22.4.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 15/2021
Aika:

21.4.2021 klo 10:05–11:10

Paikka:

GHO

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta:
Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
•

9 § Suvaksen pukuhuoneen remonttitarve, liite 9. Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa sijaitsevan Suvaksen kokous- ja saunatilan pesuhuoneen ja saunan remontin aikana on lisäksi selvinnyt, pukuhuoneesta puuttuu käytön myötä tarpeelliseksi havaittu lattiakaivo.
Hallitus hyväksyi saadun tarjouksen Suvaksen pukuhuoneen remontista. Kustannusarvio on noin 11 000 euroa. Hallitus esittää edustajistolle, että pesuhuoneen remontin budjetista jäävä n. 4000 euroa voidaan siirtää pukuhuoneen
lattiakaivon rakentamiseen ja että edustajisto hyväksyy lisätalousarvion Suvaksen pukuhuoneen remonttiin ja varaa siihen 7000 euroa.

•

10 § Opiskelijaedustajan nimeäminen SYLin Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä - hankkeen ohjausryhmään. Hallitus nimesi ohjausryhmän jäseneksi Maria Laurikaisen.

•

11 § Hallinnon opiskelijaedustajien valinta - aikataulun vahvistaminen
sekä valmistelun delegointi. Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on valita opiskelijaedustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston
hallitus, yliopistokollegio, sekä filosofisen, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden, luonnontieteiden ja metsätieteiden sekä terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostot.
Hallitus vahvisti alla olevan aikataulun opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Lisäksi hallitus delegoi opiskelijavalintojen valmistelun koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltoselle. Hallitus valitsi työryhmään seuraavat henkilöt: Vesa Janhunen, Sami Tanskanen, Mikko Aaltonen ja Pekka Koivaara. Hallitus täydentää työryhmää edustajiston 1-2 jäsenellä seuraavassa kokouksessa.
Aikataulu:
o kevät 2021: Mahdollinen lähetekeskustelu edustajistossa sekä valintaa
valmistelevan työryhmän edustajiston jäsenellä 13.9. Haku yliopiston
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o
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hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntaneuvostoihin julistetaan
haettavaksi.
27.9. klo 12.00 hakuaika päättyy
28.9.–1.10. Mahdolliset haastattelut
4.–6.10 hallituksen kokous, jossa esitys edustajistolle
viim. 6.10. edustajiston kokouskutsun lähetys
viim. 13.10. edustajiston kokous
syksy 2021: Kollegio vahvistaa ryhmien valinnat yliopiston hallituksen
jäseniksi.

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta:
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 Kampusrysäys- ja kaupunkisuunnistus 8.9.2021

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

8 § Tammi-maaliskuun talouden toteumat. Hallitus merkitsi tiedokseen alkuvuoden taloudellisen tilanteen.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Hallituksen virkistäytyminen
o Työelämäviikon järjestelyt

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 29.4.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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