1.10.2021
HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 31/2021
Aika:

30.9.2021 klo 10:10–10:56

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:
•

8 § SYL:n liittokokousdelegaatio vuodelle 2021, liite 8. SYL:n liittokokous järjestetään 19-20.11.2021. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2021. Lisäksi ISYY voi valita kokoukseen enintään 14 varaedustajaa. Hallitus vahvisti SYL delegaation kokoonpanon ja täydensi delegaatiota Jenni Kortelaisella.

•

11 § MSc European Forestry-ohjelman opiskelijan ylioppilaskunnan jäsenmaksu, liite 11 (osittain salainen). MSc European Forestry -maisteriohjelma
on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoima maisteriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden Joensuussa ja sen
jälkeen suorittavat loput opinnot jossakin ohjelman yhteistyöyliopistossa Euroopassa. Opiskelijat eivät siten fyysisesti ole Joensuussa eivätkä näin ollen
pysty hyödyntämään ylioppilaskunnan jäsenmaksun tarjoamia etuisuuksia.
Hallitus päätti vapauttaa opiskelijan jäsenmaksusta syyslukukaudeksi 2021.

•

12 § Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta tuetaan erityisavustuksilla jatkohaku vuodelle 2022–2023, liite 12.1, 12.2, 12.3 ja 12.4.
UEF on hakemassa ko. jatkoavustusta ja ehdottanut ISYYlle, että yhteistyötä
jatketaan. ISYY olisi mukana UEF:in avustushakemuksessa syrjäytymisen ehkäisy toimenpideohjelma-kokonaisuudessa. Hallitus päätti, että ISYY tekee yhteistyössä UEF:in kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityishakuun hankehakemuksen. Hallitus käsitteli ja hyväksyi hankehakemukset.

•

13 § Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen - hakuajan jatkaminen.
Hakuaika yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin alkoi 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa ei mihinkään toimielimeen
lukuun ottamatta yliopiston hallitusta jätetty tarpeeksi hakemuksia kaikkien
opiskelijaedustuspaikkojen täyttämiseksi. Ylioppilaskunnan on nimettävä yliopistokollegioon kahdeksan opiskelijajäsentä sekä tiedekuntaneuvostoihin 5
opiskelijajäsentä ja sama määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Hallitus päätti
jatkaa hakuaikaa opiskelijaedustajaksi yliopistokollegioon sekä tiedekuntien
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tiedekuntaneuvostoihin 7 vuorokaudella ajalla 1.–8.10.
•

14 § Toimeentuloavustushaku ainejärjestöille, liite 14. Sellaiset ainejärjestöt, jotka on hyväksytty tai jotka odottavat hyväksyntää ISYYn ainejärjestöluetteloon, ovat hakukelpoisia hakemaan ISYYn rahallista toimeentuloavustusta
vuodelle 2022. Toimeentuloavustuksen tarkoitus on turvata ainejärjestön toiminta taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Hallitus päätti avata haun toimeentuloavustusten hakemiseen. Hakuaika on 1.11.–14.11.2021.

•

15 § Avustuksen myöntäminen kotikansainvälistymisprojektin hakemukselle, liite 15.1 ja 15.2. Hallitus päätti, että ISYY myöntää hankeavustusta 270
euroa ja lisäksi Lukeman tilavuokran.

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 SYL liittokokouslausunto on toimitettu.

•

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

•

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit.

•

9 § Selvitys edustajistolle Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyydestä, liite
9.1 ja 9.2. Hallitus antaa edustajistolle tiedoksi liitteinä olevat selvitykset ja laskelmat OLL:n jäsenyysselvityksen osalta. Hallitus keskusteli liitteistä ja merkitsi
asian tiedoksi.

•

10 § Mahdollisen esityksen tekeminen liittyen Opiskelijoiden Liikuntaliikuntaliton jäsenyyteen. Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY eroaa Opiskelijoiden Liikuntaliitosta. Lisäksi hallitus esittää edustajistolle, että se varaa vuoden 2022 talousarvioon vastaavan summan kohdennettavaksi vapaa-ajan palveluihin, välineisiin ja tapahtumiin ja ko. tapahtumien vakuutuksiin.

•

Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat.
o Talousarvion 2022 luonnoksen käsittelyn seuraavassa aamukoulussa

•

Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja
toimeenpanosta.

2

Hallituksen seuraava kokous: 6.10.2021 klo 10:00

Elina Pitkänen
Hallintokoordinaattori
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