitus päätti myöntää
jäsenmaksuvapautuksen viidelle COSI-maisteriohjelman opiskelijalle.



Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kautta on tullut pyyntö COSI/CIMET –konsortion opiskelijoiden
jäsenmaksuvapautuksesta. Opiskelijat ovat rekisteröityneinä ohjelmaa koordinoivaan St. Etiennen
yliopistoon Ranskaan koko kahden opiskeluvuoden ajan, koska siellä hallinnoidaan
opintokokonaisuutta. Heillä on tutkinto-oikeus kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF on yksi
näistä. Lisätietoja COSI-maisteriohjelmasta: http://master-colourscience.eu/. Kyseiset opiskelijat
ovat olleet Joensuussa syksyn 2017 ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu tältä ajalta.
Opiskelijat ovat poistuneet Joensuusta joulun jälkeen. Opiskelijoilla on opinnot suoritettuna ja
kaikki merkinnät rekisterissä gradu mukaan lukien, mutta maisteritutkinnon merkitseminen ei
onnistu, koska opiskelijat eivät ole reksiterissä läsnäolevia. Jäsenmaksu vapautusta haetaan
kuudelle COSI/CIMET -konsortion maisteriohjelman opiskelijalle kevätlukukaudeksi 2018. Hallitus
päätti myöntää jäsenmaksuvapautuksen kuudelle COSI/CIMET-maisteriohjelman opiskelijalle.



Hallitus on alkuvuodesta 2018 päättänyt kullekin jäsenelle omat kummiainejärjestöt. Hanna
Saarelaisen siirryttyä töihin ISYYlle on kummiainejärjestötkin jaettava uudestaan. Todettiin, että
kummiainejärjestöt ovat jatkossa Kuopion osalta seuraavat: Kuolo ja Dentina Heidi Hämäläiselle ja
Kulti ja Hyeena Ronja Mäkiselle.
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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 tiedoksi ilmoitusasiat



Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.



Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 22.3.2018

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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