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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 26 / 2016
Aika: 23.11.2016 klo 12.10-15.20
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
-

Päätettiin kokousten, tapaamisten ja seminaarien osallistujista seuraavasti: Linnan juhlat
29.11.2016 J-P, Elina Kilponen, Teemu Huikuri ja Juho Ikonen. Hallituksen perehdytys
päätettiin pitää Huhmarissa tai muualla.

-

KV-sihteeri Sahlsténille on myönnetty opintovapaata ajalle 1.1.2017–31.7.2018. Hallitus on
nimennyt opintovapaan sijaisuuden rekrytointia varten rekrytointiryhmän: pääsihteeri, Juho
Ikonen ja Lina Munčytė. Ikonen ilmoitti esteen haastatteluille, joten haastatteluryhmää
täydennettiin hallituksen jäsen Huikurilla. KV-sihteerin opintovapaan sijaisuus oli avoimessa
haussa 1.11–15.11.2016. Hakuaikana tuli 19 hakemusta. Hakijoista neljä haastateltiin.
Rekrytointiryhmä esitti yksimielisesti, että KV-sihteerin opintovapaan sijaiseksi ajalle
1.1.2017–31.7.2018 valitaan Heli Siponen ja varalle Marjut Jalkanen. Hallitus hyväksyi
rekrytointiryhmän esityksen yksimielisesti.

-

Edunvalvontasihteeri Aaltoselle on myönnetty opintovapaata ajalle 1.1.2017–31.7.2017.
Hallitus on nimennyt opintovapaan sijaisuuden rekrytointia varten rekrytointiryhmän:
pääsihteeri, Juho Ikonen ja Matti Nivala. Edunvalvontasihteerin opintovapaan sijaisuus oli
avoimessa haussa 1.11–15.11.2016. Hakuaikana tuli 3 hakemusta. Rekrytointiryhmä esitti
yksimielisesti, että Piia Tiainen valitaan edunvalvontasihteerin opintovapaan sijaiseksi ajalle
1.1.2017–31.7.2017. Hallitus hyväksyi rekrytointiryhmän esityksen yksimielisesti

-

Pokali ry:n syyskokous on 24.11.2016. ISYY:n tulee valita kokousedustaja syyskokoukseen.
Hallitus päätti, että valitaan ISYY:n edustajaksi Pokali ry:n syyskokoukseen 24.11.2016 Heli
Aalto

-

Liikuntasuunnittelija Raki on esittänyt ylityötuntiensa korvaamista rahallisesti. Ylitöitä on
kertynyt syksyn aikana + 25 h. Hallitus päätti korvata liikuntasuunnittelija Rakille kertyneet
ylityöt + 25 tuntia rahallisesti.

-

OKKK-projektin työryhmä on valmistellut projektin edistämistä. Seuraavaksi projektin
edistämiseksi on tehtävä yhteisöllisen tilakonseptin kehityshankkeeseen liittyvä
1/2

toteutettavuusselvitys.
Konsultointifirma
on
tarjonnut
ISYY:lle
toteutettavuusselvityksen tekemisestä. Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen.

sopimusta

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

-

Edustajisto kävi lähetekeskustelun talousarviosta edellisessä kokouksessaan 5/2016. ISYY:n
sääntöjen mukaan taloustyöryhmä tekee esityksen talousarviosta hallitukselle. Hallitus tekee
esityksensä talousarviosta edustajistolle. Hallitus hyväksyy osaltaan ISYY:n talousarvion
vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. Hallitus jätti asian
pöydälle.

-

Liikuntasuunnittelija Aalto on esittänyt ylityötuntiensa korvaamista rahalla tai vapaalla
loppuvuoden aikana. Ylityötunteja on kertynyt vajaan henkilöstöresurssin ja hankkeen
työllistämisen takia huomattavasti. Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

-

Hallitus päätti, että ainejärjestöille suoritetaan viestintäkysely. Kaikkien vastanneiden kesken
arvotaan palkinto. Elina Kilponen ja Heljä Koistinen suorittavat arvonnan. Kaikista
vastanneista arvotaan voittaja 150 €:n lahjakortille viestinnän budjetista.

-

Päätettiin pitää seuraava kokous 1.12. klo 12.00.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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