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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 4/2021
Aika: 28.1.2021 klo 10:02–11:28
Paikka: GHO

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

8.§ O2 jäsenyys – ISYYn jäsenen asettaminen opetus- ja ohjausneuvostoon, liite 8. Hallitus valitsi
edustajakseen Jenni Kortelaisen ja hänen varallensa Eveliina Scharinin.

−

9.§ Palveluasiantuntija Juho Mutasen opintovapaa-anomus, liite 9. Hallitus myönsi Juho Mutaselle
opintovapaan ajalle 1.5.2021−31.12.2021.

−

10.§ Palveluasiantuntijan sijaisesta päättäminen. ISYYn sääntöjen mukaan: ”45.§ …Vakituisen
työntekijän vapaasta johtuvaa sijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta voidaan jatkaa työsuhteen
katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa hakumenettelyä enintään kahdellatoista (12)
kuukaudella kerrallaan.” Hallitus valitsi Niklas Leinosen jatkamaan palveluasiantuntijan
opintovapaan sijaisena ajalle 1.5.2021−31.12.2021.

−

11.§ Työelämätiimin perustaminen, liite 11. Hallitus päätti perustaa työelämätiimin, jonka
vastuuhenkilöksi hallitus valitsi Pauliina Ryökäksen. Lisäksi hallitus päätti käynnistää haun
kyseiseen tiimiin.

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: KOY Kuopion Studentia evästyskeskustelu koskien sopimusmuutosta, liite 5
o Asia: Päätös: OKM-erityisavustushakemus: SILLAT - Ohjelma sujuvan opiskelun tukemiseksi
ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi UEFissa 2021 ja 2022.
o Asia: Suvantokadun sähkösopimuksen vaihtaminen.
o Asia: Hymy- ja valitusviikko pidetään viikolla 12.

−

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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−

12.§ Jäsenmaksupalautusten käsittely. ISYYlle tulee hakemuksia jäsenmaksun palauttamiseksi
esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelija on maksanut koko lukuvuoden jäsenmaksun ja valmistuukin
jo syyslukukauden aikana tai ilmoittautuu keväälle poissa olevaksi. Hallitus delegoi
jäsenmaksupalautuspäätösten teon Joensuussa jäsenpalveluasiantuntijalle ja Kuopiossa
järjestöasiantuntijalle.

−

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Asia: SYKETTÄ-palvelujen ja talouden tilannekatsaus.

−

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta.

Seuraava kokous: 3.2. klo 12:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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