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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 24/2019 
Aika: 22.5.2019 klo 14.08 – 20.58. 
Paikka: CK216, MD200 

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

 ISYYn hallinnollisten kulujen periminen SYKETTÄ Susirajalta. ISYY hoitaa SYKETTÄ Susirajalla (aiemmin 
myös SYKETTÄ Saimaalla) liikuntapalveluiden kirjanpidon. Kirjanpidon hoitamisesta ISYY on vuosina 
2017 ja 2018 päättänyt veloittaa kiinteän summan 6 000 €/vuosi, josta 5 000 € koski SYKETTÄ 
Susirajalla ja 1 000 € SYKETTÄ Saimaalla liikuntapalveluita. Hallitus päätti yksimielisesti, että SYKETTÄ 
Susirajalla hallinnollisten kulujen toistaiseksi voimassa olevaksi kiinteäksi summaksi määritellään         
5 000 €/vuosi. 

 ISYYn ravintolayhteistyö, Joensuu. Hallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan Ilonan ja PKOn kanssa. 
 ISYYn ehdokas KENKKUun. SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia nimeämään omat ehdokkaansa 

kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan, KENKKUun. ISYY järjesti neuvottelukunnan paikasta avoimen 
haun toukokuun aikana. Hallitus päätti esittää SYL:lle ISYYn ehdokkaina KENKKUun Johanna Närvästä 
ja Heta Stenbergiä. 

 Järjestöjaoston puheenjohtajan valinta. Joensuun järjestöjaoston puheenjohtaja Saara Loukiainen on 
pyytänyt eroa jaostopuheenjohtajuudesta toimiessaan ISYYn hallituksen jäsenenä. Hallitus nimitti 
järjestöjaoston puheenjohtajaksi Iiris Näkin. 

 ISYYn strategiatyön käynnistäminen. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että ”ISYY 
tekee uuden strategian, joka on valmis juhlavuodelle 2020. Strategian tekemiseen palkataan avuksi 
ulkopuolinen fasilitaattori.” Hallitus päätti käynnistää strategiatyön ja hyväksyi Fabrikin tarjouksen.   

 Kehykoordinaattorin (Kuopio) hakuajan jatkaminen. Hallitus päätti jatkaa Kuopion kampuksen 
paikalliskoordinaattorin hakuaikaa 29.5.2019 klo 12 asti. 

 Kampusrysäyksen projektityöntekijän (Kuopio) hakuajan jatkaminen. Hallitus päätti jatkaa Kuopion 
kampuksen paikalliskoordinaattorin hakuaikaa 29.5.2019 klo 12 asti. 

 Järjestöavustusten myöntäminen syksylle 2019. ISYYn järjestöavustukset syksylle 2019 olivat 
avoimessa haussa keväällä 2019. Kampusvaliokunnat ovat osaltaan käsitelleet järjestöjen esitykset. 
Hallitus päätti ISYYn järjestöavustusten jaon syksylle 2019. 

 Jäsenmaksuvapautus, MSc European Forestry- ja Transfor-M -ohjelmien opiskelijat. MSc European 
Forestry -maisteriohjelma on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoima 
maisteriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden Joensuussa ja toisen 
lukuvuoden (ja mahdollisen kolmannen lukuvuoden) jossakin European Forestry -ohjelman 
konsortioon kuuluvassa yliopistossa Euroopassa. Samoin Transfor-M –ohjelmassa opiskelijat ovat 
opintojensa toisen lukuvuoden Kanadassa. Ohjelman koordinaattori on UEF:n puolesta pyytänyt em. 
ohjelmien liitteen mukaisen listan opiskelijoille jäsenmaksuvapautusta lukuvuodelle 2019 – 2020. 
Hallitus päätti liitteen mukaisesti jäsenmaksuvapautuksesta. 

 Jäsenmaksupalautus. Hallitus päätti palauttaa jäsenmaksupalautuksena ISYYn kevään jäsenmaksun 
65 € liitteiden mukaisesti. 

 Lingtwisti ry:n avustus. Lingtwisti ry:lle myönnettiin keväälle 2019 hankeavustuksena 390 € 
esteettömän saunatilan vuokraukseen SKÄL-päiville. Lingtwisti ry on toimittanut hankeavustuksen 
maksatuspyynnön, jossa he hakivat myönnetystä avustuksesta maksuun saunatilan vuokran 359,60 
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€. Tapahtuma kokonaisuudessaan oli 61,42 € tappiollinen, jonka verran heille avustusta maksettiin. 
ISYYn myöntämät avustukset on maksettu tappion takauksena. Myöntämispäätöksen yhteydessä 
tieto, että avustus myönnetään tappion takauksena, oli jäänyt ilmoittamatta. Lingtwisti esittää, että 
heille maksetaan 359,60 €. Hallitus päätti hyväksyä Lingtwisti ry:n avustuksen ja maksaa heille 359,60 
€. 

 

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. 

 Lukuvuosikalenteri. Edustajiston kokouksissa on käynyt ilmi, että edustajisto toivoo, että 
lukuvuosikalenteri toteutetaan. Tämän hetken talousarviolla lukuvuosikalenterin toteuttaminen ei 
ole mahdollista. ISYY on saanut Savottalta tarjouksen kalenterin tuottamisesta. Tarjous sisältää taiton 
ja painokulut. Hallitus keskustelee asiasta edustajiston kanssa ja pyytää suuntaviivoja kalenterin 
toteuttamisesta. 

 

Seuraava kokous: pe 24.5.2019 klo 13.  

 

Kalle Parviainen 
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


