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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 17/2018
Aika: 8.5.2018 klo 16.08- 22.52.
Paikka: Videoyhteydet Kuopio: CA304, Joensuu: BOR101, Savonlinna: B304 (HUOM! Samat tilat kuin edari)

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

Vappuna ISYYn Instagamissa järjestettiin kuvakisa, tarkoituksena ottaa kuva tai video
vappujuhlinnasta, ja postata se hashtagilla #isyyvappu2018 + kampuskaupunki. Joka kampukselta
on tarkoitus valita yksi voittaja. Yksi kuva tuli sähköpostilla ja yksi vapun Facebook-tapahtumaan.
Hallitus valitsi osallistuneiden joukosta Vapun somekisan voittajat:
o Kuopio: Simalasikilinää ja hampaiden kalinaa.
o Joensuu: Sellanen vappu
o Savonlinna: Video ja pässi

−

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi säädösluonnoksen hallituksen esitykseksi laista
korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta
sekä
siihen
liittyvistä
laeista
(STM/1858/2018) 19.4.2018. Samalla säädösluonnos lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle.
Suomen ylioppilaskuntien liitto on pyytänyt ylioppilaskuntia lausumaan omaan lausuntoonsa
4.5.2018. Ylioppilaskuntien oma lausuntoaika päättyy 13.5.2018. Ylioppilaskunnan asiantuntija,
edunvalvontasihteeri sekä hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ovat valmistelleet
ylioppilaskunnan lausunnon. Hallitus hyväksyi valmistellun lausunnon vastaukseksi SYL:n
lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta (STM/1858/2018) sekä siihen liittyvästä laeista.

−

ISYY omistaa Asunto Oy Satopoijusta osakkeita (=varasto). ISYY voi osakkeen omistajana valita
edustajansa yhtiökokoukseen. Yhtiökokous järjestetään 17.5.2018 klo 18.00. Hallitus päätti
delegoida Asunto Oy Satopoijun yhtiökokousedustajan valinnan pääsihteerille. Mikäli edustajaa ko.
yhtiökokoukseen ei tällä kertaa löydy, ei ISYYllä ole Asunto Oy Satopoijun kevään 2018
yhtiökokouksessa edustajaa.

−

Edustajisto on kokouksessaan 4/2018 esittänyt hallitukselle kaksi pontta. Hallitus hyväksyi
vastaukset edustajiston ponsiin.

−

Joensuun toimistolla on akuutti tarve uusia muutaman työntekijän tietokone sekä hallituksen ja
asiakaspalvelun koneet. Vapaa-ajan sihteeri on selvittänyt yhteistyössä UEF:n tietohallinnon kanssa
koneiden hankintaa. Koneiden hankinta on tehtävä UEF:n tietohallinnon kautta, jotta koneet
saadaan yhdistettyä yliopiston verkkoon. Hallitus hyväksyi neljän tietokoneen hankinnan
yhteishintaan 4 937,47 € (sis. alv.).
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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 ilmoitusasiat

−

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 18.5.2018
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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