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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2021
Aika: 21.1.2021 klo 10:07 – 11:48
Paikka: GHO

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

8.§ Kampustyöryhmän perustaminen, Joensuu/Kuopio. Hallitus päätti perustaa Joensuun ja
Kuopion kampuksille toistaiseksi työryhmät, joiden tarkoitus on seurata ja koordinoida kampuksilla
tapahtuvaa ISYYn toimintaa. Lisäksi työryhmät tekevät hallitukselle esityksen vuosijuhlissa
myönnettävistä ISYYn kunnianosoituksista, päättävät perinteisistä vapun nimeämisistä,
valmistelevat hallitukselle päätösesitykset kampustaan koskevista toimeentulo-, hanke- ja
kerhoavustuksista sekä nimittävät ISYYn edustajat kampuksellaan toimivien ainejärjestöjen
vuosijuhliin. Työryhmät voivat myös myöntää avustuksena piirissään toimiville järjestöille ja
kerhoille ISYYn tilojen ilmaisia käyttökertoja.
Työryhmät käyttävät hallituksen budjettia sille määrättyjen tehtävien hoitamiseen. Ainejärjestöjen
vuosijuhlien maksuista korvataan ISYYn edustajalle puolet, kuitenkin korkeintaan 50e. Lahjojen arvo
on 20e, aineettomia lahjoja suositaan.
Hallitus valitsi kampustyöryhmiin seuraavat henkilöt:
o Kuopion kampustyöryhmään: Vesa Janhunen, Jenni Kortelainen, Pauliina Ryökäs, Enni
Toiviainen, Jimi Viita-aho, Riku Kiviluoto ja Salli Kosonen.
o Joensuun työryhmään: Sami Tanskanen, Pavel Kipriianov, Eveliina Scharin, Juuso Myller ja Ella
Partanen.
o Lisäksi kampustyöryhmiin kuuluvat kampuksella toimivien tiimien nimittämät edustajat sekä
puheenjohtajaneuvoston
puheenjohtaja.
Työryhmien
puheenjohtajina
toimivat
kampuspuheenjohtaja.

−

9.§ ISYYn uusien sääntöjen mukaisten tiimien toiminnan käynnistäminen, liite 9. Hallitus päätti
perustaa seuraavat tiimit ja nimesi niihin seuraavat vastuuhenkilöt:
o
o
o

Vapputiimit (Juuso Myller ja Enni Toiviainen)
Sawo-Karjala-tiimi (Jimi Viita-aho)
Edunvalvontatiimi (Eveliina Scharin)

Lisäksi hallitus päätti käynnistää haun yllä listattuihin tiimeihin.
−

12.§ Kiinteistö Oy Kuopion Studentia yhtiökokousedustajan nimeäminen. Hallitus nimesi
kokousedustajaksi Vesa Janhusen ja hänen varallensa Jimi Viita-ahon.
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−

13.§ Tori-Suvanto Oy yhtiökokousedustajan nimeäminen. Hallitus nimesi Sami Tanskasen ja hänen
varallensa Hannele Mirolan.

−

15.§ Vuokrasopimuksen vahvistaminen, Suvantokatu 6, liite 15. ISYY omistaa katutason liiketiloja
osoitteessa Suvantokatu 6, Kiinteistö Oy Tori-Suvanto. Hallitus vahvisti vuokrasopimuksen ja -ehdot
ja hyväksyi sopimuksen.

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: O2 jäsenyys – ISYYn jäsenen asettaminen opetus- ja ohjausneuvostoon, liite 5.
o Asia: Edustajiston palautekysely ja viesti.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

10.§ Linjaukset ja vastuut tapahtumista vuodelle 2021, liite 10. Hallitus päätti vastuista ja
linjauksista tapahtumien järjestämiselle vuodelle 2021. Linjauksia ja vastuita tarkennetaan tarpeen
mukaan.

−

11.§ Puheenjohtajaneuvostojen koollekutsuminen. ISYYn uusien 1.4.2021 voimaanastuvien
sääntöjen mukaan ISYYn kummallakin kampuksella toimii puheenjohtajaneuvostot, joiden jäseninä
ovat ISYYn ainejärjestöiksi hyväksyttyjen yhdistysten puheenjohtajat. Edustajisto päätti antaa
hallitukselle valtuuden ryhtyä toimiin ennen sääntöjen voimaantuloa. Tämän perusteella hallitus
voi kutsu puheenjohtajaneuvostot järjestäytymiskokoukseen.
Hallitus päätti kutsua puheenjohtajaneuvostot järjestäytymiskokoukseen helmi- tai maaliskuussa.
Hallitus delegoi koollekutsumisoikeuden hallituksen puheenjohtajille. Hallitus pyytää
puheenjohtajaneuvostoja tekemään esityksen edustajistolle puheenjohtajaksi vuodelle 2021.
Lisäksi hallitus pyytää puheenjohtajaneuvostoja nimeämään varapuheenjohtajansa sekä sihteerinsä
vuodelle 2021.

−

14.§ UArctic Call for Student Nominations – ehdotus UArctic Board 2021 opiskelijajäseneksi, liite
14. Hallitus esittää opiskelijajäseneksi Pavel Kipriianovia.

−

16.§ Pyyntö sääntövaliokunnalle muuttaa sääntöä vuosijuhlien päivämäärästä. Uusien sääntöjen
mukaan ISYYn vuosijuhlaa ei voida järjestää 30.4. jälkeen, mikä aiheuttaa ongelmia vuosijuhlan
käytännön järjestelyissä. Hallitus pyytää sääntövaliokuntaa valmistelemaan sääntömuutokseen
ISYYn sääntöjen 61 §:n niin, että vuosijuhlien päivämäärää ei määrättäisi säännöissä tai poistamaan
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sääntöjen 61 §:n, koska käytännön toimet olisi parempi määritellä toimintasuunnitelmassa ja
talousarviossa kuin säännöissä. Lisäksi hallitus toivoo, että asia käsiteltäisiin kiireellisenä ja
sääntövaliokunta esittäisi edustajistolle asian käsittelyä kiireellisenä.
−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Asia: Ilta-ajan tapahtumat, kokoukset ja toiminta
o Asia: Periferia-tapaaminen etänä keväällä
o Asia: Kioskin alasajon kustannusten kirjaukset

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 28.1.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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