9.9.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 28/2021
Aika:

9.9.2021 klo 10:03–10:56

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:
•

9 § ISYYn linjaukset kerhoille ja toimijoille matkojen ja retkien järjestämisestä. Hallitus on kokouksessaan 18–2021 (12.5.2021) päättänyt, että ISYY ei
järjestä tai ole mukana järjestämässä matkoja tai retkiä syksyllä 2021 ulkomaille. Hallitus päätti, että kotimaan matkat ja retket sallitaan marraskuusta
2021 alkaen toistaiseksi viranomaisohjeistuksia noudattaen terveysturvallisesti. Mikäli koronatilanne muuttuu, hallitus tarkastelee annettua ohjeistusta
uudestaan.

•

10 § Opiskelijaedustajan nimeäminen YHKA-tiedekunnan opetuksen kehittämisen toimikuntaan. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa toimii opetuksen kehittämisen toimikunta, jonka tehtävinä ovat mm:
opetuksen laadun kehittäminen, opintopolkujen, opetussuunnitelmien, alkuohjauksen ja opintojen etenemisen seuranta, sisäänottojen ja väylien sekä
opiskelijavalintojen seuranta, oppimisympäristöjen kehittäminen ja yhteisten
hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hallitus nimitti Ari Tervashongan opiskelijaedustajaksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opetuksen
kehittämisen toimikuntaan. Opiskelijaedustus on voimassa toistaiseksi.

•

11 § Järjestöavustushakemus, liite 11. Joensuun kampustyöryhmä on todennut EGEA Joensuu ry:n hakemuksen täyttävän ISYYn järjestöavustusten ehdot.
Hallitus päätti, että ISYY myöntää EGEA Joensuu ry:lle maksuttoman Suvaksen
käyttökerran enimmäishintaan 170 euroa. Tilavuokra ei sisällä tilan siivousta.
Käyttökerta on käytettävä ennen 1.12.2021.

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.
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Läsnäolevaksi ilmoittautuminen 15.9. mennessä.
Joensuun Sykkeen liikuntaneuvojana on aloittanut 6.9. Helena Tietäväinen.
Puheenjohtaja Janhunen kävi Joensuussa 9.9.2021.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

8 § Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista, liite 8.1, 8.2 ja 8.3.
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokous järjestetään 19.–20. marraskuuta. SYL:n hallitus pyytää liittokokouksen keskeisimmistä dokumenteista
ylioppilaskuntien lausunnot ennen niiden viimeistelyä. Hallitus esittää edustajistolle että:
o edustajisto käy lähetekeskustelun vuoden 2021 liittokokousmateriaaleista.
o edustajistoryhmät voivat toimittaa kommentteja oleviin asiakirjoihin
kirjallisesti 19.9. mennessä pääsihteerille.
o edustajisto valtuuttaa hallituksen toimittamaan ja koostaman yhteen
kommenttikierrokselta saadut palautteet ja tekemään ISYYn lausunnon
SYL:n liittokokousmateriaaleista tehdyn valmistelutyön pohjalta.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Vuosijuhlajärjestelyt
o Toimintasuunnitelman laadinta

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

Hallituksen seuraava kokous: 16.9.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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