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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 22/2020
Aika: 2.6.2020 klo 10.01–11.13
Paikka: GHO

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

9. § Heli Aallon anomus, liite 9.1 ja 9.2 (salainen). Hallitus antaa vastauksen Aallolle (liite 9.2).

−

10. § Linjaus toimistojen aukioloajoista 2.6.2020 alkaen, liite 10. UEF on tiedottanut 28.5.2020
päivitetyistä ohjeistuksistaan koronatilanteessa. Toimistojen viimeinen aukiolopäivä ennen
kesätaukoa on 15.6.2020. Toimistot avautuvat 3.8.2020. Hallitus päätti toimistojen aukioloajoista
seuraavaa:
o 1. ISYYn toimistot pysyvät kiinni 31.7.2020 saakka. Asiakaspalvelu ja toimistotehtävät
hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse, tarpeen vaatiessa asiointi voidaan
hoitaa myös toimistoilla.
o 2. Työntekijät jatkavat etätyössä 31.7.2020 saakka. Toimistotiloissa saa käydä/työskennellä
pääsihteerin luvalla, jos työtehtävät sitä edellyttävät.

−

11.§ Linjaus ISYYn tilojen aukioloajoista 2.6.2020 alkaen. Kuopion kaupunki on myöntänyt
Studentian bändikämpän bändivuorolaisille luvan kulkea Studentian liikuntatilojen kautta
bändikämppään kesäkuussa 2020. Studentian ulko-ovet ovat avoinna ja vahtimestari on paikalla
arkipäivisin klo 13:00-21:00. Studentian heinä-elokuun aukiolosta kaupunki linjaa kesäkuussa.
Lukema on ollut poissa vuokralaisten ja kerhojen käytöstä keväällä 2020. Hallitus päätti ISYYn
tilojen aukioloajoista seuraavaa:
o 1. Haltian kerhotilat pysyvät suljettuina 3.8.2020 saakka. Tilannetta tarkastellaan
viimeistään elokuussa.
o 2. Avataan Lukema vuokrakäyttöön ja myönnetään Kuopion kampuksen kerhoille oikeus
käyttää Lukemaa kesä-elokuussa 2020 sillä ehdolla, että kokoontumisten henkilömäärä on
alle 50 hlö.
o 3. Otetaan Studentian bändikämppä käyttöön kesäkuuksi 2020.

−

13.§ Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointiprosessi, (liite 13 on salainen). Hallitus on
kokouksessaan 20-2020 19.5.2020 käynnistänyt kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytoinnin, johon
päättyy hakuaika 3.6.2020. UEF on tiedottanut 28.5.2020 päivitetyistä ohjeistuksistaan
koronatilanteessa, jossa on myös kerrottu, että: ”Vaihto-opiskelijoita ei syyslukukaudella 2020
lähetetä maailmalle tai vastaanoteta UEFiin. Kv-maisteriohjelmille suositellaan etäopetusta
syyslukukaudella 2020. Ohjelma voi harkita aloituksen siirtämistä, jos opiskelijat eivät pääse
Suomeen.” On syytä tarkastella avoinna olevan toimen rekrytointitarvetta tulleen tiedon valossa.
Hallitus päätti, että rekrytointiprosessia jatketaan hakuehtojen mukaisesti.
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−

14.§ ESR-hankkeen aloittaminen. ELY-keskus on informoinut ISYYn hankehakemuksen tilasta.
Hanke voisi mahdollisesti saada rahoituspäätöksen kesäkuun puolivälissä. Hankkeen voisi aloittaa
ennen rahoituspäätöksen saamista omalla riskillä. Arvio oman riskin kustannuksista on noin 3000–
4000 euroa. Päätös hankkeen rahoituksesta saadaan 16.6.2020. Päätettiin aloittaa hanketyö.

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 hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

8.§ Hallituksen vastaus 19.5.2020 edustajiston tulleisiin ponsiesityksiin, liite 8.1. ja 8.2. ja 8.3.
Hallitus vastasi edustajistolle ponsiesityksiin (vastaus liitteenä 8.3).

−

12.§ Hankeavustusten myöntämisestä päättäminen, liite 12. ISYYlle on saapunut yksi
hankeavustushakemus Kuopion ainejärjestöiltä. Palautettiin asia valmisteluun.

−

15.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden
tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8.§ puheenjohtaja, 9-11 ja 13-14§ pääsihteeri.

Seuraava kokous: Seuraava kokous 9.6. klo 12.00.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori

2

