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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 19/2020
Aika: 12.5.2020 klo 14.02–15.20.
Paikka: GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
−

8.§ Lausuntopyyntö OLL:n kuntavaalitavoitteista, liitteet 8.1 ja 8.2. Opiskelijoiden Liikuntaliitto
(OLL) pyytää jäseniltään, opiskelija- ja ylioppilaskunnilta sekä korkeakoulujen liikuntatoimilta
lausuntoja OLL:n kuntavaalitavoitteisiin. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 24.5.2020. Hallitus
päätti, että pääsihteeri kerää palautteen ko. sektorin toimijoilta 17.5.2020 mennessä ja toimittaa
palautteen OLL:lle määräaikaan mennessä.

−

9. § ISYYn myöntämien avustusten perusteet, liitteet 9.1, 9,2 & 9.3. Hallitus on menneinä vuosina
avannut hankeavustusten haun kahdesti vuodessa sekä yleisavustusten haun kerran vuodessa.
Avustusjärjestelmän toiminnassa on kuitenkin ollut moitittavaa, minkä vuoksi sen uudistamista on
suunniteltu kevään aikana. Hallituksen ja henkilökunnan kanssa työstetyn luonnoksen
periaatteelliset linjaukset on käytetty ainejärjestöjen kommentoitavana.
Luonnoksen mukaan ainejärjestö voisi hakea jatkossa hallitukselta kerran vuodessa avattavan haun
kautta toimeentuloavustusta sekä jatkuvalla haulla hankeavustusta. Hankeavustuksiin olisivat
oikeutettuja myös kampusjärjestöt. Kerhot voisivat jättää jatkuvalla haulla avustushakemuksia
kampusvaliokunnille.
Hallitus hyväksyi uudet avustusperiaatteet ja päätti avata avustusperusteiden mukaiset jatkuvat
haut alkaen 18.5.2020.

−

10.§ ISYYn tietotilinpäätös vuodelta 2019, liite 10. ISYYn tietotilinpäätös on valmistunut. Hallitus
käsitteli ja hyväksyi tietotilinpäätöksen ja päätti viedä sen tiedoksi edustajistolle.

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: Saara Leinosen harjoittelu ISYYllä 25.5.2020-24.8.2020
o Asia: Saara Närän irtisanoutumisilmoitus, liite 5.

−

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.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
o Asia: ESR-hankehaku

−

12.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden
tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-10.§ pääsihteeri.

Seuraava kokous: 19.5.2020 klo 15.00

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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