IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
20.9.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 24/2017
Aika: 31.8.2017 KL0 16.18- 18.03.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

-

Päätettiin tapaamisten ja seminaarien osallistujista. OKM Visioseminaari edunvalvontasihteeri
Mikko Aaltonen osallistuu. SyysRAIlle osallistuu ISYY:n kustantamana Tahvo Kekkonen ja Sara
Peltola.
ISYY:n hallitus hyväksyi kerho-ohjesäännön kokouksessaan 21/2017. Kerho-ohjesääntöön
kohdistui oikaisuvaatimus, jonka hallitus hyväksyi. Päätettiin hyväksyä kerho-ohjesääntö.

-

Järjestösihteeri Karoliina Ruuskanen selvitti uuden kassajärjestelmän hankkimista ISYY:n
Kuopion toimistolle ja hankinta suoritettiin kesällä 2017. Uusi kassajärjestelmä korvasi vanhan
ja hankalaksi koetun kassajärjestelmän. Järjestösihteeri Ruuskanen on vertaillut eri
kassajärjestelmätoimittajien tuotteiden ominaisuuksia ja kustannuksia, ja vertailun tulosten
perusteella päädyttiin siihen, että Kuopiossa otettiin käyttöön iZettle-kassajärjestelmä ja
hankitaan sen käyttöön tarvittava kassavälineistö. Kassavälineistön hankintakustannukset
ovat noin 1300€. Kassajärjestelmä uusittiin ensin Kuopion toimistolle ja Joensuun osalta
sovittiin asiaan palaaminen Kuopion käyttökokemuksien myötä. Käyttökokemusta on nyt
kerrytetty ja päädytty esittämään Joensuun kassajärjestelmän muutosta. Hankitaan iZettlekassajärjestelmä välineistöineen ISYY:n Joensuun toimistolle, hankinta on arvoltaan noin 1300
€. Valtuutetaan Joensuun toimistopäällikkö Hannele Mirola suorittamaan hankinta.

-

ISYY on saanut liikuntafysiologi, TtM, ft Juha Kokkoselta tarjouksen terveysliikunta-aiheisen
luennon pitämisestä. ”Tehokas ja turvallinen terveysliikunta” niminen luento pidettäisiin
10.10. klo 16.15. Luennon kesto olisi 45 minuuttia. Hallitus päätti järjestää em. luennon. Olli
Auvinen
vastuuhenkilönä.

-

Joensuun kampusvaliokunnan jäsen Matias Saastamoinen eroaa muuton yhteydessä
Joensuun kampusvaliokunnasta ja siirtyy Kuopioon. Myönnettiin Matias Saastamoiselle ero
Joensuun kampusvaliokunnasta ja lisätään hänet Kuopion kampusvaliokunnan jäseneksi.

-

ISYY:lle on tullut pyyntö nimetä ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmään OKKE jäsenet.
Nimettiin ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmän jäseniksi edunvalvontasihteerit Pekka
Koivaara
ja
Mikko
Aaltonen.
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-

JoYY on aikanaan päättänyt olla Joensuun kaupunkikeskustan jäsen. ISYY ei ole tehnyt
jäsenyydestä päätöstä. Yhdistyksestä on oltu yhteydessä ISYY:hyn. Hallitus keskusteli
jäsenyydestä
ja
päätyi
siihen,
ettei
ISYY
lähde
hakemaan
Joensuun
kaupunkikeskustayhdistyksen
jäsenyyttä.

-

Suvaksen keittiön työtaso on vaurioitunut ja vaatii korjausta. Päätettiin hankkia Suvaksen
keittiön
työtason
remontti
tarjotulla
890
€
hinnalla.

-

ISYY:n hallituksen tulee nimetä edustajansa Itä-Suomen Yliopiston opetus- ja
ohjausneuvostoon. Kevätkaudella ISYY:n edustajana toimi Olli Auvinen ja hänen
henkilökohtaisena varajäsenenään Tahvo Kekkonen. Nimettiin Opetus- ja ohjausneuvoston
varsinaiseksi jäseneksi Olli Auvinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tahvo
Kekkonen.

-

Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsen Maija Rautasuo eroaa kampusvaliokunnasta.
Täydennystä kampusvaliokunnan kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä. Myönnettiin Maija
Rautasuolle ero Savonlinnan kampusvaliokunnasta ja todettiin kampusvaliokunnan toteamus,
ettei kokoonpanoa tarvitse nyt täydentää.

-

ISYY:n brändin vahvistamiseksi beachflagien tilaaminen kampustoimistojen käyttöön.
Beachflagit toimisivat ulko- ja sisätapahtumissa esimerkiksi vappuna, kampusrysäyksessä sekä
muissa tapahtumissa joissa ISYY on läsnä. Päätettiin tilata Kuopion kampukselle 2,
Joensuuhun 2 ja Savonlinnaan 1 beachflagiä jalkoineen sekä painoineen. Päätettiin käyttää
brändäykseen liittyviä varoja max. 1000€ beachflagien hankintaan. Sara Peltola vastaa
hankinnasta.

-

ISYY tarvitsee brändin vahvistaakseen oman sitsilaulun. Hallituksen jäsen Heidi Turusen
ystävät ovat tehneet Pokemonin säveleen ISYY:lle sitsilaulun. Hyväksyttiin ISYY:n viralliseksi
sitsilauluksi &quot;ISYYden tunnustus&quot; laulu. Käännetään laulu myös englanniksi ja
tehdään markkinointivideo laulusta.

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

-

Ylioppilaskunnassa on syksy- ja kevätlukukausilla jaettavissa hanke- ja
yleisavustuksia. Avataan haku hanke- ja yleisavustuksille. Hakuajaksi lokakuu 1.-31.10.
Päätettiin avata haku hanke- ja yleisavustuksille ajalla 2.-31.10.2017. Haku on sähköinen.
Poikkitieteellinen, alkoholiton, kv, työelämärelevantti hankkeiden avustamise reunaehdoiksi.
Henri Hakkarainen, Karoliina Nissinen ja Juho Mutanen laativat hakukuulutuksen.

-

Hallituksen jäsen Auvinen on valmistellut pohjustuksen HallOpEd-verkoston kehittämisestä
edariin ja toivoo edustajistolta periaatekeskustelua siitä, mitä mieltä edustajisto on
kehitysperiaatteista ja muutenkin verkoston kehittämisestä. Hallitus päätti lähettää Halloped2/3

verkoston

periaatekeskusteluun

edunvalvontajaostoille.

-

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

-

Toimintasuunnitelman mukaan ISYY:n tulee selvittää mahdollisuudet järjestää opiskelijoille
järjestyksenvalvojakoulutusta. Koulutusta varten ei ole erikseen varattu budjettia.
Järjestyksenvalvojakoulutus maksaa opiskelijaa kohden 195 €. Joensuussa ja Kuopiossa pienin
määrä koulutuksen järjestämiseen on 10 koulutettavaa. Hallitus päätti viedä
järjestyksenvalvonnan ja ensiapukurssin järjestämisen edustajiston talousarvion
lähetekeskusteluun.

-

Kv- ja hallintosihteeri Kinnunen irtisanoutui tehtävästään kesäkuussa 2017. Sijainen toimeen
on palkattu 30.11. asti. Hallitus nimesi kokouksessaan 23/2017 rekrytointiryhmän
valmistelemaan kv- ja hallintosihteerin rekrytointia. Rekrytointiryhmän näkemys tehtävästä
rekrytoinnista tarvitsee vähintään hallituksen päätöksen. Hallitus päätti, että rekrytointi kv- ja
hallintokoordinaattorin toimeen avataan. Rekrytointiryhmä päivitettiin, ryhmään kuuluvat
Lina
Munčytė,
Tahvo
Kekkonen,
Olli
Auvinen
ja
pääsihteeri.

-

pitää seuraavat kokoukset 8.9. klo 14.15, 15.9. klo 10, 22.9. klo 12.00.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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