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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 25/2019
Aika: 24.5.2019 klo 13.08 – 14.02.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:










Kehykoordinaattorin (Joensuu) rekrytointi. ISYY sai EU-rahoitusta Frame, Voice, Report!- hankkeen
kautta ilmastonmuutosteemaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankerahoituksella järjestetään
kehyviikko, jota varten rekrytään paikalliskoordinaattorit molemmille kampuksille. Haku oli avoinna
3.–17.5.2019. Hakuaikana Joensuun kehykoordinaattoriksi tuli kaksi hakemusta. Rekrytointiryhmä
haastatteli hakijat 24.5.2019. Hallitus valitsi kehykoordinaattoriksi (Joensuu) Emma Thitzin ja varalle
Vertti Tahvanaisen.
Kampusrysäyksen projektityöntekijän (Joensuu) rekrytointi. Kampusrysäysten järjestämiseksi
molemmille kampuksille tarvitaan projektityöntekijät. Projektityöntekijähaku oli avoinna 3.–
17.5.2019. Joensuun Kampuksen projektityöntekijäksi tuli kaksi hakemusta. Rekrytointiryhmä
haastatteli hakijat 23.–24.5.2019. Hallitus valitsi kampusrysäyksen projektityöntekijäksi (Joensuu)
Anna-Maria Nilonin ja varalle Mika Keräsen.
Suvantokatu 6 vuokratilojen koneellinen ilmastointi. ISYYn edustajisto päätti kokouksessaan 4/2019,
että ISYY asennuttaa vuokratilaan asianmukaiset jäähdytyslaitteet kustannusarvion ollessa tähän
mennessä saatujen tarjousten perusteella noin 7 000 €. Tarjousten perusteella kokonaisedullisen
tarjous on Itä-Kylmä Oy:n tarjous. Hallitus valitsi tarjousten perusteella jäähdytyslaitetoimittajaksi
Itä-Kylmä Oy:n.
Lukuvuosikalenteri. Edustajiston kokouksissa on käynyt ilmi, että edustajisto toivoo, että
lukuvuosikalenteri toteutetaan. Tämän hetken talousarviolla lukuvuosikalenterin toteuttaminen ei
ole mahdollista. ISYY on saanut Savottalta tarjouksen kalenterin tuottamisesta. Tarjous sisältää taiton
ja painokulut. Hallitus päätti, että Savottan lukuvuosikalenteriin käytetään enintään tarjouksen
mukainen 7 700 €, sillä ehdolla että, tuotot jaetaan kalenteriin osallistuneiden kesken tai ainakin
selvitetään sen mahdollisuus.
Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Tohtoripromootio keväällä 2020. Seuraava Kuopion
kampuksella toimivien tiedekuntien yhteinen promootio järjestetään 4.–6.6.2020. Kuopiossa
promovoidaan kolmen tiedekunnan (luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntan sekä terveystieteiden tiedekunta) nuoret
tohtorit ja kunniatohtorit. Asianomaisia tiedekuntia, viestintäyksikköä ja Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään varsinainen edustaja ja varaedustaja Kuopion kampuksen
promootiotoimikuntaan. Hallitus nimesi Matti Averion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi ja Aino
Peltosen varaedustajaksi Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Tohtoripromootion
toimikuntaan keväällä 2020.

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.
1

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
5.6.2019
______________________________________________________________________________


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



Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

Seuraava kokous: ke 29.5.2019 klo 12.15.

Kalle Parviainen
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori
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