ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

01.06.2018

____________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 19/2018
Aika: 30.5.2018 klo 12.04- 13.42.
Paikka: SN101, AU270, A130

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

ISYYn tietosuojavastaava ja tietosuojayhteyshenkilö ovat laatineet ISYYlle tietosuojapolitiikan
vastaamaan GDPR vaatimuksiin. Hallitus hyväksyi ISYYn tietosuojapolitiikka -dokumentin.

−

UEF:n rehtori on pyytänyt ISYYä nimeämään edustajansa Joensuun kampuksen promootioon
kesällä 2019. ISYY nimeää edustajaksi Saara Oravuon ja varaedustajaksi Susanna Haverisen
promootiotoimikuntaan.

−

ISYY koulutti Pokalin kautta 10 järjestyksenvalvojaa Joensuussa syksyllä 2017. Koulutus maksoi
yhteensä 2000 euroa (200 euroa/hlö). Koulutettavat maksoivat ISYYlle pantin 100 euroa, minkä he
saavat takaisin toimittuaan järjestyksenvalvojana kahdessa ISYYn tapahtumassa ja kahdessa
ainejärjestön tapahtumassa. Poliisilta haettavan järjestyksenvalvojakortin koulutettavat maksavat
itse. Järjestyksenvalvojakoulutuksen hintoja Kuopiossa on selvitetty kevään 2018 aikana. Hallitus
päätti kouluttaa 10 järjestyksenvalvojaa syksyllä 2018. Hyväksyttiin Kuopion Vartiointipalvelu Oy:n
tarjous järjestyksenvalvojien koulutuksesta 2480 € (sis. alv).

−

ISYYn kerhot järjestävät paikallisesti vuosittain useita tapahtumia. Varsinkin liikuntatapahtumissa
pienet tapaturmat ovat mahdollisia. Syksyn 2018 järjestöavustushaussa Joensuun liikuntakerho
haki avustusta ensiapulaukun hankintaa varten. Päätettiin hankkia lainattavat ensiapulaukut
Kuopion ja Joensuun kampuksille. Käytetään ensiapulaukkuihin yhteensä enintään 200 euroa.

−

SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia nimeämään omat ehdokkaansa kehitysyhteistyön
neuvottelukuntaan, KENKKUun. ISYY järjesti neuvottelukunnan paikasta avoimen haun toukokuun
aikana. Hakuaikana tuli yksi hakemus. Hallitus päätti esittää SYL:lle ISYYn ehdokkaana Max
Pohjonen KENKKUun.

−

UEF:n hallitus on pyytänyt ISYYtä nimeämään 31.5.2018 mennessä opiskelijaedustajan YUFE (Young
Universities for the Future of Europe)- verkostoon.
ISYYn hallitus nimesi UEF:n
opiskelijaedustajaksi YUFE (Young Universities for the Future of Europe) -verkostoon Saara
Oravuon.

−

Edustajisto on kokouksessaan 5/2018 esittänyt hallitukselle lukuisia ponsia. Hallitus hyväksyi
vastaukset edustajiston ponsiin.
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−

MSc European Forestry -maisteriohjelma on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston
koordinoima maisteriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden Joensuussa ja
toisen lukuvuoden (ja mahdollisen kolmannen lukuvuoden) jossakin European Forestry -ohjelman
konsortioon kuuluvassa yliopistossa Euroopassa. Samoin Transfor-M –ohjelmassa opiskelijat ovat
opintojensa toisen lukuvuoden Kanadassa. Ohjelman koordinaattori on UEF:n puolesta pyytänyt
em. ohjelmien opiskelijoille jäsenmaksuvapautusta lukuvuodelle 2018–19. Hallitus myönsi
esitetyille MSc European Forestry- ja Transfor-M -ohjelmien opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen
lukuvuodelle 2018–2019.

−

ISYYn sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään Kuopio Academiska
Segelsällskap KAS on lähettänyt perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus
hyväksyi Kuopio Academiska Segelsällskapin, KAS kerhoksi.

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 tarvittaessa.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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