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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 31/2020
Aika: 7.9.2020 klo 12.00 – 13.06.
Paikka: GHO

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

8.§ ISYYn työsuojelun toimintaohjelma, liite 8. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen perustuu
työturvallisuuslakiin. ISYYn työsuojelun toimintaohjelma on ollut henkilöstön käsiteltävänä
4.9.2020. Hallitus käsitteli ja hyväksyi ISYYn työsuojelun toimintaohjelman.

−

9.§ Liikunta-appron järjestäminen. ISYYn toimintasuunnitelmassa 2020 on syksylle Liikuntaapprojen järjestäminen molemmilla kampuksilla. Koronatilanteen vuoksi oli syytä tarkastella ko.
tilaisuuksien järjestämistä syksynä 2020. Hallitus päätti olla järjestämättä syksyllä 2020 Liikuntaapproja. Mahdolliset jo tehdyt hankinnat Liikunta-approja varten siirretään vuoden 2021 Liikuntaapprojen käytettäväksi.

−

10.§
Joensuun
Liikuntailtapäivän jatkojen järjestäminen syksyllä 2020.
ISYYn
toimintasuunnitelmassa on syksylle 2020 Liikuntailtapäivän jatkojen järjestäminen Joensuussa.
Koronatilanteen vuoksi oli syytä tarkastella ko. tilaisuuden järjestämistä syksynä 2020. Hallitus
päätti, että ISYY ei järjestä Joensuussa Liikuntailtapäivän jatkoja syksyllä 2020.

−

11.§ ISYYn Joensuun Liikuntailtapäivän 2020 kustannukset. ISYYn Joensuun Liikuntailtapäivän
jatkojen tuotot on lahjoitettu SYKETTÄ-liikuntapalvelujen kehittämiseen ja tuotot on käytetty
liikunta- ja vapaa-ajan välineisiin, josta on toistaiseksi voimassa olevan hallituksen päätös
(11.2.2016). Hallitus päätti, että ISYY lahjoittaa 500 euroa SYKETTÄ-liikuntapalvelujen kehittämiseen
ja liikunta- ja vapaa-ajan välineisiin hallituksen toimintabudjetista, koska ISYYn Joensuun
liikuntailtapäivän jatkoja ei järjestetä (kustannuspaikka 9176).

−

12.§ Sykettä-tarrat hallitukselle 2020. Ylioppilaskunnan hallitus on näkyvä toimija. Sykettä-palvelut
kuuluvat olennaisena osana ylioppilaskunnan toimintaan. Koko vuoden ryhmäliikuntatarra on
66e/hlö. Kustannus yhteensä 660 euroa. Hallituslaisille on maksettu kevään 2020 Sykettä-tarra.
Hallitus päätti, että ISYY maksaa hallituslaisille heidän valitsemansa syksyn 2020 Sykettä-tarran.
Vastineeksi hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti Sykettä-palvelujen käyttöön ja markkinoi
palveluja somekanavissa.

−

13.§ Joensuun toiminallisuus- ja synergiatarkastelun yhteyshenkilön nimeäminen, liite 13. ISYYtä
on pyydetty nimeämään yhteyshenkilö 14.9. käynnistettävään ja tänä syksynä toteutettavaan
Yliopistokatu 7 alueen (Natura, Futura, Borealis, Metria, Haltia) toiminnallisuus- ja
synergiatarkasteluun. Henkilö toimii yhteyshenkilönä yksikön ja suunnittelijoiden välillä.
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Työ käsittää oppimis- ja työympäristöjen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja sen tavoitteena on löytää
laboratoriopainotteisten toimintojen synergiamahdollisuuksia. Työ tehdään yhteistyössä tilojen
käyttäjien kanssa. Tarkastelun lopputuloksena on visio alueen tulevaisuuden toimintojen
sijoittumisesta. Visiotyön tavoitteena on lisätä Joensuun kampuksen vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Hallitus päätti nimetä yhteyshenkilöksi jäsenpalveluasiantuntija Hannele Mirolan ja hänen varaksi
edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran. Lisäksi nimettiin hallituksen edustajaksi Emmi
Rajavuori.

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: TAISTO2020-harjoitukseen osallistuminen. TAISTO20-harjoitus toteutetaan lokamarraskuussa. Julkishallinnolle suunnatussa tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksien hallinnan
harjoituksessa organisaatiot harjoittelevat toimintamalleja ja prosesseja erilaisten
häiriötilanteiden
varalle.
Harjoituksen
avulla
reagointi
tietoturvatai
tietosuojaloukkaukseen voidaan hoitaa tositilanteessa hallitummin, jolloin toipuminen on
nopeampaa. ISYY osallistuu harjoitukseen 29.10. klo 9-12. Liite 5.1.
o Asia: SYL-liittokokousmateriaalin kommentointikierroksen aikataulutus, liite 5.2.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Asia: Vakuutukset etätyössä
o Asia: Tuutorointi
o Asia: FuksiLive

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 16.9. klo 12.00
Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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