ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

10.12.2014

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 29/2014
Aika: 5.12.2014 klo 13.09
Paikka: Kuopion kampus, Lukema

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:


Hyväksyttiin Kontran ja Kytölän tarjous, sekä valittiin heidät vuosijuhlamestareiksi. Hallitus
päätti jatkaa keskustelua Uljaan kanssa mainosmyynnin järjestelyistä vuosijuhliin liittyen.



Hyväksyttiin palkitsemisluokat ja -kriteeristö, jotta aktiivisia opiskelijoita voidaan palkita vuoden
2015 keväällä.



Päätettiin ilmoittaa yliopistolle, että ISYY:n hallitus ei näe yliopiston Kuopion avajaisten siirrolle
(1. päivästä 3. päivään syyskuuta) estettä.



Käsiteltiin edustajiston kokouksen (Edustajiston kokous 5.12 § 16 Ylioppilaskunnan talousarvio
kaudelle 1.1.–31.12.2015) aikana tarvittavia päätösasioita:
o Edaattori Hakalisto esitti Hiltusen kannattamana, että tili 4520 yleiset kahvikulut
kohtaan varataan hallituksen esityksestä (-300 €) poiketen -1300 €. Hallitus ei ottanut
esitystä nimiinsä.
o

Edaattori Väinö Vähämäki esitti Turusen kannattamana, että 10 000 € lisätään tilojen
remontointia varten. Hallitus otti esityksen nimiinsä.

o

Edaattori Hiltunen esitti Kulmakorven kannattamana, että uusille kerhoille varataan
hallituksen esityksestä (-1000 €) poiketen -2000 €. Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä.

o

Edaattori Jukarainen esitti Tammisen kannattamana, että sijoitustuotto nostetaan 8000
eurosta 12000 euroon. Hallitus ei ottanut esitystä nimiinsä.

o

Edaattori Noora Kettunen esitti Turusen kannattamana, että Joensuu Debate Society
kerholle myönnetään 100 € avustus. Hallitus otti esityksen nimiinsä.

o

Edaattori Sartanen esitti Vähämäen ja Turusen kannattamana, että 600 € myönnetään
ISYY Wolleylle. Hallitus otti esityksen nimiinsä ja edustajisto hyväksyi muutosesityksen
yksimielisesti.
Edustajiston kokouksen aikana ei tehty muita päätöksiä.
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Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella
tai valittamalla:


Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.



Esitetään edustajistolle, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 2015–2016 on 126
€/jäsen. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.



Esitetään edustajistolle, että vuoden 2015 tilien tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab ja sen vastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen. Pöytäkirja pykälän osalta
tarkastettiin kokouksessa.



Päätettiin ehdollisena, että jos edustajisto perustaa kokouksessaan 5.12. liikuntasuunnittelijan
toimen, hallitus käynnistää rekrytoinnin välittömästi edustajiston kokouksen jälkeen. Hallitus
valitsee liikuntasuunnittelijan toimeen rekrytointiryhmän. Rekrytointiryhmään valittiin:
puheenjohtaja, pääsihteeri ja Matias Vainio. Pöytäkirja pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.



Merkittiin hallituksen jäsenten raportit tiedoksi.

Seuraava kokous: 22.12.

Anu Kinnunen
Hallintosihteeri
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