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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 14/2020 

Aika: 8.4.2020 klo 15.03- 18.56 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ Linjaus toimistojen aukioloajoista 14.4.-13.5.2020. UEF on tiedottanut 31.3.20202 seuraavaa 

koskien tilojensa aukioloa: ”Suomen hallitus on päättänyt 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen 

leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. 

toukokuuta 2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset jatkuvat eri 

kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun 

asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Tämä merkitsee sitä, että Itä-Suomen yliopiston tilat 

pysyvät suljettuina, ja toiminta jatkuu etäopetuksena ja etätyöskentelynä.” 

Hallitus päätti, että:   

o 1. ISYYn toimistot palvelevat aukioloaikojen mukaan etänä 13.5.2020 saakka. Tilannetta 

tarkastellaan viimeistään 13.5.2020.  

o 2. Työntekijät jatkavat etätyötä 13.5.2020 saakka. Vain perustellusta syystä saa tulla 

toimistolle töihin.  Tilannetta tarkastellaan viimeistään 13.5.2020. 

 

− 9.§ Linjaus ISYYn tilojen aukioloajoista 14.4.-13.5.2020. Hallitus päätti, että:   

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

käytettävissä ISYYn omille varaajille 14.4.-13.5.2020. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 

13.5.2020. 

 

− 10.§ Linjaus ISYYn kioskin aukioloajoista 14.4.-13.5.2020. Hallitus päätti, että:    

o 1. Kioski pidetään suljettuna 14.4.-13.5.2020 väliseksi ajaksi. Tilannetta tarkastellaan 

viimeistään 13.5.2020.  

o 2. Kioskin työntekijälle järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita korvaavia työtehtäviä 

14.4.-13.5.2020 väliselle ajalle.   

 

− 11.§ ISYY-hupparien hankinta.  Yritys- ja työelämävastaava on selvittänyt mahdollisia vaihtoehtoja 

ISYY-huppareista ja kustannuksista. Hupparin hinta on noin 50e/kpl. Päätetiin hankkia hupparit 

hallitukselle ja henkilökunnalle, jotka hupparit haluavat.   

− 12.§ Vuokralaisen anomus vuokran siirrosta, liite 12 (osittain salainen). ISYYn vuokralainen 

vallitsevan koronapandemiatilanteen vuoksi anoo maksujärjestelyjä vuokranmaksuun. Hyväksyttiin 

pääsihteerin tekemä esitys vuokramaksujärjestelyistä. Pääsihteerin ja puheenjohtaja valtuutettiin 

tekemään sopimus vuokranmaksujärjestelyistä liitteen mukaisesti. 
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− 13.§ Ainejärjestöjen toiminnan taloudellinen tukeminen, liite 13. Koronaviruksen aiheuttama 

poikkeustilanne on aiheuttanut useille ainejärjestöille merkittäviä tulonmenetyksiä sekä turhaksi 

jääneitä kuluja. Tämä voi vaarantaa ainejärjestöjen toiminnan jatkuvuuden erityisesti niiltä 

pienemmiltä ainejärjestöiltä, jotka saavat tulonsa vapunajan tapahtumista. Hallituksen 

avustusbudjetista on vuonna 2020 käytettävissä 7 415e. Hallitus päättää avustusten myöntämisen 

perusteista. 

Hallitus päättää suunnata talousarvion puitteissa käytettävissä olevat avustuksensa ainejärjestöjen 

toiminnan jatkuvuuden tukemiseen ja avaa haun avustusten hakemista varten. Hallitus valitsi 

hakemukset käsittelevään työryhmään Emmi Rajavuoren, Pinja Mertanon, Yasmin Ayyoubin, Saara 

Tenhovuoren, Arttu Leppäkynnäksen ja Juuso Myllerin. Työryhmä tekee esitykset hallitukselle. 

− 14.§ Opossumi ry:n avustuspyyntö, liite 14. Opossumi ry pyytää ISYYltä avustuksena tukea 

koronaviruksen vuoksi lyhyellä varoitusajalla peruuntuneiden vuosijuhliensa osallistujamaksujen 

palauttamiseen järjestön talouden ja toiminnan kannalta kestävällä tavalla. Hallitus päätti evätä 

Opossumi ry:n hakemuksen. Hallitus ohjeistaa Opossumi ry:tä hakemaan avustusta edellä päätetyn 

(13.§) ainejärjestöille suunnatun taloudellisen tuen hakukuulutuksen mukaisesti. 

− 15.§ Ruoka-apua opiskelijoille, liite 15. Kuopion kampuspappi Raimo Hartikainen on lähestyä 

ISYYtä lähteä mukaan ruoka-apukampanjaan taloudellisessa ahdingossa oleville opiskelijoille. UEFin 

koronakriisiryhmä on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen perjantaina, että tällaista apua aletaan 

organisoimaan sekä Kuopiossa että Joensuussa yliopiston opiskelijoille. Lahjoitetulla summalla 

ostetaan ruokalahjakortteja, jotka jaetaan Joensuun ja Kuopion diakoniatyönpisteiden kautta.   

Hallitus päätti lähteä kampanjaan mukaan yhteensä 1000 eurolla, eli 500 eurolla per kampus.  

 

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: Haltian tilojen vuokra huhti-toukokuulta   

o Asia: Studentian tilojen tarkastuskertomus kevät 2020  

o Asia: Haltian tilojen esteettömyys  

o Asia: Kehy-asiat 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 17.§ Muut esille tulevat asiat: 

o Asia: ISYYn strategiatyön tilannekatsaus  
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o Asia: Kampusrysäys – osallistujat hallituksesta  

o Asia: ISYYn valmiussuunnitelma  

o Asia: Edustajiston kokouksen asiat 

 

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

kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8-10.§ pääsihteeri,11.§ Pinja 

Kääriäinen, 12.-13 § pääsihteeri, 14.§ Saara Tenhovuori ja 15.§ pääsihteeri. 

 

Seuraava kokous: 15.4. klo 11.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


