30.8.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 26/2021
Aika:

26.8.2021 klo 10:01–10:43

Paikka:

Google Meet

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

9 § Kuopion promootiotoimikunnan täydentäminen, liite 9. Kuopion promootiotoimikunnan varajäsen Aino Peltonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tehtävään ja hänen tilalleen tulisi valita ISYYstä uusi varajäsen. Hallitus valitsi Peltosen tilalle Enni Toiviaisen.

•

11 § ISYYn yhdenvertaisuuskoulutuksen järjestäminen, liite 11. Hallitus
päätti tilata yhdenvertaisuuskoulutuksen Setalta. Kustannus koulutukselle on
120e/h ja koulutuksen kesto on noin 1,5–2 h.

•

12 § UEFin Peppi-työryhmän täydentäminen opiskelijaedustajalla. Opiskelijaedustaja Aino Peltonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä työryhmän jäseneksi ja hänen tilalleen tulisi valita uusi opiskelijaedustaja. Hallitus valitsi Peltosen tilalle Jenni Kortelaisen.

•

13 § Muiden kuin automaatiojäsenyyden piiriin kuuluvien opiskelijoiden
ottaminen ylioppilaskunnan jäseniksi. Hallitus päätti, että jatkossa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi voivat liittyä automaatiojäsenyyden
piiriin kuuluvien opiskelijoiden lisäksi seuraavat opiskelijat:
o Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksulla: vaihto-opiskelijat; tilauskoulutusopiskelijat sekä; tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista
o Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksulla: jatko-opiskelijat; vaihdossa olevat
jatko-opiskelijat sekä; jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat
opiskelijat

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:
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•

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
o Kuopion Sykettä-palvelujen talousarvio vuodelle 2022. Korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija Sirpa Risto esitteli talousarvion.
o Toimistojen kiireapulaisiksi on palkattu Maiju Laukkanen Joensuuhun
ja Oskari Jalkanen Kuopioon. Jalkanen on myös valittu ISYYn vaalikoordinaattoriksi syksyn edustajistovaalityöhön.
o Pyöräilytapahtuman vakuutuksiin on myös otettu tapahtuman vastuuvakuutus. Hinta 100 euroa.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

8 § SYL:n liittokokousdelegaatio vuodelle 2021, liite 8. SYL:n liittokokous järjestetään 19-20.11.2021. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2021, lisäksi ISYY voi valita kokoukseen enintään 14 varaedustajaa.
Hallitus merkitsi tiedoksi liittokokousdelegaatiopaikkojen jaon vuodelle 2021.
Hallitus esittää edustajistolle, että
a. edustajisto valitsee liitteen 8 mukaiset liittokokousedustajat vuoden
2021 liittokokoukseen ja täydentää liittokokousedustajien luetteloa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti.
b. se valitsee varaedustajia liittokokoukseen varapaikoille 4–6 siten että 4.
varaedustaja on pääsihteeri ja ehdollisesti paikoille 5 liittohallitusehdokas ja 6 liittokokousehdokkaan tukihenkilö mikäli liittohallitusehdokas
nimetään.
c. se delegoi hallitukselle oikeuden täydentää liittokokousedustajien listaa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti edustajistoryhmien antamien
esitysten mukaan. Mikäli ryhmät eivät ole täydentäneet esityksiä
26.9.2021 mennessä hallitus voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla.

•

10 § Esitys valmisteluvaliokunnan perustamisesta edustajistolle, liite 10.
Edustajiston esityksen mukaisesti sääntövaliokunta on valmistellut valmisteluvaliokuntaa koskeva sääntöesityksen. Valmisteluvaliokunta on uusi perustettava valiokunta ja sen kausi noudattaa edustajiston toimikautta. Valmisteluvaliokunnan tarkoitus on valmistella edustajistolle tulevia asioita. Hallitus ei tehnyt muutosesityksiä sääntövaliokunnan esitykseen. Hallitus esittää, että edustajisto päättää sääntömuutoksen astuvan voimaan aikaisintaan 1.1.2022.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.
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Hallituksen seuraava kokous: 2.9.2021 klo 13:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori

3

