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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 32/2019
Aika: 10.7.2019 klo 16.15 – 18.01.
Paikka: Haltia, GHO

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

−
−

−

−
−

Ylioppilaskunnan vuosijuhlat 2020, ISYY 10 vuotta. ISYYn sääntöjen 61 § mukaan: ”Ylioppilaskunta voi
viettää vuosijuhlaansa viikon 11 lauantaina Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen
kunniaksi.” Viikon 11 lauantai on 2020 14.3.2020. Hallitus käsitteli vuosijuhlia 2020 kokouksessaan
31/2019 ja päätti, että vuosijuhlat järjestettäisiin Joensuussa 14.3.2020 ja että vuosijuhlapaikat
kilpailutetaan Joensuussa. PKO:n tapaamisessa tuli ilmi, että Joensuussa on kyseisenä viikonloppuna
kansainväliset ampumahiihtokilpailut ja koko kaupungin kaikki hotellit ja seutu on täysin
loppuunvarattu jo nyt. Hallitus päätti, että ISYYn vuosijuhlat 2020, ISYY 10 vuotta juhlat siirretään
pidettäväksi Kuopiossa.
Viestintäsuunnittelija Koistisen opintovapaa. Hallitus päätti myöntää Heljä Koistiselle hakemuksensa
mukaisesti opintovapaata ajalle 2.9.2019 – 31.5.2020.
Viestintäsuunnittelijan sijaisen rekrytointi. Viestintäsuunnittelija Heljä Koistinen on anonut
opintovapaata ajalle 2.9.2019 – 31.5.2020. Hallitus päätti, että rekrytointi tehdään ajalle 26.8.2019–
31.5.2020, toimi 100 %, Kuopio ja Joensuu mahdollisia. Rekrytointiryhmään Ada Hyytiäinen, Saara
Loukiainen, pääsihteeri, Ella Partanen. Hakuaika on 11.7.–25.7. klo 12 mennessä. Mahdolliset
haastattelut järjestetään 5.tai 6.8.2019. Hakukuulutus laitetaan nettisivuille ja someen.
Järjestöasiantuntijan rekrytointi. Järjestöasiantuntija Karoliina Nissiselle on myönnetty palkaton
toimivapaa 17.5.2020 asti. Nissinen on 2.7.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa ISYYn palveluksesta,
irtisanomisaika työntekijällä 14 vrk alle 5 vuoden työsuhteessa (Ylioppilaskuntien työehtosopimus
1.2.2018 – 31.1.2020 5 §). Nissisen toimivapaan sijaisuus on täytetty hallituksen kokouksessa
31/2019 toukokuulle 2020. Hallitus päätti välittömästi rekrytoida järjestöasiantuntijan toistaiseksi
voimassaolevaan työsuhteeseen 18.5.2020 alkaen. Haku järjestetään ajalla 11.7.–25.7.2019 klo 12.
Rekrytointiryhmään Ada Hyytiäinen, Saara Loukiainen, pääsihteeri, Ella Partanen. Hakuaika on 11.7.–
25.7. klo 12 mennessä. Mahdolliset haastattelut järjestetään 5. tai 6.8.2019. Hakukuulutus laitetaan
nettisivuille.
Jäsenmaksuvapautus (osittain salainen). Hallitus päättää myöntää jäsenmaksuvapautuksen liitteen
(salainen) mukaisesti.
Jäsenmaksuvapautukset (Joint Nordic Master Degree Programme in Environmental Law, NOMPEL)
syksy 2019 ja lukuvuosi 2020–2021. Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella käynnistyy
tulevana syksynä pohjoismainen ympäristöoikeuden maisteriohjelma (Joint Nordic Master Degree
Programme in Environmental Law, NOMPEL) yhteistyössä Uppsalan yliopiston ja Tromssan Arktisen
yliopiston kanssa. Opiskelijat opiskelevat fyysisesti kaikissa kolmessa yliopistossa: syyslukukauden
2019 Uppsalassa, kevätlukukauden 2020 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa ja lukuvuoden 2020–
2021 Tromssassa. Ohjelmaan on nyt valittu opiskelijat. Liitteenä on lista opiskelupaikan
vastaanottaneista opiskelijoista. Oikeustieteiden laitos anoo heille vapautusta ylioppilaskunnan
jäsenmaksun maksamisesta syksylle 2019, jolloin opiskelijat ovat Uppsalassa ja maksavat maksunsa
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sinne. Heidän on kuitenkin oltava läsnäolevia opiskelijoita myös UEF:ssa, että heille voidaan kirjata
Uppsalassa suoritetut opinnot rekisteriin. Kevään 2020 he ovat Joensuussa, jolloin he myös maksavat
ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Lukuvuoden 2020–2021 opiskelijat ovat Tromssassa, ja sillekin ajalle
he tarvitsisivat vapautuksen yo-kunnan jäsenmaksusta. Neljälletoista NOMPEL (Joint Nordic Master
Degree Programme in Environmental Law, NOMPEL) opiskelijalle on haettu jäsenmaksuvapautusta
syksylle 2019 ja lukuvuodelle 2020–2021. Kevään 2020 jäsenmaksun opiskelijat maksavat
opiskellessaan Joensuussa. Hallitus päätti myöntää jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2019
ja koko lukuvuodeksi 2020–2021.
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.

−

Pääsihteerin esitys (ei julkinen). Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen on tehnyt hallitukselle
esityksen. Pääsihteeri poistui paikalta keskustelun ajaksi. Valittiin kokouksen sihteeriksi Ada
Hyytiäinen. Hallitus keskusteli pääsihteerin esityksestä. Hallituksen puheenjohtaja tekee aiheesta
tarkemman selvityksen seuraavaan kokoukseen, jossa keskustellaan asiasta uudestaan.

Seuraavat kokoukset: pe 26.7.2019 klo 12 ja 6.8.2019.

Kalle Parviainen
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori
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