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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 38/2019
Aika: 30.8.2019 klo 12.05-13.36.
Paikka: Kuopio CA106 ja Joensuu CK216

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

8. §
Kerhon nimen muuttaminen. QA+GES kerho on tehnyt esityksen kerhon nimen
muuttamisesta QA (Queers and Allies). Järjestöasiantuntija Liisa Kainulainen on tarkastanut kerhon
päivitetyt säännöt LIITE 1. Päätös: Hallitus hyväksyi kerhon QA+GES nimen muuttamisen QA
(Queers and Allies).

−

9. §
Uuden kerhon hyväksyminen, UEF Cricket Club (UCC). ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus
hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään UEF Cricket Club (UCC) on lähettänyt
perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. LIITE 2. Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteluun, jotta kerhon paperit vastaavat kerho-ohjesäännön kriteereihin ennen kerhon
hyväksymistä.

−

10. §
Viestintäsuunnittelijan sijaisen Iisa Mannisen esitys (ei-julkinen). Viestintäsuunnittelijan
sijainen Iisa Manninen on tehnyt esityksen hallitukselle. (LIITE 3 ei julkinen). Päätös: Hallitus ei
hyväksynyt Mannisen esitystä.

−

11. § Kuopion jaostopuheenjohtajien nimittäminen. Kuopion vapaa-ajan jaoston
puheenjohtajana on toiminut Matti Averio, joka toimii nykyään ISYYn hallituksessa. Kuopion
edunvalvontajaoston puheenjohtaja Hanna Saarelainen on luopunut edunvalvontajaoston
puheenjohtajuudesta. Kumpaakin jaostopuheenjohtajaa on jo haettu keväällä 2019 avoimella
haulla. Hakuaikana ei tullut kumpaankaan virkaan yhtään hakemusta, joten rekrytointi suoritettiin
suorana rekrytointina. Päätös: Hallitus nimeää Heidi Malisen Kuopion vapaa-ajan jaoston
puheenjohtajaksi ja Roosa Hännisen Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi.

−

13. § YUFE valintatyöryhmä. Itä-Suomen yliopisto on saanut kesällä kolmevuotisen EUrahoituksen European Universities-haun YUFE-yliopistoallianssiin. Hankkeen valmisteluvaiheessa
Saara Oravuo on ollut opiskelijaedustajana, mutta hän on lähiaikoina valmistumassa, joten yliopisto
on pyytänyt ylioppilaskuntaa esittämään hankkeeseen kahta uutta opiskelijaedustajaa. Avoin
hakuaika on ollut 23.8.-30.8. Hallitus päätti nimetä YUFE-yliopistoallianssin hakemusten
lukemiseen, valintatyöryhmän: Ada Hyytiäinen, Miska Tanskanen, Saara Tenhovuori, pääsihteeri.
Valintatyöryhmä tekee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
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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:
o

Tuudon opiskelijakorttitunniste

o

Koskelon kirjelmä hallinto-oikeudelle

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

−

12. § Kotikansainvälistymisen ja kv-opiskelijoiden integraation kehityskilpailu. Parhaiten
kansainvälisille opiskelijoille suunnattua viestintäänsä parantaneille tai muuten
kotikansainvälistymistä edistäneille aine- ja kampusjärjestöille voitaisiin myöntää palkinto hyvästä
toiminnasta. Kriteereinä kilpailussa olisivat uuden toiminnan onnistuminen, kopioitavuus, jatkuvuus
ja helppous. Hallitus päätti nimetä vastuuhenkilöiksi Ada Hyytiäinen ja Aino Peltonen. He
valmistelevat seuraavan kokoukseen tarkemman kriteeristön kilpailulle.

− 15. § Tiedottaminen ja toimeenpano: Päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden
tiedottamisesta ja toimeenpanosta seuraavaa: 8, 9, 10 PS, 11 PJ, 12 Ada ja Aino, 13 PS.

Seuraava kokous: 5.9. klo 10

Hallintokoordinaattori
Saara Närä
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