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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 4/2020
Aika: 27.1.2020 klo 11.00 – 12.27
Paikka: MS505, Kuopio, AU105, Joensuu

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

8.§ Kiinteistö Oy Kuopion Studentia yhtiökokous, kokousedustajan valinta. ISYY omistaa Kiinteistö
Oy Kuopion Studentian osakkeita. Kevään aikana pidetään yhtiön yhtiökokous, johon hallituksen
tulee nimetä ISYYn edustaja. Hallitus nimesi kokousedustajaksi yhtiökokoukseen Aino Peltosen.

−

9.§ Kiinteistö Oy ToriSuvanto yhtiökokous, kokousedustajan valinta. ISYY omistaa Kiinteistö Oy
Tori-Suvannosta osakkeita. Kevään aikana pidetään yhtiön yhtiökokous, johon hallituksen tulee
nimetä ISYYn edustaja. Hallitus nimesi kokousedustajaksi yhtiökokoukseen Saara Tenhovuoren.

−

10. § KICK OFF – tilaisuuteen yhteyshenkilön nimeäminen. Kick Off-tilaisuus keskiviikkona
29.1.2020 klo 14:15-15:30 Mediteknian salissa MD100. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella
tullaan toteuttamaan kevään 2020 aikana synergia- ja toiminnallisuustarkastelu. Työ tehdään
yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tarkastelun lopputuloksena on visio kampuksen
tulevaisuuden toimintojen sijoittumisesta. Visiotyön tavoitteena on lisätä Kuopion kampuksen
vetovoimaa ja kilpailukykyä. Hallitus nimesi yhteyshenkilöksi Pinja Kääriäisen.

−

12. § Sääntövaliokunnan ja talousvaliokunnan puheenjohtajien palkkiot (osittain ehdollinen).
Mikäli edustajisto hyväksyy 1.2.2020 kokouksessaan kohdassa 10 § ISYYn sääntöjen muutokset
liittyen talousvaliokuntaan sekä hyväksyi, että valmistelutoimenpiteisiin voi ryhtyä ennen
sääntömuutoksen vahvistamista käsitellään myös talousvaliokunnan valinta. Talousvaliokunnalla ei
ole toimivaltaa ennen sääntömuutoksen vahvistamista, eikä se voi toimia muutoin kuin
järjestäytyä.
Hallitus päätti, että sääntövaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 500 euroa/vuosi ja
talousvaliokunnan puheenjohtajan palkkio 500 euroa/vuosi, mikäli edustajisto 1.2.2020
kokoukseen hyväksyy ko. sääntömuutoksen sekä perustaa ko. valiokunnan.

−

13. § Judica ry:n järjestöavustushakemuksen käsittely, liite 13. Hallitus päätti poistaa hallituksen
kokouksessa 55/2019 tekemä päätös Judica ry:n tekemän avustushakemuksen osalta, koska se
tehtiin ennen kuin Judica ry:ltä oli pyydetty puuttuvia liitteitä. Hallitus päätti, että hankeavustusta
ei myönnetä, koska lauluvihkojen tulostaminen yleensä yhdistyksen käyttöön ei ole
hankeavustushakukuulutuksen mukainen hanke, jota ylioppilaskunta tukee. Hallitus päätti myös,
että yleisavustushakemus kopiokiintiöstä yhdistyksen hallintoa varten hylätään, koska yhdistyksen
aiemmat tilinpäätökset ja talousarvio osoittavat, ettei Judica ry:llä ole sellaista taloudellisen tuen
tarvetta, johon yleisavustus on tarkoitettu. Muistutetaan Judica ry:tä, että se voi silti tulostaa
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tarvitsemiaan materiaaleja ISYYn toimistolla. Tulosteen hinta on 5 senttiä mustavalkoiselta
yksipuoliselta A4 tulosteelta.

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
o

Asia:
Asia:

Harjoitteluhakuilmoitukset ISYYn harjoittelupaikkoihin, liitteet 5.1-5.2
Jaostojen puheenjohtajahaku

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

11.§ Hallituksen esitys ylioppilaskunnan kunniajäsenestä (salassa pidettävä). Hallitus ei tee
esitystä kunniajäsenestä.

−

14.§ Muut esille tulevat asiat:
o

−

Asia: SuperHellin aika

15.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen
kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8-10, 12-13 § pääsihteeri, 11. §
puheenjohtaja.

Seuraava kokous: 1.2. klo 8.30

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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