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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 14/2017
Aika: 18.4.2017 KL0 14.08-16.19.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

Päätettiin tapaamisten ja seminaarien osallistujat. OLL Matti osallistuu, SuomiAreena 10–
14.7.2017, OLL-verkostotapaaminen 17-18.5.2017 Jyväskylä Sirpa osallistuu, Terveyspäivät 910.5.
Heidi
ja
Heikki
osallistuvat.

-

Kielikeskuksen opetusnäytteiden arviointilautakuntaan tarvitaan kaksi opiskelijaedustajaa. 1
hlö puheviestinnän opetuksen arviointiin 28.4.2017. klo 9-16, sekä 1hlö kirjoitusviestinnän
opetuksen arviointiin 4.5.2017. klo 9-16. Piia Tiainen on ilmoittanut olevansa käytettävissä
toiseen tehtävään. Päätettiin valita opiskelijaedustajaksi Piia Tiainen (puheviestintä) ja Tahvo
Kekkonen (kirjoitusviestintä).

-

ISYY voisi tukea ainejärjestöjä tuottamalla niille yhteneväiset dokumenttipohjat hyvän ja
laillisen toiminnan takaamiseksi. Ainejärjestöissä on suurta vaihtelua hallinnollisessa
osaamisessa ja toimijoiden nopeassa kierrossa saattaa toimintaa hankaloittaa erilaisten
virallisten dokumenttien epämääräisyys. Perusdokumentteja ovat esityslista, pöytäkirja,
toimintakertomus ja -suunnitelma, sekä budjetti. Hallitus päätti, että ISYY luo
dokumenttipohjat esityslistasta, pöytäkirjasta, toimintakertomuksesta ja -suunnitelmasta,
sekä budjetista ainejärjestöjen käyttöön. Pohjissa tulee huomioida käsiteltävien kohtien
pieniä ohjeistuksia, sekä logojen paikat. Henri ottaa hallituksesta valmisteluvastuun ja käyttää
apunaan edunvalvontasihteeri Koivaaraa ja vapaa-ajansihteeri Mutasta.

-

Järjestösihteeri Karoliina Ruuskanen on selvittänyt uuden kassajärjestelmän hankkimista
ISYY:n Kuopion toimistolle. Uusi kassajärjestelmä korvaisi vanhan ja hankalaksi koetun
kassajärjestelmän. Järjestösihteeri Ruuskanen on vertaillut eri kassajärjestelmätoimittajien
tuotteiden ominaisuuksia ja kustannuksia, ja vertailun tulosten perusteella esitetään, että
Kuopiossa otetaan käyttöön iZettle-kassajärjestelmä ja hankitaan sen käyttöön tarvittava
kassavälineistö. Kassavälineistön hankintakustannukset ovat 1200–1300€. Kassajärjestelmä
uusitaan ensin Kuopion toimistolle ja Joensuun osalta asiaan palataan Kuopion
käyttökokemuksien myötä. Päätettiin hankkia iZettle-kassajärjestelmä välineistöineen ISYY:n
Kuopion toimistolle, hankinta on arvoltaan 1200–1300 €.
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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:
-

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat
1.
Uljaan kampustoimittajan sijainen
2.
ISYY ja Saimaan juomatehdas Oy:n yhteistyösopimus

-

Hallitus on valmistellut Uljaalle visiota uuden työntekijän rekrytoimisen tueksi. Visiosta
käydään keskustelua myös Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunnassa. Visio viedään
hyväksyttäväksi edustajiston kokoukseen. Käytiin lähetekeskusteltua Uljaan visiosta,
edustajiston iltakoulu aiheesta järjestetään 26.4.

-

Saimaan Juomatehdas toimittaa huhtikuun aikana ISYY:n Joensuun ja Kuopion kampuksille
olutlastin em. tahojen yhteistyösopimuksen mukaisesti, joka pitää jakaa ennalta sovittujen
raamien puitteissa ainejärjestöille. Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

-

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

-

Päätettiin pitää seuraava kokous 26.4. JA 2.5.2017.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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