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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 39/2018
Aika: 13.12.2018 klo 15.26-16.39.
Paikka: Järvisydän, Rantasalmi

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
−

Järjestöavustusten myöntäminen keväälle 2019: ISYYn järjestöavustukset keväälle 2019 olivat
avoimessa haussa syksyllä 2018. Kampusvaliokunnat ovat osaltaan käsitelleet järjestöjen esitykset.
Hallitus päättää ISYYn järjestöavustusten jaon keväälle 2019 kampusvaliokuntien esitysten
mukaisesti: Joensuussa kevään yleisavustuksiin 750 € liitteen 1 mukaisesti. Joensuussa
hankeavustuksiin 1390 € liitteen 1 mukaisesti. Kuopio 200 € yleisavustuksiin liitteen 2 mukaisesti.
Kuopion hankeavustukset kevään 2019 osalta 1685 € liite 2 mukaisesti.

−

Edustajiston kokouksessa 9/2018 edustajisto hyväksyi kaksi pontta. Hyväksyttiin hallituksen vastaus
edustajiston hyväksymiin ponsiin (liite 3 drive).

−

Hyväksyttiin Heli Aallon esitys lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamiseksi oppisopimuksella
ISYYllä 24.1.2019-31.1.2020. Hyväksytään koulutuksen 8 lähiopetuspäivää, 2 valinnaisten opintojen
koulutuspäivää sekä 3 luentoa tai seminaaria suorittamisen olevan työaikaa. Työpaikkaohjaaja
nimetään ISYYltä.

−

Aiemmin ISYYn työntekijöiden työsuhde-edut oli määritelty paikallisessa sopimuksessa vuodelta
2013. Työsuhde-edut on työnantajan määriteltävissä ja tarkasteltavissa vuosittain. Hallitus linjaa ja
päättää työntekijöiden työsuhde-edut vuodelle 2019: - Juuso Sikiö esitti, että ISYYn työntekijöille
maksetaan virikekorttilatausta 15 €/ 12 kk. Susanna Haverinen kannatti Sikiön esitystä. Maksetaan
tammikuussa ja elokuussa. Heidi Hämäläinen esitti, että ISYYn työntekijöille maksetaan haluamansa
Sykettä -tarra. Ronja kannatti. Juuso Sikiö esitti, että kevään ja syksyn liikuntailtapäivissä on
käytettävissä 3 h/ työaikaa. Ada ja Heidi kannatti. Liikuntailtapäivinä 2019 saa liikuntaan käyttää
työaikaa. Liikuntailtapäivien työaika on kirjattava työajan seurantaan 2 viikon kuluessa
liikuntailtapäivästä. Hallitus totesi, että edustajistossa 9/2018 pysäköintietuus herätti voimakasta
keskustelua ja pysäköintietuuden poistosta äänestettiin edustajistossa. Etuus säilyi äänin 19-16, 2
tyhjää. Hallitus on päättänyt syksyllä 2018, että pysäköintiä tarkastellaan keväällä 2019 seuraavan
kerran.

-

Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion kampuksilla
toimii järjestö-, edunvalvonta- ja vapaa-ajan jaosto, kummallakin kampuksella omansa. Jaostojen
tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle
kampusvaliokunnalle tai hallitukselle.” Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 40 §:n mukaan:
”Jaostot tekevät edustajistolle esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä
kokouksessa. Jaoston puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden alussa ja hallitus jos
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puheenjohtaja eroaa tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden. Jaostot valitsevat
keskuudestaan varapuheenjohtajan.” Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida
valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle. Edustajiston kokous 9/2018 on delegoinut puuttuvat
valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle. Valittiin ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat
jaostojen esityksistä: Kuopion edunvalvontajaosto: Hanna Saarelainen, Kuopion järjestöjaosto:
Taija Väänänen.
-

Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija, on hakenut koko lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksun
126,00 euroa palautusta. Koska opiskelija ei ole voinut aloittaa opintojaan, eikä ole saapunut
Suomeen lainkaan on perusteltua palauttaa hänelle koko lukuvuoden jäsenmaksu. Päätettiin
palauttaa hakemuksen mukaan jäsenmaksu 126 euroa.

-

Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija on hakenut koko lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksun
126,00 euroa palautusta. Koska opiskelija ei ole voinut aloittaa opintojaan, eikä ole saapunut
Suomeen lainkaan, on perusteltua palauttaa syksyn 2018 osuus jäsenmaksusta 61 euroa. Päätös
jäsenmaksun kevään osuuden 65 euroa palauttamisesta voidaan tehdä, kun oleskelulupapäätös on
tehty ja muut edellytykset palautukselle täyttyvät. Päätettiin palauttaa opiskelijalle syksyn osuus
jäsenmaksusta 61 euroa.

-

Hallitus hyväksyi UEF Muslim Students' Club ISYY:n kerhoksi. Hallitus myöntää UEF Muslim
Students' Club kerholle perustamisavustusta haetun 200 €.

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä,
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
−

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

−

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: Seuraavalla viikolla, puheenjohtaja ilmoittaa ajankohdan.

Anna-Kristiina Mikkonen
pääsihteeri
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