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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 21/2017
Aika: 16.6.2017 KL0 16.07- 17.26.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

Todettiin osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaisesti

-

ISYY perii SYKETTÄ Susirajan tuotoista laskennallisen 1,8 % hallinnollisten kulujen
kattamiseksi. ISYY hoitaa Sykkeen kirjanpidon, johon Sykkeen budjetissa on varauduttu.
SYKETTÄ Susirajalla ja ISYY:n välillä on käyty keskusteluja siitä, että perittävä summa olisi
kiinteä summa, jotta SYKETTÄ Susirajalla olisi helpompi suunnitella omaa talouttaan. SYKETTÄ
Susirajalla ehdottaa kiinteäksi summaksi 6000 €. Hallitus päätti, että ISYY veloittaa vuonna
2017 Sykettä Susirajalla ja Saimaalla kirjanpidon hoidosta ja hallintokuluista kiinteän 6000 €.

-

Joukon voima on pyytänyt ISYY:tä lähtemään mukaan Kattojenvaltaus kampanjointiin.
Kampanjoinnin tavoitteena on lisätä aurinkovoiman määrää Suomen yliopistokiinteistöille ja
näin lisätä uusiutuvan energian määrää. Hallitus päätti, että ISYY lähtee mukaan
kampanjoimaan ja markkinoimaan Joukon voima – Aurinkovoimaa Suomen
yliopistokiinteistöille. ISYY ei sitoudu kampanjaan taloudellisesti, eikä joukkosijoittamiseen.

-

ISYY brändää itseään uudelleen. Brändin vahvistamiseksi on järjestetty muun muassa
kangaskassien suunnittelukilpailu. Suunnittelukilpailun voittaja on julkistettu. Seuraavaksi
kangaskassit pitäisi tilata kyseisellä kuvalla. Hallitus päätti tilata orgaanisia ja epäorgaanisia
kangaskasseja tilauksesta 50-50 % kasseista ja yhteensä maksimissaan 500 kassia. Kassin
ulosmyyntihinnan maksimi on 10 €. Sara ja Henri vastaavat asian hoitamisesta.

-

ISYY:n voimassaoleva kerho-ohjesääntö on tarvitsi päivitystä monilta sisällöiltään. Työntekijät,
hallitus ja sääntövaliokunta ovat katsoneet päivitystarpeet läpi. Hallitus päätti hvyäksyä ISYY:n
kerho-ohjesäännön.

-

ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään Deittikerho on
lähettänyt perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus päätti hyväksyä
Deittikerho -kerhon ISYY:n kerhoksi. 90 € avustushakemus hyväksyttiin ja kaksi kertaa Suvaan
käyttökertaa, sillä ehdolla että pidetään Tinder-koulutus ja kerhon toimintaa suunnataan
myös kv-opiskelijoille.
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Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta
oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
-

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

-

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista.

-

Muut esille tulevat asiat:
o Jukolan viesti: Hallitus on linjannut aamukoulussa, ettei ISYY osallistu Jukolan viestiin
vuonna 2017 Joensuussa joukkueena, eikä tapahtumaan. Hallitus yritti kasata ISYY:n
joukkuetta, muttei saanut sitä kasaan.
o Matias Saastamoinen selvittää järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestämistä syksylle.

-

Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohdasta Slackissa.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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