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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 34/2018
Aika: 23.11.2018 klo 9.06 - 13.20.
Paikka: Videotilat: MD200 + CK216

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:

− ISYY on päättänyt tilata uudet internet-sivut Koodiviidakolta keväällä 2018.
Saavutettavuusdirektiivin uuden version vaatimusten noudattaminen ja vanhojen internet-sivujen
uutishistorian siirtäminen Koodiviidakon toimesta tarkoittaa 1000 € lisäkulua. Hallitus palautti
asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 33/2018. Hallitus kuuli viestintäkoordinaattori
Kainulaista asiassa. Hallituksen jäsen Iiris Pääkkönen esitti, että budjetoidaan nettisivujen lisäkulut 1000 € ensi vuodelle, Niklas Leinonen kannatti. Äänestettiin: 7-3. Hallitus päättää hyväksyä
internet-sivujen lisätöistä aiheutuvat -1000 € lisäkuluja viestintämomentille kuluvan vuoden 2018
budjettiin.

- Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 8/2018. ISYYn
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee
esityksensä talousarviosta edustajistolle. Taloustyöryhmän esitys esityslistan liitteenä 1. Hallitus
hyväksyy osaltaan ISYYn talousarvion vuodelle 2019 ja lähettää sen edelleen edustajistolle
hyväksyttäväksi:
Niklas Leinonen esitti, että isyy tuotteet -3000 kulut ja tulot -3000. Juuso Sikiö kannatti.
*****Iiris Pääkkönen poistui klo 10.49 pykälän 9 käsittelyn aikana. *****
*****kokoustauko klo 10.53-11.08****
Niklas Leinonen esitti, että tili koulutus 4026 -3500 €, Susanna Haverinen kannatti.
Juuso Sikiö esitti, että -15 000 strategiatyöhön, 4000 Keskushallinto. Tommi Manninen kannatti.
Lisää strategialle oma rivi hallituksen toiminnan alle.
- ATK-laitteet ja lisenssit 4351 Susanna Haverinen esitti lisää -2000 € kuluihin, Ada Hyytiäinen
kannatti.
- 4022 keskushallinto, osallistumiskulut -4000 €, Niklas Leinonen esitti, Susanna Haverinen kannatti
- 4520 Niklas Leinonen esitti -1000 yhteensä € yleiset kahvikulut, Hanna Saarelainen kannatti
- 3210 Hallituksen palkkiot. Niklas Leinonen esitti -68 000 €, Heidi Hämäläinen kannatti
- 4000 järjestökoulutuksen kouluttajat, varaus pois, Niklas Leinonen esitti 0 €, Heidi Hämäläinen
kannatti.
4000 Juuso Sikiö esitti -1000 € varaus, Ronja Mäkinen kannatti. Äänestettiin: Leinonen 5 ääntä 3
Sikiö, Leinonen 6 ääntä 2 hallituksen pohja. Leinosen esitys voitti. Rivi Järjestökoulutuksen
kouluttajat POISTETAAN.
- 4000 liikunta-appro -3000 € Niklas Leinonen esitti, Ada Hyytiäinen, Juuso Sikiö ja Susanna
Haverinen kannattivat.
1

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
26.11.2018

____________________________________________________________________
- 4000 Niklas Leinonen esitti -3000 € vuosijuhlat, Heidi Hämäläinen kannatti. Tommi Manninen
esitti -3500 €, raukesi kannattamattomana. Hallitus hyväksyi yksimielisesti Leinosen esityksen.
- 4000 hallituksen toiminta, JV-koulutus, Niklas esitti -4000 € kuluihin lisää. Juuso kannatti. Tuloihin
+ 1000 € lisää JV-koulutettavien pantti
- Edustajisto toiminta 4000 momentti, Niklas Leinonen esitti -5000 yhteensä, leikataan -1000 €,
jätetään siis vaan vaalityöntekijä. Tommi Manninen kannatti. 6 ääntä hallituksen pohja – 2 Niklas,
tyhjiä 1. Hallituksen pohja voitti.
- 4024 Niklas Leinonen esitti, liittokokouskulut -5000 euroa yhteensä, Juuso Sikiö kannatti äänestys:
8-1 äänestys, Niklaksen esitys voitti.
- 3210 Niklas Leinonen esitti, että KVK palkkiot nostettaisiin yhteensä summaan -1500 €. Leinosen
esitys kannattamattona raukesi. Hallitus käsitteli Talousarvion Kampusvaliokuntiin asti, talousarvio
pöydätään ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
−

Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2019 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §: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: 27.11. klo 8.30-

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri
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