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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 25/2018
Aika: 18.9.2018 klo 10.11 – 12.30
Paikka: Videoneuvottelutilat AU270 + SN101

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

Pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat neuvotelleet työntekijöiden edustajien kanssa
paikallisesta sopimuksesta. Hallitus hyväksyi yksimielisesti työnantajan esityksen paikalliseksi
sopimukseksi.

−

Kilpailu ainejärjestöille, kerhoille ja kampusjärjestöille: perheellisten opiskelijoiden tapahtuma.
Hallitus päätti, että ISYY järjestää ainejärjestöille, kerhoille ja kampusjärjestöille kilpailun
perheellisten opiskelijoiden tapahtuman ideoimiseksi. Palkintona kilpailussa on 200 euron avustus
tapahtuman järjestämiseksi. Avustus voidaan käyttää vain tappion takaamiseksi ja se on käytettävä
31.12.2018 mennessä.

−

Edunvalvontasektori on valmistellut ISYYn eduskuntavaalitavoitteita kevään 2019 vaaleihin.
Eduskuntavaalitavoitteet olivat lausuntokierroksella edustajistolle syyskuussa. Hallitus päätti esittää
ISYYn eduskuntavaalitavoitteet edustajiston hyväksyttäviksi.

−

Sääntövaliokunta on työstänyt merkkiohjesäännön muutosta. Hallitus päätti esittää edustajistolle
hyväksyttäväksi päivitetyn merkkiohjesäännön.

−

Joensuun vapaa-ajanjaoston puheenjohtaja Veera Kananen on pyytänyt eroa luottamustoimestaan
Joensuun vapaa-ajanjaoston puheenjohtajana. Edustajisto on delegoinut hallitukselle jaostojen
täydentämisen toimikauden ollessa kesken. Joensuun vapaa-ajanjaoston puheenjohtajuus oli
avoimessa haussa. Hakuaikana tuli yhteensä kolme hakemusta; Miska Tanskanen, Marko Koskelo ja
Juuso Myller. Hallitus suoritti Joensuun vapaa-ajanjaoston puheenjohtajan valinnassa suljetun
lippuäänestyksen, koska kyseessä on henkilövaali. Vaaleissa annettiin yhteensä 7 ääntä, jotka
jakautuivat seuraavasti: Miska Tanskanen 5, Juuso Myller 1, Marko Koskelo 1. Hallitus totesi, että
suoritetun vaalin mukaan Joensuun vapaa-ajanjaoston puheenjohtajaksi nimitetään Miska
Tanskanen.

−

Heikki Räihä on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 § sanoo
hallituksen täydentämisestä: ”Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken
toimikauden vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen
puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai
varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja
uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai
hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen
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puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston
hylkäämää ehdokaslistaa.” Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se myöntää Heikki Räihälle
eron hallituksen varapuheenjohtajan toimesta ja samalla hallituksen jäsenyydestä. Hallitus esittää
edustajistolle, että hallitusta ei täydennetä loppuvuodelle 2018 hallituksen jäsenen tai 2.
varapuheenjohtajan osalta.
−

Vuosijuhlamestarin haku vuosijuhliin 2019 oli auki 31.8- 14.9.2018 Hakuaikana ei tullut yhtään
hakemusta. Hallitus päätti jatkaa vuosijuhlamestarin hakuaikaa ajalle 19.9-3.10.2018.

−

Uljaan ilmoitusmyyjä on lähettänyt hallitukselle kirjallisen pyynnön provisiopalkan tarkastamisesta
27 %:sta 28 %:iin. Uljaan vt. päätoimittaja puoltaa hakemusta. Hallitus päätti tarkastaa Uljaan
ilmoitusmyyjän provisiopalkkaa 27 %:sta 28 %:iin 1.10.2018 alkaen.

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: Edustajiston kokouksen yhteydessä 27.9.2018.

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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