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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 30/2018
Aika: 31.10.2018 klo 10.00
Paikka: CK216 ja SN101

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

Edustajisto on myöntänyt eron hallituksen jäsenille Saara Oravuo ja Heikki Räihä kokouksessaan
6/18 ja täydentänyt hallitusta Ada Hyytiäisellä ja Iiris Pääkkösellä. Oravuon ja Räihän
kummiainejärjestöt tulee jakaa uudestaan Hyytiäiselle ja Pääkköselle. Oravuon kummiainejärjestöt
olivat Echo, Lingtwisti, Iskra, Godis ja Ablaut ja Räihän kummiainejärjestöt olivat Kotex ja Sulo.
Päätettiin, että Ada Hyytiäisen kummiainejärjestöjä ovat Echo, Lingtwisti, Godis ja Ablaut sekä Iiris
Pääkkösen kummiainejärjestöjä ovat Sulo, Kotex ja Iskra.

−

Karo Kankus on pyytänyt eroa yliopistokollegion opiskelijavarajäsenyydestä paikkakunnalta pois
muuton vuoksi. Ylioppilaskunnan sääntöjen §18 mukaan opiskelijaedustajat yliopistokollegioon
valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Koulutus- ja
sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi haun yliopistokollegion varajäseneksi 11.10. Hakuajan
päättymiseen mennessä yliopistokollegion varajäseneksi jätettiin kolme hakemusta. Hallitus päätti
esittää edustajistolle että Karo Kankukselle myönnetään ero yliopistokollegion varajäsenyydestä ja
että Niina Lapinlampi nimetään Marko Koskelon varajäseneksi yliopistokollegioon toimikauden
2018-19 loppuun saakka.

−

YTHS Joensuun terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijaedustaja Matti Nivala ei ole
ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi lukuvuodelle 2018-19 ja täten menettänyt
edustuskelpoisuutensa johtokunnassa. Opiskelijaedustajien valitseminen kesken kauden
vapautuneisiin opiskelijaedustuspaikkoihin kuuluu hallituksen päätösvaltaan pl. yliopiston hallitus
sekä yliopistokollegio. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi haun YTHS Joensuun
terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijajäseneksi 11.10. Hakuaika päättyi 26.10.2018 klo 12.
Hakuajan päättymisen mennessä YTHS Joensuun terveyspalveluyksikön opiskelijaedustajaksi
jätettiin kaksi hakemusta. Hallitus päätti valita Marko Koskelon YTHS Joensuun
terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikauden 2018-19 loppuun saakka.

−

ISYYn edustajisto valitsi kokouksessaan 2/2018 Linjapaperivaliokunnan, jonka tehtävänä on
valmistella Linjapaperi ISYYlle. Lähetekeskustelu uudesta linjapaperista käytiin edustajiston
kokouksessa 3/2018. ISYYn Linjapaperivaliokunta on lähettänyt valmiin Linjapaperin hallituksen
hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi edustajiston käsittelyyn. Hallitus päätti valmistella käymänsä
keskustelun pohjalta edustajistolle tiedoksi kommenttipaperin linjapaperin käsittelyn tueksi.
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−

ISYYn sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään QA-GES on lähettänyt
perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyy QA-GES nimisen kerhon ISYYn
uudeksi 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 HUMAK Kuopion ilmoitus, että kuntapoliittinen ohjelma on valmis.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 7.11.2018 klo 12

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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