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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 18/2020 

Aika: 7.5.2020 klo 10.33 – 11.52 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9. § Ainejärjestöjen kriisiapu. 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. Hakemuksia tuli yhteensä 4 kappaletta, joista 3 jätettiin hakuajan puitteissa.  

− Hallitus käsitteli hakemukset työryhmän esityksen pohjalta ja päätti myöntää avustusta seuraavasti:  

o 1. Echo ry = Myönnetään 400 euroa  

o 2. Opossumi ry = Myönnetään 500 euroa  

o 3. Varnitsa ry = Myönnetään 400 euroa  

 

− 10.§ Linjaus toimistojen aukioloajoista 14.5.2020 alkaen. UEF on linjannut, että kampusten tilat 

pysyvät lukukauden loppuun suljettuna. Tiloissa saa käydä vain esimiehen luvalla. UEFin työntekijät 

jatkavat myös etätyössä. Tarkennuksia tulee toukokuun lopulla. 

Hallitus päätti, että: 

o 1. ISYYn toimistot pysyvät 31.5.2020 saakka suljettuina. Tarkennuksia tehdään toukokuun 

lopussa kesän osalta.  

o 2. Työntekijät jatkavat etätyössä 31.5.2020 saakka. Tarkennuksia tehdään toukokuun 

lopussa kesän osalta. Toimistotiloissa saa käydä/työskennellä pääsihteerin luvalla, jos 

työtehtävät sitä edellyttävät. 

 

− 12.§ Linjaus ISYYn kioskin aukioloajoista 14.5.2020 alkaen. Hallitus päätti, että: 

o 1. Kioski pidetään suljettuna 31.7.2020 saakka. Kioskin toiminta käynnistetään 3.8.2020 

mikäli UEFin ohjeistus tilojen käytöstä ei muutu.   

o 2. Kioskin työntekijälle järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita korvaavia työtehtäviä 

lomakausi huomioiden. 
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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: Pinja Kääriäinen on valittu Opiskelijan Itä-Suomi ry:n hallituksen 

varapuheenjohtajaksi. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Kioskin kehittämistä koskeva tilannekatsaus, liite 8.1 ja 8.2. ISYYn vuoden 2020 

toimintasuunnitelmassa sanotaan: ”ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan kioskin toimintaa 

ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen, sekä mainostukseen. 

Vuoden 2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toiminnan jatkuvuudesta, mikäli se on 

kannattamatonta.” Kioskin kehittämistyö aloitettiin keväällä 2020. Työryhmä ehti muutaman 

kerran tavata ja ideoida uudistustoimia ennen kuin kioskin jouduttiin koronan vuoksi sulkemaan. 

Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti esittää sen myös edustajistolle tiedoksi. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat: 

o Asia: Strategiatyö  

o Asia: Vappu  

o Asia: Seuraava edustajiston kokous 

 

− 14.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8.-12§ pääsihteeri.  

 

 

Seuraava kokous: 12.5. klo 14.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


