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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 40/2018
Aika: 20.12.2018 klo 12.39- 14.27.
Paikka: GHO

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

Liikuntasuunnittelija Heli Aallon esitys (osittain ei-julkinen) Hallitus hyväksyi liikuntasuunnittelija
Heli Aallon esityksen (LIITE 1).

−

Pääsihteerin liukumavapaat ja vuosiloma (osittain ei-julkinen). Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen
jääväsi itsensä, valittiin kokouksen sihteeriksi päätöskohdan ajaksi Ada Hyytiäinen.
Hallituksen puheenjohtajan esitys: Hyväksytään pääsihteerin tekemä anomus sellaisenaan eli
myönnetään vapaata ajalle 28.1.-28.4.2019. Salonen kannatti. Yksimielisesti hyväksyttiin.
Pääsihteerin sijaisen valitseminen. Hannele Mirola käytettävissä, valitaan Hannele pääsihteerin
sijaiseksi kyseiseksi ajaksi 28.1.-28.4.2019.

−

ISYY mukaan Ilmastoveivi2019 -kampanjaan: Ilmastoveivi2019 on kampanja, joka vaatii
rohkeampaa ilmastopolitiikkaa Suomen päättäjiltä ja pyrkii edistämään EU:ssa tavoitetta ilmaston
lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen Suomen puheenjohtajakaudella 2019. Vetoomuksen
tavoitteena on saada 500 000 nimeä alle ennen kevättä, jolloin se luovutetaan uudelle
pääministerille. ISYY osallistuu kampanjaan SYL:n ja HYYn tavoin allekirjoittamalla sen tavoitteet ja
viestimällä kampanjasta ahkerasti sekä vaikuttamalla opiskelijoiden äänestymiskäyttäytymiseen
eduskunta- ja eurovaaleissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi hallitus sopii tarkemmat
yksityiskohdat Ilmastoveivin kanssa.

−

UEF-visio 2030, Edustajisto asetti keskuudestaan UEF-visiovaliokunnan. Valiokunta on työstänyt
visiota ja edustajisto on käynyt vision luonnoksesta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2018.
Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 35/2018. Ada Hyytitäinen esitti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun hallitukselle. Sara Salonen ja Iiris Pääkkönen kannatti.
Asia palautettiin uudelleen valmisteluun hallitukselle.

−

Pyyntö sääntövaliokunnalle tarkastaa sääntöjen muoto ja viittausvirheitä: Ylioppilaskunnan
sääntöjen 24.4 § 1. kohdan mukaan ”sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella sääntömuutokset
hallituksen tai edustajiston aloitteesta”. Ylioppilaskunnan sääntöihin on vuosien saatossa kertynyt
lukuisia kirjoitusvirheitä sekä sisäisiä viittausvirheitä. Hallitus pyytää sääntövaliokuntaa käymään
läpi kaikki ylioppilaskunnan säännöt ja tarkastamaan, että niiden kirjoitusasu on kunnossa, sekä
tarkastamaan, että kaikki viittaukset lainsäädäntöön, sääntöihin sekä muihin ylioppilaskunnan
dokumentteihin, kuten työjärjestyksiin on kunnossa.
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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.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: Tarvittaessa kokoukset 28.12. ja 31.12. klo 13-15.

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri
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