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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 17/2017
Aika: 10.5.2017 KL0 15.05-20.57.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston
ylioppilaskunnan
sääntöjen
64
ja
67§:ssä
säädetään:
-

Todettiin osallistujat edellisten kokousten päätösten mukaisesti
SYL on pyytänyt ylioppilaskunnilta esitykset kehitysyhteistyön neuvottelukunnan jäseniksi
(KENKKU). Ylioppilaskunnat saavat esittää 1-2 henkilöä. Esitetään KENKKU:n jäseniksi:
Miikkael
Azaize,
Anu
Molarius,
Erika
Kostiainen.

-

ISYY maksaa palkkiota kampusvaliokuntien jäsenille. Palkkioiden suuruus budjetoitiin
edustajiston kokouksessa 6/2016, mutta kampusvaliokuntien kokoonpano muuttui
edellisvuodesta, kun koulutuspoliittinen- ja sosiaalipoliittinen jaosto yhdistyivät
edunvalvontajaostoiksi. Kampusvaliokunnan palkkioihin on budjetoitu vuodelle 2017
1300e/per kampus. Esitetään, että palkkiota maksetaan kampusvaliokuntatyöstä jaostojen
puheenjohtajille vuodessa 433,33e. Savonlinnan osalta palkkiosumma jaetaan
kampusvaliokunnan jäsenten kesken.
KUOPIO:
Matti Averio, järjestöjaoston pj
Heidi Hämäläinen, vapaa-ajan jaoston pj
Ville Miettinen, edunvalvonta jaoston pj
JOENSUU:
Niklas Leinonen, edunvalvonta jaoston pj
Saara Oravuo, järjestöjaoston pj
Eero Toroi, vapaa-ajan jaoston pj
SAVONLINNA:
Maija Rautasuo, kvk jäsen
Eveliina Vornanen, kvk jäsen
Laura Kupiainen, kvk jäsen
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Ilari Katajamäki, kvk jäsen
Tiia Raki, kvk jäsen
Riika Laakkonen, kvk jäsen
-

ISYY:n kuvakilpailu oli auki vapun aikana, johon kaikki saivat osallistua instagramissa
käyttämällä merkintää #ISYYvappu2017. Kuvakilpailun voittaja palkitaan ISYY:n puolesta.
Päätettiin palkinnosta, sekä nimetään yksi voittaja Kuopion kampukselta ja yksi Joensuun
kampukselta. Savonlinnan kampukselta ei ollut osallistujia.
KUOPIO: Teemu Malmström, JOENSUU: Suvi Sillanpää
50 € lahjakortti Lippupiste.fi- lahjakortti. Tahvo Kekkonen ja Matti Nivala hankkivat omille
kampuksilleen.

-

Ylioppilaskunnan hallitus kokoustaa aina edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa
päätöksiä.
Uljaan paperilehdestä on päätetty edustajiston kokouksessa 6/2015: ”ISYY valmistelee
ylioppilaslehti Uljaan siirtämistä verkkoon siten, että seuraavan edustajistokauden lopussa
Uljas on valmis siirrettäväksi kokonaisuudessaan verkkoon.” Asiasta on käyty alustavaa
keskustelua myös edustajiston iltakoulussa 26.4.2017. Keskustelun kuluessa edaattori Aleksi
Hiltunen esitti muutosesityksen, jossa hallituksen esitykseen lisättäisiin teksti ”Uljas ei ole
vielä valmis siirrettäväksi kokonaisuudessaan verkkoon. Uljaan verkkosivuja kehitetään Uljasmediaksi, monimedialliseksi alustaksi Uljas vision pohjalta. Seuraavan neljän vuoden aikana
Uljas-mediaa kehitetään Uljaan tärkeimpänä sisältönä, ja paperilehteä julkaistaan toistaiseksi
nykyisellä tavalla. Vuodesta 2019 eteenpäin paperilehden julkaisutiheyttä pienennetään
siten, että vuonna 2019 julkaistaan 6 lehteä, vuonna 2020 3 lehteä ja keväällä 2021 yksi (1)
lehti. Vuosittain pidetään edustajiston iltakoulu ja tarkastellaan Uljas-median kehitystä. Kesän
2021 jälkeen Uljas ei julkaise enää paperi- ja näköislehteä, vaan ainoa sisältöalusta on Uljasvision määrittämä Uljas-media. Hallitus päätti ottaa edaattori Aleksi Hiltusen esityksen
nimiinsä.

-

ISYY on saanut Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:ltä kutsun Pohjois-Karjalan Pride kulkueeseen
ja Puistojuhlaan, jotka järjestetään lauantaina 20.5. Joensuussa. Kulkueen ja
puistotapahtuman tavoitteena on saada kokoontumaan yhteen yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa ajavia toimijoita Pohjois-Karjalassa. Keskustelun kuluessa hallitus muutti
pohjaesitystään, että ISYY osallistuu Pohjois-Karjalan, Pride kulkueeseen ja Puistojuhlaan.

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
o Hyvinvointiviikko, viikko 41. Merkittiin tiedoksi.
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-

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

-

Koska edustajisto päätti perustaa tuottajan toimen, hallitus päätti esityksen mukaisesti valita
rekrytointiryhmään Tahvo Kekkonen, Anna-Kristiina Mikkonen, Jussi Turunen, Matti Nivala ja
Henri Hakkarainen. Hallitus valtuutti rekrytointiryhmän viimeistelemään hakukuulutuksen ja
avaamaan haun uuteen toimeen.

-

Päätettiin pitää seuraava kokous 17.5.2017.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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