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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 11/2018
Aika: 28.3.2018 klo 9.34-12.31.
Paikka: AU110 ja GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:


Lukeman kattoon on sijoitettu Leka Volleyn pelejä varten Avekin omistama videotykki. Lekan
toiminnan päätyttyä videotykki viedään pois, mikäli ISYY ei käyty etuosto-oikeuttaan. ISYYlle on
tarjottu mahdollisuutta ostaa videotykki omaksi hintaan 700 € + alv. Kuopion henkilökunta pitää
hankintaa tarpeellisena. Esitettiin, että ostetaan Lukeman kattoon sijoitettu Avekin videotykki
hintaan 700 € + alv. Hallitus päätti hylätä Avekin tarjouksen sekä hallitus päätti, että Lukemalle
hankintaan uusi videotykki.



ISYYn hallitukselle on lähetetty hakemus Savonlinnan OKL:n opiskelijoiden salibandyjoukkueen
OSM-kisoihin osallistumiseen tukemisesta. Hallitus päätti, ettei se myönnä haettua avustusta, vaan
hakijaa ohjeistetaan hakemaan hankeavustusta.



Suvantokatu 6 liikehuoneistoissa on syytä tehdä lukkojen uudelleen sarjoitus, kun tila muutetaan
kahdeksi liikehuoneistoksi. Joensuun lukituspiste on ainut palveluntarjoaja joka pystyy
toteuttamaan uudelleen sarjoituksen ennen huhtikuun alkua. Hallitus päätti hyväksyä Joensuun
lukituspisteen tarjouksen lukkojen uudelleen sarjoittamisesta hintaan 1456,84 €.



Kansainvälisten asioiden sihteeri Riitta Sahlstén on irtisanoutunut opintovapaansa aikana
toimestaan 1.5.2018. Sahlsténin opintovapaan ajaksi on palkattu sijainen 31.7.2018 saakka. Toimen
rekrytointi on hyvä suorittaa nyt kevätlukukauden aikana. Rekrytoinnin yhteydessä kansainvälisten
asioiden sihteerin nimike päivitetään. Hallitus nimesi rekrytointiryhmään: puheenjohtajan,
pääsihteerin, Saara Oravuon ja Sara Salosen. Hallitus päätti samassa yhteydessä, että
kansainvälisten asioiden sihteerin uudeksi nimikkeeksi tulee kansainvälisten asioiden
koordinaattori.



ISYYn edustajisto on kokouksessaan 3/2018 myöntänyt GDPR:n ja saavutettavuusdirektiivin
vaatimusten täyttämisen vuoksi internet-sivujen uudistamiseen 13 000 € määrärahan.
Palveluntarjoajia on kilpailutettu viestintäsuunnittelijan esittämien ISYYn toiveiden/vaatimusten
mukaisesti. Tarjoukset nähtävillä kokouksessa. Esitettiin, että hallitus tarkastelee saadut tarjoukset
ja päättää palveluntarjoajasta edustajiston antamien taloudellisten raamien puitteissa. Hallituksen
jäsen Niklas Leinonen esitti, että asia jätetään pöydälle. Salonen kannatti. Suoritettiin äänestys,
jossa asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 5-2.
Puheenjohtaja Sikiö esitti, että hallitus hyväksyy Sivuviidakko Oy:n tarjouksen ja varaa pääsihteerille
neuvotteluvaraa tarjouksen tarkemmalle neuvottelulle kokouksessa käydyn evästyskeskustelun
pohjalta. Hallituksen jäsen Heikki Räihä kannatti. Hallituksen jäsen Niklas Leinonen esitti, että
Sivuviidakolle tehdään vastatarjous, että tarjous olisi yhteensä 13 000 € veroineen. Leinosen esitys
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kannattamattomana raukesi. Puheenjohtaja totesi Sikiön esityksen tulleen hallituksen päätökseksi.
Leinonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
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: 6.4.2018.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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