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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 15/2020 

Aika: 15.4.2020 klo 11.04 – 12.23 

Paikka: Zoom, linkki kokouskutsun yhteydessä 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ Jäsenmaksupalautuspyyntö, (EI JULKINEN), liite 8.1 ja 8.2. Hallitus käsitteli kohdassa 

vaadittavat asiat ja päätti palauttaa jäsenmaksun opiskelijalle.  

− 10.§ Kutsu Yhdessä-hankeyhteistyöhön, liite 10. Savonia ammattikorkeakoulu on valmistelemassa 

opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen liittyvää 

hankehakemusta Pohjois-Savon ELY-keskukselle (ESR-haku). Hankkeen tarkoituksena on kehittää 

käyttäjälähtöisesti korkeakouluopiskelijoiden vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä lisäävä toimintamalli. 

Savonia ammattikorkeakoulu tiedustelee ISYYn kiinnostusta lähteä yhteistyökumppaniksi 

hankkeeseen. 

Hallitus päätti, ettei ISYY lähde Yhdessä-hankkeeseen mukaan. 

− 11.§ ESR-hankehakuun osallistuminen, liitteet 11.1 ja 11.2. ELY-keskus järjestää ylimääräisen ESR 

haun johtuen poikkeuksellisesta tilanteesta. Haku kohdennetaan koronaepidemian vaikutusten 

torjuntaan kohdistuen erityisesti pk-yritysten toimintakyvyn turvaamiseen ja osallisuutta tukeviin 

toimenpiteisiin työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin henkilöihin. 

Tavoitteena on tukea erityisesti järjestöjen ja pienten toimijoiden mahdollisuuksia toimia ja auttaa 

pk-yrityksiä sekä vaikeassa asemassa olevia ja nuoria. Haku kohdennetaan erityisesti toimijoille, 

joilla on välitön yhteys kohderyhmiin ja tuki kohdennettavissa konkreettisella tavalla kohderyhmän 

hyödyksi.  

Hallitus päätti, että ISYY osallistuu ESR-hankehakuun. 

 

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: Palaveri kampusrysäyksestä  

o Asia: Yhteistyösopimusten uusiminen työn alla. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  
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− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 9.§ Vuokralaisen anomus vuokranmaksun väliaikaisesti keskeyttämisestä, liite 9 (osittain 

salainen). ISYYn vuokralainen on lähestynyt vuokranmaksun keskeyttämistä koskevalla pyynnöllä. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi vuokralaisen koko liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytynyt. Hallitus 

päätti palauttaa asian valmisteluun.  

− 12. § Muut esille tulevat asiat: 

o Asia: Strategian tilannekatsaus  

o Asia: Montun vanha filmiprojektori 

− 13.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8., 10. & 11 § pääsihteeri   

 

Seuraava kokous: 22.4. klo 12.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


