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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 11/2019
Aika: 28.2.2019 klo 14.17—15.22.
Paikka: AU105, CA106
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
−

Työntekijän tehtävänimikkeen vaihtaminen. Muutetaan edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaran
tehtävänimike nimikkeeksi edunvalvonta-asiantuntija. Työn sisältö, palkkaus ja muut työsopimuksen
määrittämät asiat pysyvät kaikilta osin muuten samoina. Korjaus tehdään työsopimuksen
kumpaankin kopioon.

−

ISYY-hupparit. Tilataan Stadium Team Salesilta 10 hupparia, eli hallituksen jäsenille sekä
henkilökunnasta Kalle Parviaiselle ja Heljä Koistiselle, joilla ei vielä ole ISYY-hupparia.
Kokonaishinnaksi tulee 549,90 €. Ilonan sponsoriosuuden 300,00 € jälkeen jää 249,90 € maksettavaa.

−

ISYYn edustajan valinta Opiskelijan Itä-Suomi ry:n vuosikokoukseen. Valittiin Aino Peltonen ISYYn
edustajaksi Opiskelijan Itä-Suomi ry:n vuosikokoukseen 13.5.2019 klo 13.

−

Ylioppilaskunnan ainejärjestölistan päivittäminen. Itä-Suomen yliopiston lakkautettua Savonlinnan
kampuksen kolme ainejärjestöä on siirtynyt tosiasiallisesti Joensuuhun. Kaksi näistä Kotex ry
(kotitalouden- ja käsityön opettajaksi opiskelevien ainejärjestö) ja Sulo ry (varhaiskasvatuksen
opiskelijoiden ainejärjestö) jatkavat toimintaansa kuten ennenkin. Kolmas ainejärjestö Pedary ry on
saman alan opiskelijoiden ainejärjestö kuin jo aiemmin Joensuussa toiminut Popsi ry, eli kummatkin
ovat luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestöjä. Koska Pedary ja Popsi ry ovat saman oppiaineen
ainejärjestöjä samalla kampuksella, kummatkin eivät voi toimia ISYYn tarkoittamina
ainejärjestöinä. Kumpaakin yhdistystä on kuultu asiassa ja Pedary ry:lle sopii, että Popsi ry toimii
jatkossa luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestöinä.
Poistetaan Pedary
ry
ISYYn
ainejärjestöluettelosta. Merkittiin tiedoksi, että Popsi ry toimii edelleen luokanopettajaopiskelijoiden
ainejärjestönä Joensuun kampuksella.

−

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen.
Todettiin, että Reetta-Kaisa Vainikainen ei ole enää käytettävissä yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi. Nimettiin kauppat. yo.
Aleksi Kinnunen Nelli Reinikaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuoden 2019 loppuun kestäväksi
toimikaudeksi. Aleksi Kinnunen ei osallistunut kohdan käsittelyyn.

−

Asiantuntijan valitseminen. ISYYn on perusteltua käyttää asiantuntijapalveluita päätöksenteon
tukena sekä mahdollisissa riita-asioissa. Asianajotoimisto Teräskulma Oy:tä on jo aiemmin
konsultoitu mm. kiinteistöasioissa. Valittiin Asianajotoimisto Teräskulma Oy edustamaan ja
avustamaan ISYYtä tarvittaessa.
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−

Yhdenvertaisuuskoulutuksen järjestäminen. Päätettiin järjestää ISYYn toimintasuunnitelman
mukaisesti yhdenvertaisuuskoulutus ainejärjestötoimijoille ja kutsua kouluttajaksi Kynnys ry.

−

Haalarimerkkien tilaaminen. Vuoden 2019 vaaleja varten tilattavat merkit voidaan kirjata
edustajiston kustannuspaikalle. Todettiin, että mikäli merkkejä jää, niitä voidaan käyttää tulevien
vuosien vaalityössä. Päätettiin tilata 1 500 haalarimerkkiä vaaleja varten Merkillinen.fi:stä, jonka
tarjous oli hinta-laatusuhteeltaan paras.

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: tarvittaessa vko 10 ja ke 13.3. klo 12.

Kalle Parviainen
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori
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