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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 6/2020
Aika: 11.2.2020 klo 14.07 – 14.59
Paikka: SN102 Kuopio & M302 Joensuu

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

8. § Jaostojen palkkioista päättäminen. ISYYn sääntöjen mukaan 51 § ”Palkkiot luottamustoimista
Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion. Edustajisto päättää
edustajiston puheenjohtajiston palkkiot. Muiden toimielimien ja luottamushenkilöiden palkkioiden
osalta päättää hallitus.” Päätettiin, että jaostojen puheenjohtajille maksetaan vuonna 2020
palkkiota 433 euroa/jaostopuheenjohtaja.

−

9. § Kerhohakemuksen täydentäminen UEF student Bible Club (UBC), liite 9. Hallitus on pyytänyt
kerhoa nimeltä UEF student Bible Club (UBC) täydentämään kerhohakemustaan kerhon säännöillä.
Kerho on lähettänyt pyydetyn täydennyksen. LIITE 9. Hyväksyttiin kerhohakemus. Pyydetään
kerhoa poistamaan henkilöiden nimet säännöistä.

−

10.§ Hallituksen kokous 6/2020: Kielikeskuksen ohjaus- ja kehittämisryhmän opiskelijaedustajan
nimeäminen toimikaudeksi 2020-2021. Kielikeskuksella on opetuksen ohjaus- ja kehittämisryhmä,
jossa on opiskelijaedustus. Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki on pyytänyt Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskuntaa nimeämään ohjaus- ja kehittämisryhmään 1-2 opiskelijaedustajaa toimikaudelle
2020-2021. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun kielikeskuksen ohjausja kehittämisryhmään ajalle 9.-23.1.2020. Hakuajan päättymiseen mennessä ei jätetty hakemuksia,
joten esityksen tekemiseen on käytetty täsmähakua.
Fil.yo. Anniina Peltonen on ilmaissut halunsa toimia Kielikeskuksen ohjaus- ja kehittämisryhmän
jäsenenä. Nimetään fil.yo. Anniina Peltonen opiskelijaedustajaksi kielikeskuksen ohjaus- ja
kehittämisryhmään toimikaudeksi 2020-2021.

−

11.§ Kansainvälisen toiminnan kehityshanke, liite 11. ISYYn toimintasuunnitelmassa 2020 on
linjattu: ”Avataan uudenlainen kehityshanke, jolla kannustetaan aine- ja kampusjärjestöjä, sekä
kerhoja tekemään toiminnastaan kansainvälisempää ja inklusiivisempaa. Hankkeen tavoitteena
olisi myös kannustaa kokeilemaan uusia ideoita, joista menestyksekkäimmät olisivat myös muiden
järjestöjen ja kerhojen hyödynnettävissä.” Hallitus päätti avata haun järjestöjen kansainvälisen
toiminnan kehityshankkeeseen ajalla 17.2.-15.3.2020 liitteen 11 tehdyin muutoksin. Hakemukset
käy läpi työryhmä, johon kuuluvat Juuso Myller, Pinja Mertano, Elina Pitkänen ja Saara Närä.
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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
o
o

Asia: Korkeakouluharjoittelija 9.3.-31.5.2020
Asia: Visma Sign
Asia: Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen on saapunut oikaisuvaatimus keskusvaalilautakunnan
13.12.2019 tekemästä päätöksestä. Hallitus tekee asiasta lausunnon myöhemmin.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

12. § Muut esille tulevat asiat:
o

−

Asia: Haltian toimitilojen esteettömyyden parantaminen.

13.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen
kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8-11.§ pääsihteeri.

Seuraava kokous: 19.2.2020

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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