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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 23/2017
Aika: 10.08.2017 KL0 10.11-13.55.
Paikka: Alamaja, Koli
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

Päätettiin tapaamisten ja seminaarien osallistujat. Oppimisympäristöseminaariin Joensuussa
osallistuu ainakin Tahvo, Olli, Sara, Heidi ja Lina hallituksesta ja edunvalvontasihteeri
Aaltonen.

-

ISYY on nimennyt häirintäyhdyshenkilöiksi edunvalvontasihteerin sijaisen Piia Tiaisen ja
edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaran. Tiaisen sijaisuus ISYY:llä on sittemmin päättynyt
määräaikaisena. Häirintäyhdyshenkilöt tulee olla molemmilta kampuksilta ja edustaa eri
sukupuolia. Hallitus keskusteli häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä. Sara Peltola esitti, että
hallitus palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Matti Nivala kannatti Peltolan esitystä.
Hallitus äänesti pohjaesitys vastaan Peltolan esitys, pohjaesitys voitti äänestyksen äänin 5-4 ja
pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi: Hallitus nimesi ISYY:n häirintäyhdyshenkilöiksi kv- ja
hallintosihteerin sijainen Emmi Alho (Kuopio) sekä edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara
(Joensuu). Matti Nivala jätti hallituksen päätökseen eriävän mielipiteen.

-

Jäsenmaksupalautusten käsittelijät tulisi nimetä kampuksittain. Hallitus nimesi
jäsenmaksupalautusten käsittelijöiksi lukukaudelle 2017–2018 Joensuusta toimistosihteerin,
Kuopiosta järjestösihteerin ja Savonlinnasta toimistosihteerin.

-

Kahdellekymmenelle (20) yliopiston MSc European Forestry ja Transform-M opiskelijoile on
haettu yliopiston toimesta jäsenmaksunvapautusta lukuvuodeksi 2017–2018. Hallitus päätti
MSc European Forestry ja Transform-M opiskelijoiden jäsenmaksuvapautuksista.

-

ISYY:n hallitus lähtee haastamaan opiskelijajärjestöjä ja korkeakouluja viikko vegaanina
haasteeseen. Vegaaniviikko järjestetään viikolla 40. Hallitus lähtee vetämään
vegaanihaastetta, viikolla 40. Haasteesta tehdään facebook-tapahtuma. Henri Hakkarainen ja
Matti Nivala vastaavat haasteesta ISYY:n puolella.

-

Halloped-valintatyöryhmää tulee täydentää. Hallitus päätti täydentää hallopedvalintatyöryhmää: Olli Auvinen lisätään täydentämään halloped-valintatyöryhmää hallituksen
edustajana.
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-

ISYY:n brändäystä vahvistaakseen hallitus tilasi kangaskasseja, jonka suunnittelukilpailu
käytiin keväällä. Kangaskasseja päätettiin tilata 500 kappaletta, puolet normaalipuuvillaisia
kangaskasseja ja puolet orgaanisia kangaskasseja. Hallitus päätti, että normaalipuuvillaisen
kangaskassin myyntihinta on 5 € ja orgaanisen puuvilla kangaskassin hinta on 10 €. Hallitus
päätti, että hallituksen jäsenet ja varsinainen henkilökunta saa orgaaniset
puuvillakangaskassit veloituksetta.

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

-

ISYY:n kerho-ohjesääntö on uudistettu ja hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 21/2017.
Päätöksen on kohdistettu Matti Averion lähettämä oikaisupyyntö. Hallitus päättää hyväksyä
Averion oikaisuvaatimuksen Kerho-ohjesääntöön liittyen. Asiakirja palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi järjestösihteeri Nissisen johdolla.

-

Kv- ja hallintosihteeri Anu Kinnunen on irtisanoutunut tehtävästään 7.6.2017 alkaen.
Kinnusen palkattoman työvapaan ajaksi on palkattu sijainen (Emmi Alho) 31.10.2017 saakka.
Hallitus keskusteli rekrytoinnista ja valitsi keskuudestaan rekrytointiryhmän: Tahvo Kekkonen,
Lina Munčytė, Sara Peltola ja pääsihteeri.

-

Kuopion kampuksen järjestösihteeri Karoliina Nissinen jää vanhempainvapaalle. Ajalle
23.10.2017-14.10.2018 tarvitaan sijainen. Hallitus keskusteli rekrytoinnista ja valitsi
keskuudestaan rekrytointiryhmän asiaa valmistelemaan Tahvo Kekkonen, Olli Auvinen, Henri
Hakkarainen ja pääsihteeri.

-

ISYY:n Kuopion kioskille tarvitaan osa-aikainen työntekijä (n. 10h/vko). Hallitus keskusteli
rekrytoinnista. Hallitus valtuuttaa kioskivastaava Terhi Valtasen huolehtimaan rekrytoinnista.

-

Suvaksen sauna- ja kokoustilat tarvitsevat siivoojan edellisen siivoojan irtisanouduttua työstä.
Hallitus keskusteli rekrytoinnista. Hallitus valtuuttaa Joensuun toimistopäällikön
huolehtimaan käytännön rekrytoinnista hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin kanssa.

-

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

-

Päätettiin pitää aamukoulu 17.8 Savonlinnassa ja kokous tarvittaessa silloin.

Emmi Alho
Hallintosihteeri

2/2

