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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 23/2020
Aika: 9.6.2020 klo 12.00 – 12.57.
Paikka: GHO

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

8.§ Nimeämispyyntö Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät hankkeen ohjausryhmään,
liitteet 8.1 & 8.2. Pohjois-Savon liitto pyytää ISYYtä nimeämään jäsenen ja tälle mahdollisen
varajäsenen hankkeen ohjausryhmään. Pohjois-Savossa käynnistyy uusi hanke, jonka tavoitteena
on selvittää miten houkuttelevana alueen nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja
minkä tulee maakunnassa muuttua, jotta alue säilyttää vetovoimansa nuorten silmissä. Hanke alkaa
konkreettisesti elokuussa 2020 ja jatkuu 31.3.2022 saakka.
Hallitus päätti nimetä varsinaiseksi edustajaksi ohjausryhmään Kuopion kampusvaliokunnan
puheenjohtajan ja varaedustajaksi Kuopion kampusvaliokunnan varapuheenjohtajan.

−

9.§ Muutoksia avustusperusteisiin ja hakukuulutuksiin, liite 9. Hallituksen kokouksessa 19/2020
hyväksyttyihin avustusten myöntämisperusteisiin sekä avattujen hakujen hakukuulutuksiin on
ilmennyt tarve tehdä muokkauksia. Hallitus päätti tehdä avustusten myöntämisperusteisiin ja
hakukuulutuksiin liitteen 9 mukaiset muutokset.

−

10.§ Järjestön hyväksyminen kampusjärjestöluetteloon, Joensuun kasvatustieteen opiskelijat ry,
liite 10.1 ja 10.2. Rekisteröitynyt yhdistys nimeltä Joensuun kasvatustieteilijät on hakenut
kampusjärjestöstatusta ja toimittanut kampusjärjestön rekisteröintilomakkeen, yhdistyksen
säännöt ja yhdistyksen toimintasuunnitelman ISYYlle. Hallitus hyväksyi Joensuun kasvatustieteilijät
ry:n ISYYn kampusjärjestöluetteloon.

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 Asia: Tilannekatsaus - opiskelijatapahtumien järjestämisestä Joensuussa ja Kuopiossa.
o Asia: Tilannekatsaus digiarkistointiin, liite 5.1 ja 5.2.
o Asia: Asiantuntijatyöryhmä hankkeelle Opiskelukunnossa läpi kesän.

−

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

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
o Asia: Viestintäasiat.

−

12.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden
tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8., 10. § pääsihteeri, 9.§ Saara Tenhovuori.

Seuraava kokous: Seuraava kokous 16.6. klo 11.00.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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