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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2018
Aika: 2.3.2018 klo 14.08–15.46.
Paikka: GHO

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


Ylioppilaskunnan omistamassa liikehuoneistossa Suvantokatu 6 meneillään olevan
alakattoremontin aikana olisi perusteltua uusia valaistus loisteputkista ledivalaisimiin sekä
vastaamaan nykyisiä energiastandardeja. Hallitus päätti, että Suvantokatu 6 liikehuoneistojen
osalta valaistus uusitaan. Valaistuksen uusinnan kokonaishinta-arvio on 2500 € alakattoremontin
yhteydessä.



ISYY omistaa osakkeita Kiinteistöosakeyhtiö Tori-Suvannosta. Kiinteistöosakeyhtiö on joutunut
tekemään suuria remontteja, joiden rahoittamiseksi on kiinteistöyhtiö ottanut lainaa. Osakkeen
omistajat voivat maksaa osuutensa remonttikuluista joko kertasuorituksena tai kiinteistöyhtiön
ottamalla lainalla. ISYYn on perusteltua maksaa oma osuutensa remonttikuluista kerralla pois
luottokulujen välttämiseksi. Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY maksaa oman osuutensa
Kiinteistöyhtiö Tori-Suvannon remonttikuluista kertasuorituksena. ISYYn osuus remonttikuluista on
27 489,82 €. ISYY maksaa remonttikulut edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä.



Ylioppilaskunnan omistamassa liikehuoneistossa Suvantokatu 6 vaihtuu vuokralainen. Aiemmin tila
oli yhden vuokralaisen käytössä kokonaisuudessaan, nyt vuokraajina on kaksi erillistä tahoa.
Liikehuoneistoon tehdään väliseinä ja vuokralaisten kanssa sovittuja muutostöitä, kuten esimerkiksi
toinen wc. Tehtyjen vuokrasopimusten mukaan, muutostöiden kustannukset laskutetaan
vuokralaisilta tulevien vuokrien yhteydessä. Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY teettää
Suvantokatu 6 liikehuoneistojen muutostyöt, joiden kustannus on noin 10 000 € ja laskuttaa
vuokralaisilta toteutuneet kustannukset.



EU:n tietosuoja-asetus ja tuleva kansallinen täydentävä lainsäädäntö sekä saavutettavuusdirektiivi
asettavat julkishallinnollista valtaa käyttäville yhteisölle ja sen internet-sivuille lukuisia vaatimuksia
täytettäväksi. ISYYn nykyiset nettisivut eivät vastaa keväällä voimaantulevan lainsäädännön
vaatimuksiin. Hallitus esittää edustajistolle, että se varaa 13 000 € ISYYn internet-sivujen uusintaan
EU-tietosuoja-asetuksen ja täydentävän lainsäädännön sekä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset
täyttävälle tasolle. Internet-sivujen uudistamisen kustannukset katetaan edellisten vuosien
kertyneestä ylijäämästä.



SYL on lähettänyt nimeämispyynnön ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” - projektin ydintiimiin.
ISYY esittää ”Tulevaisuuden työ, meidän työmme” projektin ydintiimiin Tommi Manninen.
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Joensuu Entrepreneurship Society ry on hakenut ISYYn kampusjärjestön asemaa. Hallitus päätti
hyväksyä Joensuu Entrepreneurship Society ry:n ISYYn kampusjärjestöksi.



Hallituksen tehtävien uudelleen tarkastelu ja järjestäytyminen on ajankohtaista, sillä Hanna
Saarelainen siirtyy ISYYn viestintäsuunnittelijan sijaiseksi ajalle 12.3.-31.5.2018 ja on näin ollen
estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan. Hallitus päätti sisäisestä uudelleen järjestäytymisestä
seuraavaa:



Hanna Saarelaisen ollessa estynyt toimimaan hallituksessa, jaetaan sektoreita uudelleen siten, että
Susanna Haveriselle viestintä kokonaisuudessaan, Niklas Leinoselle vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri
Ronja Mäkiselle sosiaalipolitiikka-ja ympäristö, Tommi Manniselle työelämä, yritysyhteistyö- ja
järjestöt. Saara Oravuolta siirretään opiskelija-asuminen Heikki Räihälle.



ISYY perii SYKETTÄ Susirajan tuotoista laskennallisen 1,8 % hallinnollisten kulujen kattamiseksi. ISYY
hoitaa Sykkeen kirjanpidon, johon Sykkeen budjetissa on varauduttu. SYKETTÄ Susirajalla ja ISYYn
välillä on käyty keskusteluja siitä, että perittävä summa olisi kiinteä summa, jotta SYKETTÄ
Susirajalla olisi helpompi suunnitella omaa talouttaan. SYKETTÄ Susirajalla ehdottaa kiinteäksi
summaksi 6000 €. Hallitus päätti vuonna 2017, että ISYY veloittaa Sykettä Susirajalla ja Saimaalla
kirjanpidon hoidosta ja hallintokuluista kiinteän 6000 €. Hallitus päätti, että vuonna 2018 ISYY
veloittaa Sykettä Susirajalla ja Saimaalla kirjanpidon hoidosta ja hallintokuluista kiinteän 6000 €.



ISYYllä on useita tilejä, joista yksi on aikanaan perustettu sijoittamista varten, mutta
sijoitusasioiden hoitamisproseduuri on muuttunut ja tili on käynyt tarpeettomaksi. Tili tulisi
lopettaa tarpeettomana. Päätettiin lopettaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tarpeeton
tili Osuuspankissa.

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: 7.3.2108

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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