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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 27/2020 

Aika: 12.8.2020 klo 14.00–15.12 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ Hakemus ylioppilaskunnan maksun vapautuksesta kv-maisteriopiskelijoille, liite 8 (osittain 
salainen). Hallitus myönsi TUT-UEF kaksoistutkinto-ohjelman maisteriohjelman opiskelijoille 
jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2020 sekä kevätlukukaudeksi 2021. 
 

− 9.§ Hakemus ylioppilaskunnan maksun vapautuksesta kv-maisteriopiskelijalle, liite 9 (osittain 
salainen). Hallitus myönsi Transfor-M -ohjelman opiskelijalle jäsenmaksuvapautuksen 
syyslukukaudelle 2020. 
 

− 10.§ Perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisia opintoja suorittavien opiskelijoiden 
oikeus liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Hallitus päätti ottaa perusopetuksessa opetettavien 
aineiden monialaisia opintoja suorittavat opiskelijat ylioppilaskunnan jäseneksi, mikäli opiskelija 
haluaa liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. 
 

− 11.§  Yhteistyösopimus Joensuun Töminä Oy kanssa vuosille 2020–2021, liite 11. Hallitus hyväksyi 
yhteistyösopimuksen, mutta valtuutti pääsihteerin tarkentamaan sopimusehtoja äkillisen ja 
koronan aiheuttaman perumisen osalta. 
 

− 13.§ Jäsenmaksuvapautus (osittain salainen). Hallitus päätti vapauttaa opiskelijan 
jäsenmaksuvelvoitteesta varattomuuden perusteella. 
 

− 15.§  ISYYn tilojen käyttö ja tapahtumat syyslukukaudella 2020. Hallitus päätti seuraavan 
ohjeistuksen ISYYn tilojen osalta:  

o Lukemalla maks. 50 hlöä 
o Suvaksella maks. 20 hlöä 
o Haltian kerhotiloissa maks. 10 hlöä 

Halltius päätti myös, että ISYYn tilojen sekä ISYYn tapahtumien osalta noudatetaan yllä olevien 

ohjeiden lisäksi valtakunnallisia suosituksia sekä tilakohtaisia ohjeita. Päätöstä tarkastellaan 

koronatilanteen kehittyessä. 

 

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. 
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− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 12.§  Esitys edustajistolle SYL:n liittokokousdelegaation valinnasta, liite 12. Hallitus esittää 

edustajistolle, että 

o edustajisto hyväksyy liitteen 12 mukaisen liittokokousdelegaatiopaikkojen jaon vuosille 

2020–2021 ja valitsee liitteen 12 mukaiset liittokokousedustajat vuoden 2020 

liittokokoukseen.  

o edustajisto täydentää liittokokousedustajien luetteloa hyväksytyn ryhmäjaon 

mukaisesti. 

o edustajisto delegoi hallitukselle oikeuden täydentää liittokokousedustajien listaa 

hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti edustajistoryhmien antamien esitysten mukaan. 

o hallitus voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla, mikäli ryhmät eivät ole 

täydentäneet esityksiä 13.9.2020 mennessä. 

 

− 14.§ ISYYn Strategialuonnos 2021–2024, liite 14. Hallitus käsitteli uuden strategialuonnoksen ja 

esittelee sen edustajistolle iltakoulussa 12.8.2020. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Vuosijuhlat  

o Asia: Toimistoasiat 

 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 18.8. klo 11.00. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


