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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 24/2020
Aika: 26.6.2020 klo 13.00 – 13.50
Paikka: GHO

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

8.§ Kv- ja hallintokoordinaattorin valinta. Hallitus on käynnistänyt kokouksessaan 20/2020
19.5.2020 Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattorin tehtävään. Hakuaika oli 20.5.2020–
3.6.2020. Hakuajan puitteissa tuli 26 hakemusta. Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun 7
hakijaa. Yksi hakija veti hakemuksensa pois. Haastattelutyöryhmä tuo valintaesityksen hallituksen
kokoukseen. Hallituksella on ollut mahdollisuus tutustua hakemuksiin.
Hallitus valitsi kv- ja hallintokoordinaattorin tehtävään Elina Pitkäsen. Lisäksi hallitus valitsi 1. ja 2.
varan Pitkäselle.

−

9.§ Hankeavustusten myöntämisestä päättäminen, liitteet 9.1, 9.2 ja 9.3. ISYYlle on saapunut yksi
hankeavustushakemus Kuopion ainejärjestöiltä. Hallituksen kokouksessaan 19/2020 hyväksymien
perusteiden mukaisesti päätöksen hankeavustusten myöntämisestä tekee hallitus
kampusvaliokunnan esityksestä. Asia on palautettu valmisteluun hallituksen kokouksessa 22/2020.
Hallitus päätti, ettei se myönnä hankeavustusta, koska hakemus ei täytä hakuehtoja.

−

11.§ SYL:n ja yo-kuntien kanssa suunniteltu vastuullisuushanke vuosille 2021–2022, liite 11. SYL:n
ja muiden ylioppilaskuntien kanssa yhteistyössä on suunniteltu vastuulliseen kuluttamiseen,
tuotantoon ja yritysvastuuseen keskittyvä Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! -hanketta.
Hankkeen päätavoitteena on saada opiskelijat edistämään toiminnallaan kuluttamisen
vastuullisuutta ja yritysvastuuta. Hanke on kaksivuotinen ja alkaa ensi vuonna eli 2021–2022.
Omavastuuosuus per vuosi on 90 euroa.
Hallitus päätti, että ISYY osallistuu hankkeeseen 90e/vuosi.

−

12.§ Yhteistyösopimuksen hyväksyminen opiskelijatapahtumien järjestämisestä Joensuussa, liite
12. ISYYn yhteistyösopimukset opiskelijatapahtumien järjestämisestä ovat päättymässä keväällä
2020. Molemmilla kampuksilla on tehty omat sopimukset omin ehdoin. Hallituksen kokouksessa
17/2020 päätettiin nimetä työryhmä hoitamaan neuvotteluja sopimusehtojen mukaisesti Kuopiossa
sekä hoitamaan kilpailuttamisen Joensuussa, ja tekee esitykset hallitukselle. Yhteistyökumppania
etsitään kaudelle syksy 2020 - kevät 2022. Tarjouspyynnöt yhteistyökumppaniksi päättyi 24.5.2020.
Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjouspyyntöä.
Valittiin kaudelle syksylle 2020 - keväälle 2022 tarjouspyynnössä mainittuihin tapahtumiin
yhteistyökumppaniksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO).
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−

14.§ Studentian bändikämpän käyttö heinäkuussa 2020. Kuopion kaupunki on myöntänyt
Studentian bändikämpän bändivuorolaisille luvan kulkea Studentian liikuntatilojen kautta
bändikämppään heinäkuussa 2020. Hallitus päätti ottaa Studentian bändikämpän käyttöön
heinäkuuksi 2020.

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: Tiedoksi kv-maisteriohjelmien arviot syksystä 2020. Liite 5.
o Asia: ESR-hankepäätös ja hankehenkilöstö.
o Asia: ISYYn kampusjärjestöluetteloon hyväksytyn yhdistyksen nimi oli ISYYn hallituksen
kokouksen esityslistassa virheellisesti Joensuun kasvatustieteilijät ry, oikea nimi on
Joensuun kasvatustieteen opiskelijat ry.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

10.§ ISYYn Strategialuonnos 2021–2024, liite 10. Hallitus käsitteli strategialuonnoksen ja päätti
esittellä sen edustajistolle iltakoulussa. Iltakoulun ajankohta vahvistetaan myöhemmin.

−

13.§ Yhteistyösopimuksen hyväksyminen opiskelijatapahtumien järjestämisestä Kuopiossa,
liitteet 13.1 & 13.2. Hallituksen kokouksessa 17-2020 päätettiin nimetä työryhmä hoitamaan
neuvotteluja sopimusehtojen mukaisesti Kuopiossa sekä hoitamaan kilpailuttamisen Joensuussa, ja
tekee esitykset hallitukselle. Kuopion sopimusneuvottelut ovat päättyneet ja ne eivät johtaneet
sopimukseen.
ISYY kilpailuttaa Kuopiossa haun opiskelijatapahtumien yhteistyökumppaniksi. Aiemmin nimetty
työryhmä hoitaa kilpailuttamisen ja tekee esitykset hallitukselle.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat:
o Asia: Pääsihteeri lomailee 1.–14.7.

−

16.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen
kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8§,10, 12-13 pääsihteeri, 9§
puheenjohtaja, 11.§ Yasmin, 14§ Liisa.

Seuraava kokous: puheenjohtaja kutsuu koolle tarvittaessa.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
2

