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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 29/2020
Aika: 25.8.2020 klo 15.03–20.02
Paikka: GHO

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

8.§ ISYYn vuosijuhlien järjestäminen. ISYYn hallitus oli päättänyt vuosijuhlien uudeksi
päivämääräksi 12.12.2020. Muuttuneen koronatilanteen vuoksi oli syytä tarkastella vuosijuhlien
perumista vuodelta 2020 ja niiden siirtämistä vuodelle 2021. Hallitus päätti, ettei järjestetä ISYYn
10-vuotisvuosijuhlia vuonna 2020.

−

9.§ Vuosijuhlamestarin valinta vuoden 2020 vuosijuhliin. Hallitus päätti olla palkkaamatta
vuosijuhlamestaria, koska vuosijuhlia ei pidetä vuonna 2020.

−

10.§ ISYYn paikallinen työehtosopimus - sopimuksen päivittäminen. Kirjaus vuosittaisen työajan
pidennyksestä paikallisessa työehtosopimuksessa on perustunut 1.2.2018 - 31.1.2020 voimassa
olleen työehtosopimuksen 6 § 11. mom. kirjaukseen vuosittaisesta työajan pidennyksestä. Uusi
ylioppilaskuntien työehtosopimus on astunut voimaan 6.3.2020 ja päättyy 31.1.2022. Uudessa
työehtosopimuksessa ei ole kirjausta työajan pidennyksestä.
Pääsihteeri on yhteistoiminnassa yhdessä henkilöstön edustajan, luottamusmiehen, kanssa
todennut, ettei ko. kirjaukselle ole enää tarvetta ISYYn paikallisessa työehtosopimuksessa työajan
pidennyksen poistuttua ylioppilaskuntia sitovasta työehtosopimuksesta. Hallitus totesi ISYYn
paikallisen työehtosopimuksen 3 § kumotuksi 6.3.2020 alkaen.

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: OLKi-hanke päättyy 31.8.2020.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

11.§ Talouskatsaus. ISYYn 7 kuukauden kirjanpito on valmistunut. Hallitus päätti siirtää asian
käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
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−

12.§ Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset.
11. § SYL-liittokokous, delegaation valinta. Hallitus otti nimiinsä Joonas Pänkäläinen esityksen, jossa
varapaikat menevät seuraavasti:

Varapaikka 2 - ISYYn Demariopiskelijat 2020, Deeku 2021.
Varapaikka 3 - Opiskelijan etu 2020, Savilahden Sivistyneet 2021.
−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 31.8. klo 12.00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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