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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 40/2019
Aika: 10.9.2019 klo 12.12- 13.32.
Paikka: Kuopio CA106 ja Joensuu CK216

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

13. § OLL:n liittokokous, ISYYn edustajat. Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään
Jyväskylässä 20.-21.11.2019. ISYYllä on käytettävissään 7 ääntä vuoden 2019 liittokokouksessa.
Hallitus valitsee ISYYn edustajiksi OLL:n liittokokoukseen Ella Partanen (2 ääntä), Ada Hyytiäinen (2
ääntä) ja Miska Tanskanen (3 ääntä). Liittokokoukseen varalle valittiin Saara Tenhovuori.

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:
o

Tuudon opiskelijatunniste. Ei aiheuta toimenpiteitä ISYYlle.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

−

8. § Pääsihteerin irtisanoutuminen. ISYYn pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen on irtisanoutunut
20.8.2019. Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan Edustajiston tehtävänä on 5.valita ja
vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri. Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa
pääsihteerin irtisanoutumisen ja vapauttaa ISYYn pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkosen pääsihteerin
tehtävästä.

−

9. § Pääsihteerirekrytoinnin aikataulu ja käytännöt. Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen on
irtisanoutunut pääsihteerin tehtävistä siirtyäkseen uusiin haasteisiin. Hallitus on käsitellyt asiaa ja
esittää edustajistolle käytäntöjä rekrytoinnin jatkotoimenpiteiden osalta. Hallitus esittää, että
edustajisto valitsee hallituksen valitsemaan hakemusten perusteella 3-5 parasta ehdokasta
pääsihteerin toimeen haastateltaviksi. Haastattelut järjestetään 28.9. Kuopiossa edustajiston
kokouksessa ja tehdään rekrytointipäätös.
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10. § Talousohjesäännön päivittäminen. Pääsihteeri ja kirjanpitäjä ovat jo viime vuonna
valmistelleet talousohjesäännön päivittämistä talouteen liittyvien sääntömuutosten ohessa.
Taloustyöryhmää konsultoituaan, hallitus esittää edustajistolle päivitetyn talousohjesäännön
hyväksymistä talouteen liittyvien sääntömuutosten yhteydessä. Hallitus esittää edustajistolle, että
se hyväksyy päivitetyn talousohjesäännön. LIITE 1.

-

11. § Lähetekeskustelu Taloustyöryhmän uudistamisesta. Talouden erityiskysymyksiä
ylioppilaskunnassa valmistelee taloustyöryhmä, johon kuuluvat edustajiston puheenjohtaja,
hallituksen puheenjohtajisto sekä enintään kolme edustajiston valitsemaa jäsentä. Hallitus esittää
edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun taloustyöryhmän uudistamisesta ja
sääntömuutostarpeesta siihen liittyen sekä valtuuttaa hallituksen valmistelemaan
sääntömuutoksen.

-

12. § Lähetekeskustelu sääntömuutostarpeista liittyen hallituksen ja jaostojen rakenteeseen.
ISYY uudistaa strategiaansa vuodelle 2020 täyttäessään 10 vuotta. Hallituksen, jaostojen ja
kampusvaliokuntien toimenkuvista ja tehtävistä on käyty keskustelua strategiaprosessin aikana.
Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun hallituksen ja jaostojen sekä
kampusvaliokuntien rakenteesta. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto velvoittaa
hallituksen tuomaan päivitetyn sääntöesitykset hallituksen, jaostojen ja kampusvaliokuntien
rakenteeseen liittyen.

-

14. § ISYYn ehdokkaan nimeäminen SYL strategiatyöryhmään. SYL:n toimintasuunnitelman 2019
mukaan: Perustetaan strategiatyötä varten työryhmä. Työryhmää johtaa SYL:n puheenjohtaja,
sihteerinä toimii pääsihteeri. Lisäksi ryhmään kutsutaan SYL:n henkilökunnan, sidosryhmien,
alumnien ja ylioppilaskuntien edustajia. SYL:n Toimintasuunnitelman mukaisesti he hakevat nyt
maksimissaan kahta edustajaa ylioppilaskunnista. Hallitus esittää ISYYn ehdokkaana SYL:n
strategiatyöryhmään Saara Tenhovuori. Pääsihteeri toimittaa Tenhovuoren esittelykirjeen.

−

15. § Muut esille tulevat asiat: Selontekojen deadline.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

-

16. § Tiedottaminen ja toimeenpano: Todettiin ja päätettiin tiedottamisesta ja toimeenpanosta
seuraavaa: 8-12 PS, 13 PJ ja PS, 14 PS.

Seuraava kokous on 20.9.2019.

Hallintokoordinaattori
Saara Närä
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