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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 11/2020 

Aika: 17.3.2020 klo 12.02 – 14.03 

Paikka: GHO 

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. §      Linjaus ISYYn tapahtumien järjestämisestä keväällä 2020, liite 8. Suomen hallitus on 

suosittanut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet tulisi perua toukokuun loppuun saakka. Itä-

Suomen yliopisto kiristää koronaviruslinjauksiaan. Koronavirustartuntojen leviämisen 

ehkäisemiseksi on myös syytä rajoittaa kokoontumisten kokoa. Itä-Suomen yliopistossa ei järjestetä 

yli 10 hengen kokouksia tai kokoontumisia. ISYYllä on kevään aikana suunnitteilla ko. kokoluokan 

tapahtumia molemmilla kampuksilla sekä muita kokoontumia ja kokouksia, joiden osalta olisi syytä 

linjata miten niiden kanssa toimitaan.  

Hallitus päätti seuraavaa:  

o 1. Hymy- ja valitusviikko pidetään verkkotapahtumana  

o 2. Muut kevään osat tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka. Tarkastellaan asiaa 

uudelleen 13.4.2020.  

o 3. Tapaamiset ja kokoukset pidetään 13.4.2020 saakka etäyhteydellä.   

o 4. Suunnitellaan mahdollisuuksia järjestää etätapahtumia kevään 2020 aikana. 

 

− 9.§ Linjaus toimistojen aukioloajoista keväällä 2020. Itä-Suomen yliopisto kiristää 

koronaviruslinjauksiaan. Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi on myös syytä rajoittaa 

kokoontumisten kokoa. Itä-Suomen yliopistossa ei järjestetä yli 10 hengen kokouksia tai 

kokoontumisia. ISYYn toimistojen osalta tulee linjata miten toimistot ovat auki. 

Hallitus päätti seuraavaa:  
o 1. Toimistot ovat kiinni 13.4.2020 saakka. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 13.4.2020.  
o 2. Työntekijät siirtyvät tekemään etätyötä 13.4.2020 saakka. Vain perustellusta syystä saa 

tulla toimistolle töihin.    
 

− 10.§ Linjaus ISYYn tilojen aukioloajoista keväällä 2020.  

Hallitus päätti seuraavaa:  

o 1. ISYYn tilojen osalta Haltian kerhotilat, Tiukanlinna, Lukema ja Suvas eivät ole 

käytettävissä 17.3.13.4.2020. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 13.4.2020. 
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− 11.§ Linjaus kioskin aukioloajoista keväällä 2020.  

Hallitus päätti seuraavaa:  

o 1. Kioski suljetaan 17.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 

13.4.2020.  

o 2. Kioskin työntekijälle järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita korvaavia työtehtäviä 

17.3.-13.4.2020 väliselle ajalle.   

 

− 12.§ Linjaus hallituksen osallistumisesta kevään aikana tapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin.  

Hallitus päätti seuraavaa:    

o 1. Hallitus ei osallistu läsnäoloa vaativiin tapahtumiin 17.3.-13.4.2020 välisenä aikana. 

Tilannetta tarkastellaan viimeistään 13.4.2020. 

 

− 14.§ Vuosijuhlamaksujen palauttaminen. Hallitus päätti, että vuosijuhlamaksut voidaan palauttaa 

pyynnöstä niille, jotka haluavat vuosijuhlamaksun takaisin. Muilta osin vuosijuhlamaksut ovat 

voimassa vuosijuhliin, kun uusi päivämäärä on päätetty. 

− 15.§ Etätapahtumatyöryhmän perustaminen. ISYYn tapahtumat ovat peruttu kevään pykälän 8.§ 

mukaisesti. Käydään läpi eri vaihtoehtoja organisoida ja pitää tapahtumia kevään 2020 aikana. 

Hallitus päätti perustaa ko. työryhmän. Työryhmään nimettiin Emmi Rajavuori (pj.), Saara 

Tenhovuori, Juuso Myller, Salli Kosonen, Roosa Ylikoski, Yasmin Ayyoubi, Arttu Leppäkynnäs, Pinja 

Kääriäinen, Pinja Mertano ja työntekijöistä Niklas Leinonen.  

 

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: 

o Asia: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019  

o Asia: Yliopiston tilat suljetaan 17.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 13.§ Vuosijuhlien peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset. ISYYn 14.3.2020 pidettäväksi 

suunnitellut vuosijuhlat jouduttiin perumaan koronavirusriskin ja -linjausten vuoksi. Vuosijuhlien 

valmistelusta on aiheutunut kustannuksia peruuttamisen takia. Hallitus päätti jättää asian pöydälle. 
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− 16.§ Muut esille tulevat asiat: 

o Asia: ISYYn talous  

o Asia: Sijaisjärjestelyt  

o Asia: Arkistointiharjoittelun tilanne, harjoittelu siirtyy  

o Asia: Ainejärjestöjen taloudellinen tilanne 

 

− 18.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen 

kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8-11.§ pääsihteeri, 14.§ 

puheenjohtaja, 15.§ Emmi Rajavuori.   

 

Seuraava kokous: 25.3. klo 12.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


