ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

6.3.2017

____________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2017
Aika: 23.2.2017 KL0 10.57–17.58.
Paikka: ISYY Joensuu, Haltian kokoushuone ja GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:


Päätettiin kokousten, tapahtumien ja seminaarien osallistujista seuraavasti: Heidi Turunen ja Olli
Auvinen osallistuvat JYY:n vuosijuhlille. Johdon seminaariin osallistuu: Tahvo Kekkonen, pääsihteeri,
Heikki Räihä, Matti Nivala. 13–14.3 Soposektorin tapaamiseen Heidi Turunen, Matti Nivala ja Piia
Tiainen. PS-TS päivät osallistuvat pääsihteeri, Erja Leinonen, Karoliina Ruuskanen, Hannele Mirola ja
Liisa Kainulainen.



ISYY:n vuosijuhlia vietetään 18.3. ja ilmoittautumisen dl on 28.2. Hallitus voi päättää tarjota
hallituksen ja henkilökunnan jäsenille illalliskortin alennettuun hintaan. Päätettiin, että illalliskortin
hinnat hallitukselle ja henkilökunnalle: Hallituksen jäsenet: 40 € illalliskortti (alkoholillinen), 30 €
(alkoholiton) Henkilökunta: 60 € illalliskortti (alkoholillinen), 50 € (alkoholiton) Edustajiston
puheenjohtajisto hallituksen jäsenistön hinnalla. Pääsihteeri, puhujat ja vuosijuhlamestari
veloituksetta. Pääsihteeri ei osallistunut asian käsittelyyn pääsihteeriä koskevalta osalta.



ISYY:ssä on muutamana vuonna tilattu ISYY:n brändäämisen tueksi hallitukselle sekä
henkilökunnalle työhupparit. Tilataan hallituksen toimintakuluina 9 kpl huppareita
selkäpainatuksella ja rintapainatuksella hallitukselle www.vaatemyynti.fi yritykseltä hintaan
191,70€ (sis. alv) + toimituskulut. Keskustellaan henkilökunnan huppareiden tilaamisesta. Päätettiin
tilata hallitukselle toimintakuluina 9 kpl huppareita selkäpainatuksella ja rintapainatuksella
hallitukselle www.vaatemyynti.fi yritykseltä hintaan 191,70€ (sis. alv) + toimituskulut. Henkilökunta
voi tarvitessaan tilata hupparit samassa yhteydessä ISYY:n kustantamana. Tilataan yhteensä neljä
ylimääräistä hupparia pelkällä selkäpainatuksella.



ISYY Volley on toimittanut hankeavustushakemuksensa opiskelijoiden lentopallon SM-kilpailujen
osallistumiskuluja varten. Avustusta haetaan yhteensä 600€ ISYY:lta. ISYY on avustanut ISYY
Volley:ta vuosittaisella kerhoavustukselle, lisäksi välillisesti ISYY osallistuu Sykkeen
korkeakoululiikuntapalvelujen kautta opiskelijoiden lentopallon SM-kilpailujen osallistumiskuluihin.
Päätettiin myöntää ISYY Volleylle hankeavustusta 500 € lentopallon SM-kilpailujen
osallistumiskuluja varten.



ISYY:n tulee nimetä edustajansa Studentian yhtiökokoukseen. Päätettiin valita Erja Leinonen ISYY:n
varsinaiseksi edustajaksi ja Tahvo Kekkonen hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen
Studentian yhtiökokoukseen.
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Uljaan päätoimittaja Kumpulainen on jäänyt opintovapaalle 1.2.2017–31.7.2018. Päätoimittajan
opintovapaan sijaisuus oli avoimessa haussa 30 vuorokautta (17.1–16.2.2017) päätoimittajaa
koskevan ISYY:n säännösten mukaisesti. Päätoimittajan sijaisuuteen tuli yhteensä kuusi hakemusta.
Rekrytointiryhmä päätyi haastattelemaan kolme hakijaa. Rekrytointiryhmä esitti valittavaksi: Jussi
Turunen ja hänen kieltäytymisensä varalle 1. Niko Salovaara. Hallitus hyväksyi rekrytointiryhmän
esityksen yksimielisesti ja valitse Jussi Turusen Uljaan päätoimittajan opintovapaan sijaiseksi alkaen
sopimuksen mukaan ja 31.7.2018 asti. Turusen kieltäytymisen varalle valittiin Niko Salovaara.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä,
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:


Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat



Uljaan kampustoimittaja Pasi Huttunen on ilmoittanut irtisanoutuvansa 8.5.2017 alkaen ISYY:n
palveluksesta. Huttunen on toiminut kampustoimittajana Joensuussa, kun päätoimittaja on
toiminut Kuopiossa. Todettiin kampustoimittaja Pasi Huttusen irtisanoutuminen 8.5.2017 alkaen.
Päätettiin alkaa valmistelemaan viestinnän kehittämisen asiantuntijan rekrytointia tulevaan
edustajiston kokoukseen vietäväksi.



Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista



Tavallisten ihmisten kerho on toimittanut avustushakemuksensa viime vuoden puolella ISYY:lle,
mutta hakemuksen käsittely on viivästynyt hakemuksen toimitusosoitteen epäselvyyden vuoksi.
Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteluun avustushakemuksen lisäselvityksiä varten.



Hallitus on järjestänyt avoimen kyselyn jäsenistölle vuosijuhlilla muistettavista. Railumnit ovat
toimittaneet oman esityksensä muistamisista. Hallitus päätti jättää asian pöydälle ja valita ansio- ja
kunniamerkkien saajat seuraavassa kokouksessaan.

Päätettiin pitää seuraava kokous 27.2.2017 klo 13.00.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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