ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
10.12.2018

____________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 37/2018
Aika: 4.12.2018 klo 15.15-23.45.
Paikka: Lukema, Kuopio ja tarvittaessa GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
−

Kv- ja hallintokoordinaattori Rajasalo on jättänyt anomuksen (LIITE 1) palkattomasta toimivapaasta
ajalle 7.1.2019-10.6.2019 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hallitus jätti asian pöydälle
kokouksessaan 36/2018. Hallitus keskusteli hakemuksesta:
Niklas Leinonen esitti, että palkaton vapaa myönnetään. Ronja Mäkinen ja Iiris Pääkkönen
kannattivat Leinosen esitystä. Juuso Sikiö esitti, että palkatonta vapaata ei myönnetä. Sara Salonen
kannatti Sikiön esitystä. Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja totesi,
että asiasta on äänestettävä. Niklas Leinonen esitti, että asiassa suoritetaan suljettu lippuäänestys.
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänin 4 Leinosen esityksen ja äänin 6 Sikiön esityksen puolesta,
hallitus päätti, että toimivapaata ei myönnetä. Hallituksen jäsenet Tommi Manninen, Ronja
Mäkinen, Iiris Pääkkönen ja Niklas Leinonen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

-

Kuudelle Mundus COSI-maisteriohjelman opiskelijalle on anottu vapautusta ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta kevätlukukaudelle 2019 ja syyslukukaudelle 2019. Opiskelijat ovat rekisteröityneinä
ohjelmaa koordinoivaan St. Etiennen yliopistoon Ranskaan, koska siellä hallinnoidaan
opintokokonaisuutta. Hänellä 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 2018. Opiskelijat ovat poistumassa Joensuusta ja Suomesta joulun
jälkeen ja lähtevät tekemään lopputyötään yrityksiin ympäri Eurooppaa. Koordinoivasta St.
Etiennen yliopistosta johtuen opiskelijat valmistuvat vasta syksyllä 2019. Kyseiset opiskelijat eivät
kuitenkaan enää missään vaiheessa palaa Joensuuhun opintojensa aikana ja heillä kaikilla on
suoritettuina täältä vuoden 2018 loppuun mennessä ne opinnot, mitä he UEFsta tarvitsevat
valmistumiseensa, poislukien gradumerkintä, jonka he saavat syys-lokakuussa 2019, kun saamme
arvosanatiedot Ranskasta. Hallitus päätti myöntää jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi
2019 ja syyslukukaudeksi 2019 COSI -maisteriohjelman kuudelle opiskelijalle: Opiskelijoiden nimet
ja opiskelijanumerot LIITE 2 (ei-julkinen).

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §: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.
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−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

−

ISYYn hallitus kokoustaa aina edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä. Hallitus
ei tehnyt edustajiston kokouksen aikana päätöksiä.

Seuraava kokous: 5.12. klo 14.00.

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri
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