IT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
20.4.2017

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 12/2017
Aika: 29.3.2017 klo 15.34-22.41.
Paikka: Lukema
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Todettiin osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaan. Lisättiin 20.–21.4 OLLtapaaminen, Helsinki, Matti, SYL viestintäsektorin tapaaminen 20.–21..4., 6.-7.6.
Päihdepäivät.

-

Pohjois-Karjalan liikunta ry Pokali on lähettänyt ISYY:lle kevätkokouskutsun (5.4. klo 18).
Hallitus valitsi ISYY:n edustajaksi Pokali ry:n kokoukseen Matti Nivalan.

-

RajaSpeksi ry on Joensuun kampuksen kampusjärjestö, joka järjestää vuosittain
korkeakouluopiskelijoiden yhteisen musiikkiteatteriesityksen. RajaSpeksi anoo lupaa käyttää
ISYY:n toistaiseksi voimassa olevaa Teoston pienlupaa seitsemään esitykseensä. Luvan
antamisesta ei tule lisäkuluja ISYY:lle. Hallitus päätti, että ISYY ei myönnä RajaSpeksi ry:lle
oikeutta käyttää ISYY:n Teoston pienlupaa. Kyseessä on itsenäinen rekisteröity yhdistys, joka
toimii kampusjärjestönä, mutta järjestää itsenäisesti toimintansa ja hallintonsa.

-

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa on pyydetty nimeämään kaksi (2) opiskelijaedustajaa
UEF:n kestävän kehityksen neuvottelukuntaan (KekeNekku). Hakuaikana toimeen haki kaksi
UEF:n opiskelijaa. Valittiin kestävän kehityksen neuvottelukuntaan opiskelijat Maija Koskinen
ja Markus Koskelo ja varajäseniksi: Sara Peltola ja Henri Hakkarainen.

-

ISYY:n brändin vahvistamiseksi on päätetty teettää tyylikkäitä kangaskasseja. Kangaskassiin
painetaan ISYY:n logon lisäksi toiselle puolelle avoimen suunnittelukilpailun kautta tyylikäs
kuva. Hallituksen kasseista vastaava superkassiryhmä on selvittänyt hintoja ja pohtineet
avointa suunnittelukilpailua. Hallitus päätti, että kangaskassien suunnittelukilpailun
palkintona on viikon ruokakupongit 5 kpl Amicalle ja ilmainen kassi täytettynä
yllätyspalkintona.
Hallituksen
oma
superkassiryhmä
tekee
hakukuulutuksen,
suunnittelukilpailun ajankohta: ke 5.4.2017–28.4.2017.
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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:

-

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmassa on kirjaus liikunta-appron järjestämisestä ja
harjoittelijan palkkaamista tätä varten, millä kannustetaan liikunnallisuuteen ja eri
liikuntamuotojen kokeiluun. Hallitus päätti delegoida jatkovalmistelua: pääsihteeri,
hallituksen jäsenet Matti Nivala, Matias Saastamoinen, Heidi Turunen ja työntekijöille Sirpa
Risto, Juho Mutanen, Heli Aalto. Matias Saastamoinen vastaa hallituslaisena valmistelusta.

-

Uljaan päätoimittaja Jarkko Kumpulainen on jäänyt opintovapaalle helmikuussa 2017. Uljaan
vastaavana päätoimittajana on toiminut 1.2 alkaen Pasi Huttunen siihen saakka kunnes
Kumpulaisen sijainen aloittaa. Kumpulaisen opintovapaan sijaiseksi valittiin Jussi Turunen.
Todettiin, että Uljaan vastaavana päätoimittajana on toiminut 31.3.2017 saakka Pasi
Huttunen ja 14.3 alkaen Jussi Turunen heidän toimiessaan muutaman viikon ajan yhtä aikaa
vastuullisina päätoimittajina.

-

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

-

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

-

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

-

Päätettiin vahvistaa seuraavan kokouksen aika myöhemmin.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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