18.8.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 24/2021
Aika:

13.8.2021 klo 10:06–11:30

Paikka:

Google Meet

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta:
Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään:
•

8 § ISYYn tietotilinpäätös vuodelta 2020, liite 8. Hallitus hyväksyi tietotilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tiedoksi edustajistolle.

•

9 § Anomus jäsenmaksun vapauttamisesta TUT-UEF kaksoistutkinto-ohjelman maisteriohjelman opiskelijoille syyslukukaudeksi 2021 sekä kevätlukukaudelle 2022, liite 9 (osittain salainen). Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2021 ja kevätlukukaudeksi 2022 liitteessä
luetelluille opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole lainkaan Suomessa syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden
2022 aikana.

•

11 § Linjaus ISYYn toimistojen aukioloajoista syksyllä. Hallitus päätti, että
ISYYn toimistot palvelevat normaalien aukioloaikojen mukaan toistaiseksi. Mikäli koronatilanne edellyttää muutoksia aukioloaikoihin, hallitus valtuutti pääsihteeri tekemään tarvittavat muutokset.

•

12 § Syksyn tapahtumien järjestäminen. Hallitus päätti, että syksyllä ei järjestetä Liikuntailtapäivän jatkoa. Kaupunkisuunnistus ja kampusrysäys sekä
Poikkitieteellinen Pyöräilytapahtuma järjestetään UEFin kanssa yhteistyössä
sovitusti.

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta:
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 Kuopion toimiston työpaikkaselvitys on päivitetty, liite 5.1
o Joensuun Sykettä talousarvio vuodelle 2022. Liite 5.2
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•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

10 § ISYYn etätyöohjeistuksen päivittäminen yhteistoiminnassa, liite 10.1
ja 10.2. ISYYn etätyöohjeistusta on syytä tarkastella ja päivittää. Hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan asiaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan
kanssa, käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut etätyöohjeistuksen päivittämisestä sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Ylioppilaskunnan jäsenyys ja tutkinnon täydentäminen
o Vuosijuhlatiimin perustaminen
o Fuksikierrokset syksyllä
o OKM:n COVID-19 katsaus opiskelijajärjestöille 13.8.2021

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 18.8.2021 klo 12:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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