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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 35/2018
Aika: 27.11.2018 klo 8.36-11.19
Paikka: Videotilat: CA 106 ja AU270

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

Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 8/2018. ISYYn
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee
esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 34/2018
ja talousarvion käsittely on kesken ja sitä jatketaan kokouksessa 35/2018. ISYYn edustajisto on
päättänyt ISYYn jäsenmaksun säilyvän entisellään 126 eurossa, vaikka jäsenmaksun YTHS-maksun
osuus kasvaa 3 €/jäsen. ISYY maksaa siis omista varoistaan YTHS-maksua 3 €/jäsen, noin 40 000
euroa vuosittain suoraan YTHSlle. Hallitus päätti, että exceliä ei toimiteta edustajistolle, vaan
perinteinen pdf.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niklas Leinonen esitti, että edunvalvontajaosto ja vapaa-ajanjaostot -1000 €/Joensuu, Juuso
Sikiö kannatti Leinosen esitystä.
Hallitus päätti yksimielisesti Kuopion jaostot, järjestöjaosto ja edunvalvontajaosto -700
€/jaosto.
Tommi Manninen esitti ESN Joensuulle + 200 € ja ESN Kisa -200 €. Mannisen esitys raukesi
kannattamattomana.
Joensuun ylioppilaiden pelikerho. Niklas Leinonen jääväsi itsensä kerhon talousarvion
käsittelyn ajaksi.
Heidi Hämäläinen esitti, että Joensuun akateeminen väkijuomakerho -400 € yhteensä ja
KAAOS -400 €. Sara Salonen kannatti. Hallitus hyväksyi yksimielisesti.
Juuso Sikiö esitti, että MTG Kilta -300 € yhteensä. Susanna Haverinen kannatti. Hallitus
hyväksyi yksimielisesti.
Juuso Sikiö esitti, että ASA -500 € yhteensä. Heidi Hämäläinen kannatti. Hallitus hyväksyi
yksimielisesti.
Ada Hyytiäinen esitti JOOJAKU -500 € yhteensä, Niklas Leinonen kannatti. Hallitus hyväksyi
yksimielisesti.
Juuso Sikiö esitti, että Ympäristöklubi Kuopio +50 €. Niklas Leinonen kannatti. Hallitus
hyväksyi yksimielisesti.
Heidi Hämäläinen esitti, että -600 € yhteensä KYYLÄ, Hanna Saarelainen ja Ronja Mäkinen
kannatti. Hallitus hyväksyi yksimielisesti.
Nuotin vieressä, Hanna Saarelainen esitti -550 € yhteensä Heidi Hämäläinen, Susanna
Haverinen kannatti. Hallitus hyväksyi yksimielisesti.
Niklas Leinonen esitti, että varataan 0 € kerholle Kives, Leinosen esitys raukesi
kannattamattomana.
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Juuso Sikiö esitti, että -20 000 € asianhallintajärjestelmä leikataan pois. Niklas Leinonen
kannatti.
o Hallitus päätti yksimielisesti poistaa kriisiviestinnän koulutus pois -1500 €.
Hallitus päätti osaltaan hyväksyä ISYYn talousarvion vuodelle 2019 ja lähettää sen em. muutoksin
edustajiston hyväksyttäväksi.
−

Hallitus on työstänyt sektoriryhmittäin ISYYn toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.
Toimintasuunnitelmaan kerättiin ajatuksia niin edustajistolta kuin työntekijöiltä kyselyn avulla.
Hallitus hyväksyi ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja lähettää asiakirjan edelleen
edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy ISYYn vuoden 2019
toimintasuunnitelman.

−

Hum.kand. Karo Kankus on pyytänyt eroa yliopistokollegion opiskelijavarajäsenyydestä
paikkakunnalta pois muuton vuoksi 10.10.2018. Ylioppilaskunnan sääntöjen § 18 mukaan
opiskelijaedustajat yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan
hallituksen esityksestä. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi haun yliopistokollegion
varajäseneksi 11.10. Hakuajan päättymiseen mennessä yliopistokollegion varajäseneksi jätettiin
kolme hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 31.10. esittää edustajistolle että se valitsisi
yliopistokollegion varajäseneksi fil.yo. Niina Lapinlammen. Lapinlampi ilmoitti kuitenkin 21.11.
ylioppilaskunnalle solmineensa työsopimuksen yliopiston kanssa ja täten menettäneensä
edustuskelpoisuutensa yliopistokollegiossa opiskelijoiden ryhmässä. Näin ollen edustajisto ei
valinnut uutta varajäsentä Kankuksen tilalle. Kahden muun hakijan hakuasiakirjat on lähetetty
hallitukselle 21.11. Hallitus palautti asian uudelleen valmisteluun kokouksessaan 34/2018.
Hakemusten perusteella yht.yo. Mikko Nissinen on kahdesta hakijasta kokeneempi. Hallitus päätti
esittää edustajistolle, että myönnetään Hum.Kand. Karo Kankukselle ero yliopistokollegion
varajäsenyydestä. Hallitus esittää edustajistolle myös, että nimetään yht. yo. Mikko Nissinen Marko
Koskelon henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2019 loppuun
saakka yliopistokollegion varajäseneksi.

−

Edustajisto asetti keskuudestaan UEF-visiovaliokunnan. Valiokunta on työstänyt visiota ja
edustajisto on käynyt vision luonnoksesta lähetekeskustelun kokouksessaan 7/2018. Tommi
Manninen esitti asian uudelleen valmisteluun palauttamista hallituksen työstämiseen. Susanna
Haverinen kannatti Mannisen esitystä. Hallitus hyväksyi yksimielisesti.

−

Edustajiston kokouksessa 8/2018 edustajisto hyväksyi ponnen ISYYn työjärjestysten
päivittämistarpeesta. Hallitus hyväksyi vastauksen edustajiston hyväksymään ponteen.

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: mahdollisesti ke 28.11. klo 12.

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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