11.6.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 22/2021
Aika:

10.6.2021 klo 10:10–11:40

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 § SILLAT-hankkeen hankekoordinaattorin valinta. ISYY on saanut UEF:lta
rahoituksen SILLAT-hankkeen osatoteutussuunnitelmaan. Suunnitelmassa on
budjetoitu henkilöstöresursseja toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Hakuaika
hankekoordinaattorille oli 17.–30.5.2021 ja hakuajan puitteissa hakemuksia tuli
12 kappaletta. Hallitus valitsi SILLAT-hankekoordinaattoriksi 2.8–202131.10.2022 Riina Pääkkösen.

•

9 § Erasmus Mundus IMLEX -maisteriohjelman opiskelijoiden vapautus
ylioppilaskunnan jäsenmaksusta, liite 9 (osittain salainen). Hallitus myönsi
jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2021 ja kevätlukukaudeksi 2022 liitteessä luetelluille opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että
opiskelija ei ole Suomessa syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden 2022 aikana.

•

10 § Photonics for Security, Reliability and Safety (PSRS) Erasmus mundus
-ohjelman opiskelijoiden vapautus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (osittain salainen), liite 10. Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2021 liitteessä mainituille opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole Suomessa syyslukukauden 2021 aikana.

•

11 § ISYYn kerhojen lakkauttaminen. Hallitus lakkautti seuraavat kerhot ja
poisti ne kerholistalta: Kuopio Akademiska Segelsällskap (KAS), Kuopion Avoin
Akateeminen Olutseura (KAAOS), ISYY Wolley ja Nuotin vierestä. Hallituksen
perusteluina olivat, että kerho ei ollut hakenut ISYYn toiminta-avustusta, kerho
ei vastannut ISYYn yhteydenottoihin ja/tai kerholla ei ollut enää toimintaa.

•

12 § Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajan palkkioista päättäminen.
ISYYn sääntömuutoksen yhteydessä jaostot lakkautettiin 1.4.2021 alkaen. Järjestöjaostojen toimia käytännössä on jatkanut puheenjohtajaneuvostot. Hallitus päätti maksaa 1.4.2021 alkaen puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajille
palkkiota 435 euroa vuonna 2021. (Vuonna 2021 palkkion suuruus on 326,25

1

euroa/puheenjohtaja).
•

13 § Kansainvälisyystiimin perustaminen, liite 13. Hallitus päätti perustaa
kansainvälisyystiimin ja nimesi keskuudestaan vastuuhenkilöksi Jenni Kortelaisen koordinoimaan aloittavan tiimin työtä. Hallitus käynnistää haun tiimiin elokuussa.

•

14 § Heli Aallon asia (salainen), liite 14. Hallitus päätti esityksen mukaan.

•

15 § Kaupunkisuunnistuksen jatkojen järjestäminen. Kaupunkisuunnistuksen yhteydessä on perinteisesti ollut jatkobileet. Nyt koronatilanteen vuoksi on
syytä tarkastella tilannetta jatkobileiden osalta. Hallitus päätti, ettei syksyllä järjestetä kaupunkisuunnistuksen jatkoja.

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.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Pyöräilytapahtuma
o ISYYn alumnitoiminta
o ISYYn sijoituksista

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

•

Hallituksen seuraava kokous
o Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa.

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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