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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 46/2019
Aika: 22.10.2019 klo 10.28 – 11.40.
Paikka: Kuopio ME100 ja Joensuu AU270

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

9. § SYL-liittokokous, delegaation valinta. SYL:n liittokokous järjestetään 15. - 16.11.2019
Lahdessa. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2019.
Hallituksen tulee tehdä esitys edustajistolle liittokokousdelegaation koosta ja muodosta. Hallitus
päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan esityksen SYL-liittokokouksen paikkajaosta (LIITE 1).

−

10. § Hannele Mirolan esitys hallitukselle (ei julkinen). Hannele Mirola on tehnyt hallitukselle
esityksen (LIITE 2). Hallitus hyväksyi yksimielisesti Hannele Mirolan esityksen.

−

11. § Opiskelijaedustajan valinta Joensuun harjoittelukoulun johtokuntaan. Itä-Suomen
yliopiston johtosäännön (1.8.2018, 24 §) mukaan harjoittelukoulun hallintoa hoitavat johtava
rehtori, kolme rehtoria ja johtokunta. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää
harjoittelukoulun johtokunnan kokoonpanon perusteista. Dekaani määrää johtokunnan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön mukaan
(1.8.2018, 24 §) harjoittelukoulun johtokuntaan tulee nimetä kaksi opetusharjoitteluun osallistuvaa
opiskelijajäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Hallitus esittää varsinaisiksi opiskelijaedustajiksi Markus Helin ja Jussi Nivala ja näiden
varaedustajiksi Laura Kupiainen ja Emmi Uusitalo.

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. Ei ilmoitusasioita.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

8. § Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon toimikaudeksi 2020-2021. Yliopistolain
(558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat
yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston
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hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen
asiantuntija Aaltonen avasi haun yliopiston hallitukseen ajalle 9.9.2019 - 24.9.2019 klo 12.00.
Hakuajan puitteissa yliopistokollegioon jätettiin 7 hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan
44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a §
mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa yliopistokollegioon jätettiin yksi hakemus.
Hallitus esittää edustajistolle, että nimetään kahdeksan hakuajan puitteissa hakemuksensa
jättänyttä henkilöä yliopistokollegion varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2020-2021 ja valtuutetaan
hallitus täydentämään loput jäljellä olevat paikat. Henkilöt ovat: Ari Tervashonka, Rosa Summanen,
Elshakasha Mohamed Yousri, Janette Hellberg, Anri Vesa, Marko Koskelo, Kalle Kattelus ja Susanna
Remes.
−

12. § Muut esille tulevat asiat: Periferian majoittuminen.

−

13. § Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen
asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8 § pääsihteri tiedottaa Mikko Aaltosta joka tiedottaa
edustajistoa, 9 § pj, 10 § pääsihteri, 11 § Saara Tenhovuori

Seuraava kokous: 30.10. klo 14.00.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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