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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2018

Aika: 15.2.2018 klo 9.12- 10.22.
Paikka: Kuopio MS505, Joensuu F110, Savonlinna B304
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Keskustellaan ISYYn osallisuudesta 28.4 Kuopiossa järjestettävään Eukonkannon appron
tapahtumaan. Hallitus päätti, että ISYY voi osallistua Eukonkannon appron tapahtumaan ideoimalla
tapahtuman sisältöä, pyrkimällä rekrytoimaan jäseniensä keskuudesta talkooaktiiveja sekä
markkinoimalla tapahtumaa some-kanavissaan. ISYY ei voi pakottaa jäseniään osallistumaan
tapahtuman järjestelyihin, mutta pyrkii kokoamaan talkooporukan. Jos talkooaktiivien
rekrytoiminen epäonnistuu, vetäytyy ISYY tapahtuman järjestelyistä. Tapahtuma ei saa olla ISYYlle
kustannusvaikutteinen, joten ISYYllä ei ole taloudellista vastuuta tapahtumasta aiheutuvista
kuluista. ISYY ei myöskään osallistu tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden tai
voittojen jakamiseen. Tarpeen vaatiessa ISYYn vastuista tulee laatia kirjallinen sopimus muiden
järjestettävien tahojen kanssa.

-

Vappu on ylioppilaiden perinteikäs juhla. Kuopiossa Lukemalla on olemassa KYYn ajoilta
kunniataulu, johon on messinkilaattoihin kaiverrettu uitettujen professoreiden nimet. Valitettavasti
tätä perinnettä ei ole ISYYn aikana jatkettu, joten tällä hetkellä laattoja puuttuu seitsemän (7)
kappaletta. Keskustellaan Kuopiossa uitettujen professoreiden nimien kaiverruksen perinteen
uudelleen herättämisestä ja vaadittavista toimenpiteistä. Hallitus päätti, että Lukemalle hankitaan
kunniataulu uitetuille professoreille. Kunniataulun alkukustannukset ovat arviolta noin
sataviisikymmentä (150) euroa ja tämä kustannetaan hallituksen budjetista. Jatkossa Kuopion
kampusvaliokunta huolehtii uitettujen professoreiden nimien kaiverruksesta ja tarvittavien
materiaalien hankinnasta sekä kunniataulun kustannuksista.

-

Kuopion Ympäristöklubi lähetti viime syksynä määräajassa ISYYlle budjettianomuksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä. Epähuomiossa Ympäristöklubin rahoitus on
jäänyt kaikissa hallintoportaissa 0 €, vaikka haettava summa oli 350 €. ISYY myöntää Kuopion

Ympäristöklubille 350 € budjetin vuoden 2018 toimintaan.
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 ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous 21.2. klo 13–16.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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