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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 34/2020
Aika: 30.9.2020 klo 12.06–13.56
Paikka: GHO

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

8.§ Paikallinen sopimus ruokatauosta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa, liite 8.
Ylioppilaskuntien työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2020–2021 6 § 1. mom todetaan, että
“työpäivään sisältyy 30 minuutin ruokatauko, jota ei lasketa työaikaan, ellei paikallisesti ole toisin
sovittu tai ellei lounas liity työnantajan määräämien työtehtävien hoitamiseen”. Pääsihteeri on
käynyt neuvotteluja ruokatauon kirjaamisesta ISYYssä luottamushenkilön kanssa. Hallitus hyväksyi
paikallisen sopimuksen koskien ruokataukoasiaa.

−

9.§ Joensuun SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalvelujen varallaolosopimuksen hyväksyminen, liite
9. ISYYn Joensuun SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalvelujen osalta on osoittautunut tarve tehdä iltaja viikonloppuna varallaoloa palvelujen ollessa käytössä. Hallitus käsitteli ja hyväksyi
varallaolosopimuksen sekä valtuutti pääsihteerin tekemään varallaolosopimukset niiden
työntekijöiden kanssa, jotka tulevat varallaolorinkiin osallistumaan.

−

10.§ Nimeäminen Nuoret pohjois-savolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen nuorisoryhmään.
ISYY on mukana Nuoret pohjois-savolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen ohjausryhmässä. Hallitus
päätti nimetä hankkeen nuorisoryhmään Arttu Leppäkynnäksen.

−

12.§ Anomus ISYY:n jäsenmaksusta vapauttamiseksi lukuvuodeksi 2020–2021, Master's Degree
Programme in Clinical Linguistics (EMCL), liite 12 (osittain salainen). Master's Degree Programme
in Clinical Linguistics (EMCL) on Groningenin yliopiston koordinoima maisteriohjelma, jossa ItäSuomen yliopisto on mukana konsortiopartnerina. Maisteriohjelman opiskelijat opiskelevat
ensimmäiset kuusi kuukautta (ensimmäisen opintovuoden syyskuusta helmikuuhun) Joensuussa ja
siirtyvät tämän jälkeen opiskelemaan Groningeniin ja harjoittelemaan yhteistyöoppilaitoksiin eri
puolille maailmaa. Opiskelijat eivät ole toisena ja (mahdollisena) kolmantena lukuvuonna
Joensuussa eivätkä pysty hyödyntämään ISYYn jäsenetuja. Hallitus päätti myöntää
maisteriohjelman opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen lukuvuodeksi 2020–2021.

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: Kuopion siviilipalvelushenkilöllä on tänään viimeinen päivän ISYYllä.
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o

Asia: Edustajiston kokouspäivän muutos, uusi ajankohta on 29.10.2020.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

−

11.§ Lähetekeskustelu talousarviosta ja jäsenmaksusta, liite 11. Hallitus keskusteli vuoden 2021
talousarvion laadinnasta sekä jäsenmaksusta.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Asia: Arvio kioskin taloudellisesta tilanteesta loppuvuoden osalta, liite 13.1.
o Asia: Hallitushaku 2021 aikataulut, liite 13.2.
o Asia: Retriittien järjestäminen loppuvuonna 2020.

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 8.10.2020 klo 12.00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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