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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 31/2015
Aika: 21.12.2015 klo 9.07–11.20
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67 §:ssä säädetään:


Valittiin jaoston esityksestä Sami Vihonen Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston
puheenjohtajaksi vuodelle 2016.



Valittiin jaoston esityksestä Helena Rovamo Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston
puheenjohtajaksi vuodelle 2016.



Valittiin Paavo Kyyrönen ainoana hakijana Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohta-jaksi vuodelle
2016.



Valittiin Kuopion järjestöjaoston puheenjohtajaksi Pauliina Ristimäki.



Valittiin Joensuun järjestöjaoston puheenjohtajaksi Anne Tuovinen. Muilta osin nimeämiset jäävät
hallitukselle 2016.



Valittiin pöytäkirjaliitteen 1 mukaiset opiskelijaedustajat terveystieteiden tiedekunnan
perusopetuksen toimikuntaan. Valtuutetaan ainejärjestöt täyttämään itsenäisesti kesken kautta
vapautuneet opiskelijaedustajapaikat.



Todettiin, että Kuopion ylioppilasteatteri saa ylioppilaskunnan edustajiston päätöksen mukaisesti
käyttöönsä 1500 € vuodelle 2016. Vuoden 2015 rahat nollaantuvat vuoden vaihteessa ISYY:n kerhoohjesäännön mukaisesti.



Hyväksyttiin esityksen akateemiselle rehtorille luottamustoimista myönnettävien opintopisteiden
tarkastamisesta.



Päätettiin valita ainejärjestökilpailun voittajaksi Retikka ry:n. Voittaja-ainejärjestö saa 100 €
lahjakortin valitsemaansa liikkeeseen. Hallituksen jäsenet Maria Jauhiainen sekä Heljä Hietala
saapuivat kokoukseen pykälän 12 käsittelyn aikana.



Päätettiin vahvistaa kampusvaliokuntien esitykset yleis- ja hankeavustuksiksi keväälle 2016.
Kuopion kampusvaliokunnan esitys esityksen mukaisesti lisäyksellä 150 € Menu ry:lle.



Hyväksyttiin vapaa-ajansihteeri Juho Mutasen esityksen, että Mutanen työskentelee 75 %
työsuhteessa 1.1.–30.6.2016 omasta tahdostaan, perhesyiden vuoksi. Hallitus päätti, että työaika
kohdennetaan 50 % Sykettä – hankkeelle ja 25 % ISYY:n vapaa-ajan sihteerin työhön.
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ISYY on Ylioppilaskuntien TES:n piirissä, jonka mukaisissa palkkaluokissa ISYY:n henkilöstö on.
Ylioppilaskuntien TES:n päivitysneuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä. Hallitus päätti, että
liikuntasuunnittelija Heli Aallon palkankorotusesitystä ei nyt hyväksytä. Liikuntasuunnittelija kuuluu
samaan palkkaluokkaan ISYY:n muun henkilöstön kanssa. Ylityökorvaukset 50 h maksetaan.
Ylityötuntien korvaus on kertakorvaus. Sykettä -palvelukokonaisuus on aloittanut täysipainoisesti
vasta vuoden 2015 alussa Joensuussa. Jatkossa on Sykkeen piirissä luotava käytäntö, jossa
ylityötunteja ei kerry. Tarrojen tarkastukset ym. tulee hoitaa muutoin kuin ISYY:n kokoaikaisen
palkatun henkilöstön hoitamana.



Nimettiin Savonlinnan kampusvaliokunta vuodelle 2016:
Juho-Pekka Maunula (ISYY:n hallitus, kampuspj)
Saana Hentunen (Pedary ry, ainejärjestölle varattu paikka)
Maija Juntunen (Sulo ry, ainejärjestölle varattu paikka)
Tiia Raki (Kotex ry, ainejärjestölle varattu paikka)
Emilia Räsänen (Pedary ry, ainejärjestön hyväksymä hakemus)
Maija Rautasuo (Pedary ry, ainejärjestön hyväksymä hakemus)
Sonja Heikkilä (Pedary ry, ainejärjestön hyväksymä hakemus)
Heidi Hänninen (Kotex ry, ainejärjestön hyväksymä hakemus)



Myönnettiin jäsenmaksuvapautuksen CIMET -maisteriohjelman neljälle opiskelijalle.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyyn-nöllä, oikaisuvaatimuksella tai
valittamalla:


Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.



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

Anu Kinnunen
Hallintosihteeri
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