20.4.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 14/2021
Aika:

15.4.2021 klo 10:07–11:40

Paikka:

GHO

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta:
Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
•

8 § Hallituksen järjestäytyminen. Hallitusta on täydennetty 8.4.2021 edustajiston kokouksessa. Hallitukseen on valittu Maria Laurikainen, jolle hallituksen
tulee nimetä tehtäväkenttä. Hallitus nimesi Maria Laurikaisen tehtäväkentäksi
ympäristö- ja kehitysyhteistyösektorin ja yhteisöllisyyden sekä ISYYn SILLAThankkeen ohjausryhmän vetämisen. Muilta osin hallitus ei tehnyt muutoksia
hallituksen vastuutehtäviin.

•

9 § Ainejärjestökummien nimeäminen, liite 9. Jokainen ISYYn hallituksen jäsen vastaa erityisesti omien kummiainejärjestöjensä ja ISYY:n välisestä viestinnästä. Hallituksen uudelle jäsenelle tulee nimetä omat kummiainejärjestöt.
Hallitus teki liitteenä 9 olevat muutokset ainejärjestökummeihin.

•

11 § Etävapun mainontakulut. ISYYn etävapun tapahtumia halutaan mainostaa näkyvyyden parantamiseksi. Hallitus päätti varata 700 euroa mainontakuluihin.

•

12 § Laitehankintoja, liite 12. On ilmennyt tarve tehdä laitehankintoja tapahtumien toteuttamiseksi. Hallitus päätti tehdä liitteenä 12 olevat laitehankinnat
ja varata niihin 300 euroa. Hallitus valtuutti pääsihteerin hoitamaan asiaa. Laitehankinnat tulevat jäsenistön käyttöön molemmille kampuksille toimitiloihin.

•

13 § ISYYn edustajien nimeäminen Taitava opettaja 2021 arviointiryhmään. Akateeminen rehtori on avannut Taitava opettaja 2021 - haun. UEF on
kokoamassa arviointiryhmää, johon Taitava opettaja -palkinnoista annetun
päätöksen mukaan kuuluu kaksi ISYYn edustajaa. Hallitus nimesi arviointityöryhmään Jenni Kortelaisen ja Juuso Myllerin. Varajäseninä toimivat Vesa Janhunen ja Sami Tanskanen.
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Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta:
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 Tulleet toivomusponnet edustajistolta: UEF:n kampusravintoloiden kilpailutus ja ISYY:n lainattavissa olevien urheiluvälineiden huoltaminen ja
jatkuva kunnossapito
o Edustajisto on valinnut hallitukseen Maria Laurikaisen.
o Muut edustajiston tekemät päätökset
o Tietoa maksetuista avustuksista

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

10 § SYLin nimeämispyyntö YTHS:n mielenterveyden koordinaatioryhmään, liite 10. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään jäseniä yhteensä neljälle koordinaatioryhmän paikalle, eli kahdeksi (2) varsinaiseksi jäseneksi sekä
kahdeksi (2) varajäseneksi. ISYY esittää koordinaatiotyöryhmään varsinaiseksi
hallituksen jäseneksi Maria Laurikaista ja varalle edunvalvonta-asiantuntija
Pekka Koivaaraa.

•

14 § ISYYn lukuvuosikalenterin yhteistyösopimus 2021–2022 ja käytännön
toimet, liite 14. Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Toimitilojen aukiolot.
o Työelämäviikko
o Maria Laurikaisen perehdyttäminen viikolla 16

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 21.4.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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