
     ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 
14.5.2019  

 
______________________________________________________________________________ 
   

1 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 20/2019 (Järjestäytymiskokous) 
Aika: 25.4.2019 klo 14.08 – 15.07. 
Paikka: CK216, CA106 

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

 Hallituksen järjestäytyminen. Päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueista seuraavasti: 
o Aleksi Kinnunen, puheenjohtaja 
o Ella Partanen, varapuheenjohtaja 
o Ada Hyytiäinen, viestintä/kv 
o Aino Peltonen, työelämä, yritysyhteistyö, kv 
o Matti Averio, vapaa-aika, kulttuuri ja talous 
o Miska Tanskanen, vapaa-aika, liikunta ja ympäristö 
o Saara Loukiainen, viestintä ja ympäristö 
o Saara Tenhovuori, kopo 
o Susanna Remes, sopo ja kehy 

 Pääsihteerin vuosiloma. Hallitus päätti, että hyväksytään Mikkosen esitys vuosiloman käytöstä 
sellaisenaan ja että Hannele Mirola jatkaa pääsihteerin sijaisena 20.5. asti. Hannele Mirola jääväsi 
itsensä ja Ada Hyytiäinen toimi kokouksen sihteerinä asiakohdan käsittelyn ajan. 

 Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen. Hallitus päätti poistaa tilinkäyttöoikeudet Susanna Haveriselta, 
ja myöntää tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille Ella Partaselle. Ella Partaselle haetaan 
myös Business Eurocard -yrityskorttia. Muilta osin tilinkäyttöoikeuksiin ei muutoksia.  

 Hallituksen koollekutsuminen. Hallitus päätti, että hallitus kutsutaan koolle kuten vuoden alussa on 
päätetty eli vuorokautta ennen, ja hallituksen kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse kokousta 
edeltävänä päivänä. 

 Ainejärjestökummien nimeäminen. Valittiin hallituksen jäsenille henkilökohtaiset 
kummiainejärjestöt. 

 Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudesta päättäminen. Hallitus päätti, että huhtikuussa 
maksetaan jatkaville hallituksen jäsenille uuden pestin mukaiset palkkiot 1000 € / 800 € / 600 €. 
Väistyville jäsenille maksetaan huhtikuun palkkio 100 %, uusille 50 %. Toukokuusta alkaen maksetaan 
puheenjohtajalle kahdeksalta (8) kuukaudelta 1000 €, varapuheenjohtajalle seitsemältä (7) 
kuukaudelta 800 € ja hallituksen jäsenille seitsemältä (7) kuukaudelta 600 €. 

 Hallituksen matkustamisen periaatteet 2019. Päätettiin alkuvuonna päätetyn käytännön mukaisesti 
(hallituksen kokous 3/2019). 

 Vuosijuhlaedustukset ISYYn hallituksessa. Päätettiin alkuvuonna päätetyn käytännön mukaisesti ja 
priorisoidaan osallistumisissa heitä, jotka eivät vielä ole edustaneet ISYYtä vuosijuhlilla.  

 Kehyprojektin paikalliskoordinaattorien haun avaaminen. ISYY sai EU-rahoitusta Frame, Voice, 
Report! -hankkeen kautta ilmastonmuutosteemaisen hankkeen toteuttamiseen. Hankerahoituksella 
järjestetään kehyviikko, jota varten rekrytään paikalliskoordinaattorit molemmille kampuksille. 
Päätettiin, että rekrytointitiimiin kuuluvat Ella Partanen, Susanna Remes ja Aino Peltonen sekä 
pääsihteeri. Päätettiin avata paikalliskoordinaattorirekrytointi Joensuuhun ja Kuopioon. 

 ISYYn ehdokas KENKKUun. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain 
neuvottelukuntaan (KENKKU) haetaan uusia jäseniä. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii 
SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n 
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kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa. Ylioppilaskuntia pyydetään 
esittämään jäseniä 19.5.2019 mennessä. Päätettiin avata ISYYn haku Suomen ylioppilaskuntien liiton 
(SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 

 Kampusrysäyksen projektisihteerin haun avaaminen. Kampusrysäysten järjestämiseksi molemmille 
kampuksille tarvitaan projektityöntekijät. Päätettiin avata kampusrysäyksen projektityöntekijähaku 
Joensuuhun ja Kuopioon. Rekrytointitiimiin kuuluvat pääsihteeri, Matti Averio sekä Ella Partanen. 

 Taloushallinnon järjestelmän lisätunnukset, poisto. Hallitus päätti kokouksessaan 7/2019 myöntää 
Peeta Piipariselle tunnukset ISYYn taloushallinnon järjestelmään kolmen kuukauden ajaksi. Koska 
Piiparinen ei enää toimi ISYYn hallituksessa, on perusteltua poistaa häneltä taloushallinnon 
järjestelmän käyttöoikeus. Päätettiin poistaa Peeta Piipariselta ISYYn taloushallinnon järjestelmän 
käyttöoikeus. 

 Jaostopuheenjohtajien hakukuulutus. Joensuun järjestöjaoston puheenjohtaja Saara Loukiainen, 
Joensuun vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja Miska Tanskanen, sekä Kuopion vapaa-ajan jaoston 
puheenjohtaja Matti Averio ovat pyytäneet eroa jaostopuheenjohtajan tehtävistään ISYYn 
hallitustoimen vuoksi. Hallitus päätti avata haun Joensuun järjestöjaoston, Joensuun vapaa-ajan 
jaoston, Kuopion vapaa-ajan jaoston sekä Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi.  

 Hallitushupparien tilaus. Päätettiin tilata Stadium Team Salesilta kolme hupparia uusille hallituksen 
jäsenille hintaan 150€. 
 

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. 

 

Seuraava kokous: sähköpostikokous ma 29.4.  

 

Kalle Parviainen 
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


