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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 12/2020 

Aika: 25.3.2020 klo 12.06 – 14.11. 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§ Yhteistyösopimus Tree Amigosin kanssa, liite 9.1 ja 9.2. Tree Amigos on tehnyt ISYYlle 

tarjouksen yhteistyösopimuksesta. Liite 10. Hallitus päätti kokouksessaan 7/2020 19.2.2020 

palauttaa asian valmisteluun, ja pyytää sääntövaliokunnalta tulkinnan onko ko. sopimus 

tulkittavissa ISYYn liiketoiminnaksi Sääntövaliokunta on kokouksessaan 1/2020 20.3.2020 antanut 

hallitukselle liitteenä olevan lausunnon.  

Puheenjohtaja esitti, että sääntövaliokunnan lausunnon mukaisesti yhteistyösopimus ei ole 

tulkittavissa ISYYn liiketoiminnaksi ja näin ollen hallitus voi tehdä Tree Amigosin kanssa 

yhteistyösopimuksen. Hallitus päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.  

− 10.§ Hallituksen myöntämien hankeavustusten käytön siirtäminen.  ISYY on myöntänyt keväälle 

2020 sekä hanke, - että yleisavustuksia. Suomen valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen 

valmiuslain käyttöönotosta ja siihen liittyvästä asetuksesta 16.3. Hallituksen esitys valmiustilasta 

toteaa seuraavaa: "Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan 

välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla."  Näin ollen keväälle haetut avustukset ja niihin 

liittyvät tapahtumat eivät ole ainakaan kaikilta osin mahdollista toteuttaa. 

Hallitus päätti, että keväälle 2020 myönnetty hankeavustus on mahdollista siirtää syksylle 

avustuksen saajan pyynnöstä, mikäli hankkeen toteutus on siirtynyt syksyyn. Maksatuspyyntö tulee 

toimittaa tässä tapauksessa 30.11.2020 mennessä, ellei erikseen ole sovittu myöhemmästä 

toimitusajankohdasta.   

− 12.§ ISYYn vuosijuhlien päivämäärän päättäminen. Koronavirustilanteen vuoksi ISYYn vuosijuhlat 

peruttiin 14.3.2020. ISYYn säännöissä 61.§ vuosijuhlista sanotaan: ”Ylioppilaskunta voi viettää 

vuosijuhlaansa viikon 11 lauantaina Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen 

kunniaksi.” Hallitus päätti, että uusi vuosijuhlien päivämäärä on 12.12.2020 mikäli edustajisto antaa 

lisäbudjetin uusien vuosijuhlien järjestämiseen.   

 

− 13.§ Kansainvälisen toiminnan kehityshanke, liite 13. Hallitus käynnisti Kansainvälisen 

hankeavustushaun kokouksessaan 6/2020 11.2.2020. Hakuaika oli 17.2-15.3.2020. Hakemukset on 

käsitelty hallituksen nimittämän työryhmän kesken. Hakemuksia tuli yhteensä 7 kpl.  

 

Saatujen hakemusten perusteella työryhmä esittää hankeavustukset jaettavaksi seuraavasti: 

o Teatterikerho Kansankynttilälle 500 € englanninkielisen näytelmän järjestämistä varten. 

o Kulti ry:lle 500 € vaellusretken Kolille järjestämistä varten. 
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o Retikka ry:lle 250 € dinner in the dark -iltaa varten, jonka lisäksi Lukeman käyttö ilmaiseksi. 

o Poikkeus ry:lle 250 € Koe Suomi viikossa -teemaviikon järjestämiseen.  

 

Työryhmä myös esittää, että viimeistä 250 € arvoista hankeavustusta ei jaeta. Päätettiin 

hankerahan jakamisesta esityksen mukaisesti. Ohjeistetaan Retikka ry:tä kysymään 

kampusvaliokunnalta Lukeman käyttömahdollisuudesta. 

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: Talouden seuranta ja ajantasaiset tiedot koronatilanteen aikana  

o Asia: Saara Leinosen harjoittelun aloittamisen siirto 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Vuosijuhlien peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset, liite 8. ISYYn 14.3.2020 pidettäväksi 

suunnitellut vuosijuhlat jouduttiin perumaan koronavirusriskin ja -linjausten vuoksi. Vuosijuhlien 

valmistelusta on aiheutunut kustannuksia peruuttamisen takia. Todettiin, että peruuntuneista 

vuosijuhlista aiheutuu ISYYlle kustannuksia noin 3800 euroa. Lisäksi todettiin, että kustannusarvio 

uusien vuosijuhlien järjestämisestä on noin 11 000 euroa (sis. jo muodostuneet tappiot, 

vuosijuhlamestarin palkkio, arvio tulevista kuluista ja vuosijuhlamestarin palkkioarvio uusien 

vuosijuhlien järjestämisestä). Merkittiin tiedoksi aiheutuneet kustannukset. 

− 11.§ ISYYn vuosikertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019, liite 11. Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 31.§ mukaan: ”antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan 

edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosikertomus ylioppilaskunnan toiminnasta.”  

Palautettiin asia uudelleen valmisteltavaksi. 

− 14.§ Muut esille tulevat asiat:  

o Asia: Työnteko ja työajat etätyön aikana  

o Asia: Kerhojen ja ainejärjestöjen tukeminen etätapahtumissa ja -kokouksissa  

o Asia: Yhteiset etätyöalustat 

 

− 15.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen 

kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8§ päsihteeri, 9.§ Pääsihteeri ja 

puheenjohtaja, 10§. Hannele Mirola, 12.§ pääsihteeri, 13.§ Pinja Mertano. 
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Seuraava kokous: 31.3.2020 klo 12.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 


