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20.9.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 26/2017
Aika: 15.9.2017 klo 10.18–11.34.
Paikka: Videoneuvottelutilat: Kuopio Ca106, Joensuu Au210, Savonlinna B304
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.

-

Riika Laakkonen on ilmoittanut eroavansa esteen takia Savonlinnan kampusvaliokunnasta.
Minna Välimäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Myönnettiin ero
Savonlinnan kampusvaliokunnasta Riika Laakkoselle 15.9.2017 alkaen ja valittiin tilalle
Minna Välimäki.

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

-

Todettiin seminaarien ja tapaamisten osallistujat edellisten päätösten mukaisesti. Lisättiin
kalenteriin to 2.11. AHOT-työpaja, ti 7.11. opiskelijavalintojen kehittämisseminaari, ke 13.12.
seminaari korkeakoulujen digitaalisista oppimisympäristöistä ja pedagogiikasta.

-

Ylioppilaskunnan sääntöjen 6. LUKU Työntekijät pykälän 44 § Toimen perustaminen mukaan:
“Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos
siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat.” Hallitus on käynyt laajaa keskustelua
työelämäsektorin luomisesta ISYY:n organisaatioon. Sektorin luomiseksi ja tapahtumien
koordinoimiseksi on perusteltua perustaa uusi toimi, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori.
ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50 %) toimeen. Hallitus esittää edustajistolle,
että se perustaa uuden toimen, työelämä- ja tapahtumakoordinaattori. Toimi on
puolipäiväinen (50 %). ISYY:n budjetissa on varaus puolipäiväiseen (50 %) toimeen.

-

SYL liittokokousmateriaalien lausuntokierros on 26.9.–6.10.2017. Hallituksen on hyvä käydä
keskustelu valmistautumisesta liittokokoukseen ja delegaation valinnan periaatteista. Hallitus
päätti hallituksen aikataulusta SYL:n liittokokoukseen liittyen. Hallitus keskustelee 29.9.
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edustajiston kokouksen yhteydessä liittokokouspapereista. ISYY:n lausunto tulisi olla valmis
5.10. Hallitus päätti, että valmistellaan seuraavaan kokoukseen esitys edustajistolle ISYY:n
SYL-delegaation valinnasta SYL:n liittokokoukseen Tampereella 17–18.11.2017.
-

Hallitus esittää edustajiston kokoukseen 5/2017 päätettäväksi ISYY:n ehdokas tai ehdokkaat
SYL:n hallitukseen. Hallitus esittää, että edustajisto valitsee ISYY:n ehdokkaaksi SYL:n
hallitukseen vuodelle 2018 Lina Munčytė.

-

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

-

ISYY:n vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa esitetään, että ISYY järjestää jäsenilleen
järjestyksenvalvojakoulutuksen. Ilmaista koulutusta vastaan osallistujat voivat esimerkiksi
toimia ISYY:n tapahtumissa järjestyksenvalvojina. Koulutukselle ei kuitenkaan ole varattu
budjettia. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajiston kokouksessa 5/2017 päätetään
lisäbudjetista koulutuksen järjestämistä varten tai vaihtoehtoisesti koulutuksen
järjestämisestä luopumisesta.

-

Todettiin, että seuraava kokous on 22.9. klo 12 ja videoneuvottelutiloissa.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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