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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 37/2017
Aika: 13.12.2017 klo 15.45
Paikka: Hotelli Järvisydän, Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi

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










Edustajisto delegoi kokouksessa 1/2018 päätöksensä mukaisesti ylioppilaskunnan hallituksen
tehtäväksi valita Savonlinnan kampusvaliokunnan jäsenet. Kampusvaliokunnan hakuajan puitteissa
oli tullut yhteensä viisi hakemusta kampusvaliokuntaan. Kampusvaliokunnan koosta määritetään
ISYY:n säännöissä seuraavasti: ” Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluvat tämän pykälän 2.
momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä”.
Valittiin Savonlinnan kampusvaliokuntaan jäseniksi Laura Kupiainen, Tiia Raki, Jenni Savolainen,
Akseli Hakkarainen ja Elisa Tikanmäki.
ISYY:llä tulee olla kaksi häirintäyhdyshenkilöä, yksi kummallakin pääkampuksella. Joensuun
kampuksen häirintäyhdyshenkilönä toimii edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara. Nimettiin Kuopion
kampukselle häirintäyhdyshenkilöksi kv- ja hallintokoordinaattori Annika Rajasalo.
ISYY:n järjestöasiantuntija on yhdessä muun henkilökunnan kanssa valmistellut kerhoille
tarkoitettua koulutusta. Koulutus järjestetään alustavasti 31.1.2018 ja tavoitteena on, että kerhot
osallistuvat tulevaisuudessa aina kerhokoulutukseen alkuvuodesta. ISYY voi velvoittaa kerhoja
osallistumaan koulutukseen, jotta kerhojen jatkuvuus saadaan taattua ja kerhojen taloudenpito
olisi vakaalla pohjalla. Päätettiin edellyttää vähintään kahta (2) kerhon johtokunnan jäsentä
osallistumaan kerhokoulutukseen. Koulutukseen osallistuttuaan kerho on oikeutettu käyttämään
sille myönnettyä budjettia ja muita mahdollisia avustuksia. Heikki Räihä, Sara Peltola ja Lina
Muncyte jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Toimikunnan toimikausi vaihtuu vuodenvaihteessa. Toimikuntaan tarvitaan kaksi jäsentä ja kaksi
varajäsentä. Hallitus päätti delegoida EV-sihteeri Pekka Koivaara pyytämään ainejärjestöjen
puheenjohtajilta ehdotuksia toimikunnan opiskelijajäseniksi. Edunvalvontasihteeri tekee esityksen
tiedekunnalle valittavista jäsenistä viikolla 51.
Suvaksen kunnostukseen oli budjetoitu 10000 euroa vuodelle 2017. Summasta on tähän mennessä
käytetty saunan remontointiin 4650 e, katon akustiikkalevyihin 1670 e, keittiön tasoihin 890 e sekä
muihin korjauksiin 1125 e. Yhteensä käytetty 8335 e, jäljellä 1665 e. Hallitus päätti uusia Suvaksen
sohvakalustoa enintään 1665 eurolla.

 Hallitustyöskentelyn monikampuksisuuden vuoksi toiminnassa käytetään monesti
siltayhteyttä. Olisikin hyvä, että ylioppilaskunnan hallituksen toimistoissa olisi vastaavaa
välineistöä, joka mahdollistaisi toimistojen välisen videoyhteyden. Hallitustyöskentelyn
helpottamiseksi päätettiin tiedustella, onko yliopistolla ylimääräisiä videoyhteyslaitteita.
Lisäksi selvitetään mahdollisten videoyhteyslaitteiden kustannuksia mahdollista hankintaa
varten.
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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 hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista.
Todettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujat.
Todettiin, ettei vuoden 2017 hallituksella ole enempää kokouksia.

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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