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HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO
Hallituksen kokous 16/2017
Aika: 2.5.2017 KL0 14.07-15.56.
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 lisäyksin: 22–23.8 UEF
Oppimisympäristöseminaari, 13.8. Kielikeskuksen workshop. Todettiin osallistujat edellisten
kokousten päätösten mukaisesti. Lisättiin 11.9. SYL työelämätapaaminen, Sara osallistuu.

-

ISYY omistaa Kiinteistö Oy Tori-Suvannon osakkeita. ISYY:n Suvas sauna- ja kokoustilat
sijaitsevat Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa. Kiinteistö Oy:n yhtiökokous on 16.5.2017 klo 11.
Hallitus valitsi edustajaksi Kiinteistö Oy Tori-Suvannon yhtiökokoukseen 16.5.2017 klo 11
Pekka Koivaaran, ja varalle Matti Nivala.

-

ISYY on BIEN Finland -Suomen perustuloverkoston jäsen. Järjestöltä on tullut kutsu
vuosikokoukseen ke 10.5. klo 17 Helsingissä. Hallitus päätti, että BIEN Finland -Suomen
perustuloverkoston vuosikokoukseen 10.5.2017 Helsinkiin ei lähetetä ISYY:n edustajaa.

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

-

Hallitus on valmistellut pohjaesityksen Uljaan visioksi. Visio on ollut kommentoitavana
edustajistolla, ja asiasta käytiin lähetekeskustelu edustajiston iltakoulussa 26.4.2017. Uljasvisio kuvaa Uljaan toimintaa ja kehityskohteita. Hallitus päätti esittää edustajiston
hyväksyttäväksi Uljas-vision.

-

Uljaan kampustoimittajan sijaisen Saara Närän määräaikainen työsopimus päättyy 19.5.2017.
Kampustoimittajan sijaan Uljaan toiseksi toimeksi esitetään perustettavaksi uusi toimi.
Hallitus päätti esittää edustajistolle perustettavaksi uuden toimen kampustoimittajan tilalle,
nimikkeellä Tuottaja.
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-

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. Hallitus esittää edustajistolle
päätettäväksi seuraavaa: Uljas ei ole vielä valmis siirrettäväksi kokonaisuudessaan verkkoon.
Uljaan verkkosivuja kehitetään Uljas-mediaksi, monimedialliseksi alustaksi Uljas vision
pohjalta. Seuraavan neljän vuoden aikana Uljas-mediaa kehitetään Uljaan tärkeimpänä
sisältönä, ja paperilehteä julkaistaan nykyisellä tavalla. Vuosittain pidetään edustajiston
iltakoulu ja tarkastellaan Uljas-median kehitystä. Kesän 2021 jälkeen Uljas ei julkaise enää
paperi- ja näköislehteä, vaan ainoa sisältöalusta on Uljas-vision määrittämä Uljas-media.

-

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. Hallitus päätti esittää edustajiston päätettäväksi
ISYY:n osallistumisesta Pohjois-Karjalan Pride kulkueeseen ja Puistojuhlaan.

-

ISYY:n
kangaskassiin
painettavan
kuvan
kilpailuaikaa
olisi
hyvä
jatkaa
osallistumisaktiivisuuden nostamiseksi. Palkintoa muutettiin aiemmin päätetystä 45
lounaslippuun
Amicalle.

-

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

-

Päätettiin seuraava kokous 10.5.2017 klo 15.00.

Emmi Alho
Hallintosihteeri
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