18.5.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 18/2021
Aika:

12.5.2021 klo 14:03–14:51

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:
•

11 § SILLAT-hankkeen hankekoordinaattorin hakukuulutus ja valintatyöryhmän valinta, liite 11. ISYY on saanut UEFilta rahoituksen SILLAT-hankkeen
osatoteutussuunnitelmaan. Hallitus hyväksyi liitteenä 11 olevan hakukuulutuksen ja hakuaikataulun. Lisäksi hallitus muodosti hankekoordinaattorin valintaa
varten työryhmän, johon hallitus nimesi pääsihteerin ja edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran sekä hallituksen jäsenistä Maria Laurikaisen, Pauliina
Ryökäksen ja Eveliina Scharinin.

•

14 § ISYYn linjaukset kerhoille ja toimijoille matkojen ja retkien järjestämisestä. Syksyn osalta tulee linjata, onko ISYY mukana järjestämässä ja markkinoimassa yhteistyökumppaneiden matkoja ja retkiä ulkomailla ja Suomessa.
Hallitus päätti, että ISYY ei järjestä tai ole mukana järjestämässä matkoja tai
retkiä ulkomaille syksyllä 2021. Kotimaanmatkailun osalta hallitus tarkastelee
tilannetta syksyllä uudestaan.

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 Jenni Löppönen viestintäsuunnittelijan sijaiseksi 1.8.–15.9.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

8 § Hallituksen vastaus edustajiston toivomusponteen, liite 8. Hallitus antaa liitteenä 8 olevan vastauksen edustajistolle toivomusponteen.
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•

9 § ISYYn sijoitusstrategian luonnoksen käsittely, liite 9. Talousvaliokunta
on valmistellut luonnoksen sijoitusstrategiasta. Hallitus hyväksyi sijoitusstrategian ja esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi.

•

10 § Ylioppilaskunnan sijoitukset. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto päättää tehdä 100 000 euron lisäsijoituksen.

•

12 § ISYYn jäsenistölle lainattavien liikuntavälineiden huolto ja ylläpito,
liite 12. Hallitus on tarkastellut ISYYn lainattavien liikuntavälineiden kuntoa ja
määrää. Hallitus totesi, että kaikki luistimet ovat teroituksen sekä suurin osa
teräsuojien tarpeessa ja Kuopiossa ei ole lainkaan luistimia lainattavaksi. Kuopion valikoimasta puuttuu myös Joensuussa erittäin suosituiksi osoittautuneet
sulkapallomailat. Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää liikuntavälineiden huollosta ja ylläpidosta sekä niin päättäessään hyväksyy lisätalousarvion
2250 euroa vuodelle 2021 liikuntavälineiden huollon ja ylläpidon kulujen kattamiseksi.

•

13 § Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista, liite 13. Hallitus
esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisuudesta
jättää jäsenaloite aloitekierroksella vuoden 2021 liittokokousmateriaaleihin.
Lisäksi hallitus esittää, että mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi, se valtuuttaa hallituksen tekemään jäsenaloitteen tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta
tai aiheista vuoden 2021 liittokokousmateriaaleihin.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Hupparitilaus
o Savilahti Stage

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 20.5.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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