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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 11/2017
Aika: 21.3.2017 klo 14.22-17.18.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

ISYY omistaa varaston Asunto-osakeyhtiö Satopoijussa. Vuosittaisen yhtiökokouksen
kokouskutsu on saapunut. Hallitus ei valinnut edustajaa Asunto-osakeyhtiö Satopoijun
yhtiökokoukseen.

-

Hallituksen jäsenet edustavat hallituksen näkemystä edustajiston valiokunnissa. Hallitus
valitsi
keskuudestaan
hallituksen
edustajat
edustajiston
valiokuntiin:
Hyvinvointivaliokunta: Heidi Turunen, Matias Saastamoinen, Heikki Räihä. Viestintä- ja
tulevaisuusvaliokunta: Olli Auvinen, Matti Nivala, Henri Hakkarainen, Lina Munčytė. Tyttivaliokunta:
Sara
Peltola,
Tahvo
Kekkonen,
Matti
Nivala.

-

Joensuun Metsäylioppilaat ry on lähettänyt ylioppilaskunnan hallitukselle
avustushakemuksen vuosijuhliinsa. Hallitus päätti, ettei se myönnä Joensuun
Metsäylioppilaat
ry:lle
avustusta
vuosijuhlien
järjestämiseen

-

ISYY:n tulee nimetä neljä opiskelijaedustajaa UEF:n yhdenvertaisuustoimikuntaan, kaksi
varsinaista
edustajaa
ja
kaksi
varaedustajaa.
Hallitus
päätti,
että
Yhdenvertaisuustoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi esitetään valittavaksi teologian
opiskelija Marko Koskelo ja ISYY:n hallituksen jäsen Heidi Turunen. Varajäseneksi valitaan
oikeustieteiden opiskelija Viivi Vidgren ja ISYY:n hallituksen jäsen Matias Saastamoinen.

-

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikka
tulee täyttää vuonna 2017 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen
Anne Pynttäri on pyytänyt eroa. Todettiin, että varajäsen Toni Savolainen siirtyy
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi vuonna
2017 päättyvälle kaudelle. Uudeksi varajäseneksi valittiin kemian opiskelija Jussi Nivala.

-

UEF on pyytänyt ISYY:ltä esityksiä UEF:n vuosipäivän juhlassa palkittavista Vuoden
opiskelijoista, yksi/kampus. Edunvalvontajaostot sekä Savonlinnan kampusvaliokunta ovat
käsitelleet
asiaa.
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-

Hallitus päätti esittää UEF:lle Vuoden opiskelijoiksi valittavia edunvalvontajaostojen sekä
Savonlinnan kampusvaliokunnan esityksen mukaisesti, yksi/kampus. Kuopio: Hermina
Jakupovic, Joensuu: Ulla Kangas, Savonlinna: Siru Seppä.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta
oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:

-

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

-

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selonteko vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja
suunnitelmista.

-

Todettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujat edellisten kokousten päätösten
mukaisesti.

-

Ylioppilaskunnan sääntöjen 44 §:n mukaan ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa
edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat.
Uljaan päätoimittajan opintovapaan sijainen Jussi Turunen on valmistellut esityksen
kampustoimittajan toimen sijaan Uljaalle palkattavasta verkkopäätoimittajasta.
Verkkopäätoimittajan toimi tulee Uljaan kampustoimittajan toimen tilalle, mutta on uusi
toimi, joten edustajiston on siitä päätettävä. Toimeen on varattu varat talousarviossa.
Päätoimittaja Turunen esitteli asiaa hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja
Kekkonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun Uljas-strategian laatimiseksi ja
toimenkuvien aukikirjoittamiseksi. Asiaa valmistellaan huhtikuun edustajistoon päätettäväksi.
Vastuu jatkovalmisteluun siirretään hallituksen jäsen Henri Hakkaraiselle ja viestintäsektorille.
Hallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Kekkosen esityksen.

-

Hallinnon opiskelijaedustajien (HallOpEd) kausi on päättymässä ja uusien hallopedien valinta
tulevalle toimikaudelle on syksyllä ajankohtaista. Edustajiston olisi hyvä keskustella ja päättää
Halloped-valintaprosessista ja valintaperiaatteista. Hallitus esittää, että edustajisto käy
periaatekeskustelun halloped-valintaprosessista ja että edustajisto päättää, että:
1. hakemukset käsitellään anonyymisti.
2. hallituksen työryhmään valitaan edustajiston jäsen _______.
3. hallitus valmistelee työryhmän esityksen pohjalta tiedekuntaneuvostojen ja kollegion
opiskelijajäsenten valinnan.
4. edustajisto haastattelee yliopiston hallitukseen hakeneista opiskelijoista ne, jotka hallitus
valitsee haastatteluun.
5. hakukuulutuksessa huomioitavista erityisistä kriteereistä.

-

Talous, -yritysyhteistyö, ja tilavaliokunta esittää äänilevyjen hankkimista ISYY:n Joensuun
Suvas –kiinteistöön. Äänilevyillä voidaan estää tilan kaikuminen, mikä on jäsenistön
keskuudessa koettu ongelmaksi. Esitetään, että hallitus kilpailuttaa levyjen hankinnan ja
toteuttaa sen. Levyjen hinta on arvioitu noin 1000–2000 euroksi. Hallitus selvittää Tytti2/3

valiokunnan esitystä ja Suvaan tilannetta ylipäätään. Joensuun hallituslaiset selvittävät
Suvaan tilannetta kokonaisuutena ja valmistelevat mahdollisesti asioita hallituksen
päätettäväksi myöhemmin.
-

Hallitus on kaksi kertaa vuodessa jakanut yleis- ja hankeavustuksia. Hallitus päätti avata yleisja hankeavustushaun syksylle 2017. Hakuaika: 27.3.–20.4.2017 klo 00:00 (eli keskiyöllä).
Tahvo, Henri ja Mari-Anne valmistelevat hakukuulutuksen. Panostetaan yleis- ja
hankeavustusten jaossa kansainvälisten opiskelijoiden huomioimiseen, alkoholittomiin,
ainejärjestöjen
yhteisiin
sekä
työelämätaitoja
vahvistaviin
tapahtumiin.

-

Edustajistoryhmät lähettivät hallitukselle kirjelmän OKKK-projektin etenemisestä. Hallitus on
laatinut kirjallisen vastineen edustajistoryhmille. Hallitus on käynyt neuvonpidon konsultti
Ilkka Kakon kanssa ja hänet on kutsuttu myös edustajiston kokoukseen 3/2017 selostamaan
projektin nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että
se
käy
periaatekeskustelun
OKKK-projektisuuntaviivoista.

-

ISYY:n brändiä on tarkoitus vahvistaa tyylikkäillä kangaskasseilla. Ensin on selvitettävä
kustannukset ja mahdollinen myyntihinta jäsenille. Kangaskassiin painettaisiin ISYY:n logon
lisäksi toiselle puolelle avoimen suunnittelukilpailun kautta tyylikäs kuva. Päätettiin, että Sara
Peltola, Lina Munčytė ja Henri Hakkarainen valmistelevat ISYY:lle kangaskassia ja avointa
suunnittelukilpailua kassin kuvasta.

-

Päätettiin pitää seuraava kokous 29.3.2017 edarin yhteydessä klo 15.30.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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