ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

2.3.2020

____________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2020
Aika: 26.2.2020 klo 12.04 – 13.59
Paikka: Kuopio CA305/Joensuu AU112

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

8. § Ylioppilaskunnan kuntanauhan luovuttamisesta ja myyntihinnasta päättäminen. Hallitus on
tilannut uuden merkkiohjesäännön mukaisesti päätettyä kuntanauhaa. Hallitus päätti, että:
o hallitusnauhaa myydään vanhoille hallituksen jäsenille 4 euroa/metri.
o Seuraavat henkilöt saavat hallitusnauhan toimensa puolesta:
▪ Hallituksen jäsenet
▪ Edustajiston puheenjohtajisto
▪ Pääsihteeri
o Kuntanauhaa myydään jäsenille 4 euroa/metri.
o Seuraavat henkilöt saavat kuntanauhan toimensa puolesta:
▪ ISYYn työntekijät
▪ Jaostojen puheenjohtajat
Lisäksi hallitus päätti, että hallitus saa käyttää uutta hallitusnauhaa ISYYn vuosijuhlista 14.3.2020
alkaen.

−

9. § Toiminta-avustuksen myöntäminen kerholle (UBC) vuodelle 2020, liite 9. Kerho nimeltä UEF
Student Bible Club anoo toiminta-avustusta vuodelle 2020 ja on lähettänyt budjetin hallitukselle.
Hallitus päätti myöntää 150€ arvosta avustusta kerholle.

−

10.§ Vuosijuhlahankinnat. ISYYn edustajiston on 1.2.2020 kokouksessaan 12.§ antanut hallitukselle
valtuudet päättää ISYYn lipun muodosta ja suunnittelusta. Tähän ei kuitenkaan ole varauduttu
talousarviossa. Hallitus päätti hankkia kehyksiä. Hinta-arvio noin 700 euroa. Hankinnat
kohdistetaan ylioppilaskunnan tunnukset-budjettikohtaan.

−

12.§ ISYYn lausunto Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle koskien oikaisuvaatimusta
keskusvaalilautakunnan 13.12.2019 tekemästä päätöksestä, liite 12 (salassapidettävä). Hallitus
hyväksyi lausuntoluonnoksen ja valtuutti Asianajotoimisto Teräskulman Saara Leinosen
viimeistelemään sen valmiiksi sekä toimittamaan sen Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle.
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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 Asia: Saara Leinonen valitti tekemään Uljaan digiarkistointiin liittyvä harjoittelu 30.3.2020
alkaen. Harjoittelun kesto on 3 kuukautta.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

11.§ Lisäbudjettiesitys. Hallitus esittää edustajistolle, että se lisää talousarvioon seuraavat esitetyt
lisäykset:
o Kunniamerkkien, nauhojen ja kehysten hankinta
▪ kustannus kunniamerkeistä ja nauhoista kokonaisuutena noin 3650 euroa budjetin
ollessa 3000 euroa. Budjetin ylitys noin 650 euroa.
▪ Kehysten kustannusarvio noin 700 euroa.
Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto muuttaa talousarviossa kohtaa ”hallitus:
ylioppilaskunnan tunnukset” nykyisestä 3000 eurosta noin 4350 euroon. Hallitus esittää, että
siirretään talousarvion kohdasta ”hallitus: periferian järjestäminen” 1400 euroa kohtaan
”ylioppilaskunnan tunnukset”.
Lisäksi ISYYltä puuttui budjettiin 2020 kuulumaton hallinnon vastuuvakuutus, joten sellainen otettu,
ja sen kustannukset ovat noin 528 e/vuosi. Johtuen tehtyjen ylitysten kiireellisyydestä, tuodaan ne
lisätalousarvioesityksenä seuraavaan edustajiston kokoukseen

−

13.§ Muut esille tulevat asiat:
o Asia: Opiskelijoiden sisäänottomäärät.

−

14.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden
tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-12.§ pääsihteeri.

Seuraava kokous: 28.2. klo 15.00

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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