20.9.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 29/2021
Aika:

16.9.2021 klo 11:04–18:03

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:
•

8 § ISYYn edustajien nimeäminen Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n
sääntömääräiseen liittokokoukseen, liite 8.1 ja 8.2. Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla 10.‒ 11.11.2021.
ISYYllä on käytettävissään 7 ääntä vuoden 2020 liittokokouksessa. Hallitus
päätti, että ISYYn edustajina toimivat ja käyttävät ääniä seuraavat henkilöt: Jimi
Viita-aho (3) ja Sami Tanskanen (3) ja Vesa Janhunen (1).

•

10 § ISYYn pyöräilytapahtuman kustannukset, liite 10. Hallitus päätti, että
tapahtumiin hankitaan ensiapupäivitys, jonka kustannusarvio on noin 500 euroa. Lisäksi hallitus päätti varata rahaa myös pakettiautojen vuokraan (130 €
Joensuu ja 140 € Kuopio) ja polttoaineeseen sekä tarjoiluihin 50 € per kampus.

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 Toimistoille on tilattu seisomamattoja työfysioterapeutin suosituksen
mukaisesti pääsihteerin luvalla. Kustannus on noin 490 euroa.
o Edustajistovaalien vaalityöntekijäksi Joensuussa on valittu Maiju Laukkanen.
o Puheenjohtajisto on ollut median haastateltavina 16.9.2021.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.
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•

9 § Lähetekeskustelu OLL:n liittokokouksen lausuntokierroksesta. OLL:n
liittokokouksen lausuntokierros pidetään tänä vuonna 13.–30.9.2021. Hallitus
pyytää liikuntasektorin toimijoita valmistelemaan ISYYn lausuntoja liittokokousmateriaaleihin. Hallitus tiedottaa edustajistoryhmiä, että ne voivat toimittaa kommentteja asiakirjoihin kirjallisesti 26.9. mennessä pääsihteerille.

•

11 § Hallituksen kannanotto, liite 11. Hallitus hyväksyi hallituksen kannanoton ja valtuutti pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan stilisoimaan sen
valmiiksi.

•

12 § Vuosijuhlamestari haku ja valinta vuoden 2021 vuosijuhliin, liite 12.
ISYYn vuosijuhlat pidetään Joensuussa 4.12.2021. Vuosijuhlamestarin tehtävänä on organisoida ylioppilaskunnan vuosijuhlan valmisteluja ja juhlan toteutus. Hallitus valtuutti pääsihteerin ja Enni Toiviaisen avaamaan haun vuosijuhlamestarin tehtävästä ja valitsemaan vuosijuhlamestarin.

•

13 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Hallitus ei tehnyt
päätöksiä edustajiston kokouksen aikana.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Kannatusjäsenyydet

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 21.9.2021 klo 11:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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