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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 37/2020
Aika: 27.10.2020 klo 12.01–13.22
Paikka: GHO

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

9.§ QA-kerhon lakkauttaminen. Kuopion kampuksella toimivan QA-kerhon puheenjohtaja on
ilmoittanut, että kerholla ei enää ole toimintaa. Hallitus päätti lakkauttaa QA-kerhon ja poistaa sen
ISYYn kerholuettelosta.

−

11.§ Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta tuetaan erityisavustuksilla, liite 11.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut erityishaun 14.10.2020. Koronaepidemiasta johtuva
poikkeustila on vaikuttanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelujärjestelyihin ja siten
oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Erityisavustus on suunnattu opetus- ja
kulttuuriministeriön
hallinnonalaan
kuuluville
korkeakouluille,
opiskelijajärjestöille,
ylioppilaskunnille, opiskelijakunnille sekä toimijoille, joiden päätavoitteena on edistää
korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Poikkeusolojen jatkuessa korkeakouluissa on tärkeää
kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja itseohjautuvuuden valmiuksiin. Avustuksella
voidaan esimerkiksi lieventää yksinäisyyden kokemusta, kehittää tukitoimintaa tai vahvistaa
yhteisöllisyyttä. Hakuaika päättyy 19.11.2020.
UEF on hakemassa ko. avustusta ja ehdottanut ISYYlle yhteistyötä, että ISYY voisi olla mukana UEFin
avustushakemuksessa syrjäytymisen ehkäisy toimenpideohjelma-kokonaisuudessa.
Hallitus päätti, että ISYY lähtee tekemään yhteistyötä UEFin kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön
erityishaussa. Hallitus nimesi ISYYn työryhmään valmistelemaan yhteistyötä UEFn kanssa Salli
Kososen, Emmi Rajavuori ja Roosa Ylikosken. Pääsihteeri valtuutettiin kutsumaan työryhmään
mukaan henkilökunnan edustajia.

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.

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.
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−

8.§ ISYYn 2021 talousarvion luonnoksen käsittely, liite 8. Hallitus käsitteli talousarvioluonnoksen ja
teki siihen muutosehdotuksia. Hallitus pyytää talousvaliokunnalta lausunnon talousarvion
luonnoksesta ko. muutoksilla.

−

10.§ Esitys opiskelijaedustajista Vuorenmiehen säätiön hallitukseen, liite 10. Helena
Vuorenmiehen säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea "Savosta kotoisin olevien
nuorten jatkokoulutuksessa olevien opinnoissa lahjakkuutta ja ahkeruutta osoittaneiden tutkijoiden
työtä. Etusijalle asetetaan aineenvaihdunnan ja elintoimintojen sääntelyn tutkimus." Säätiö on
pyytänyt terveystieteiden tiedekuntaa ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa esittämään
näkemyksensä uudistuvan hallituksen (toimikausi 1.1.2021–31.12.2022) kokoonpanosta. Haku oli
auki Kuopion kampuksen ainejärjestöille kohdennettuna hakuna ajankohtana 8.−22.10.2020.
Hakuajankohtana ei tullut hakemuksia. Hallitus palautti asia valmisteluun.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Asia: SYL liittokokouksen puheenjohtaja.

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 29.10.2020 klo 12.45

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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