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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 35/2019 

Aika: 16.8.2019 klo 09.08-09.54.   

Paikka:  Lukema ja Haltia (GHO) 

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

- 6. § Kokoukset, tapaamiset ja seminaarit: Todettiin osallistujat edellisten kokousten 
päätösten mukaisesti, Aleksi Kinnunen osallistuu LYY:n vuosijuhlille. 

- 8. § Kiinteistö Oy Satopoiju, rahoituskysely 

Kiinteistö Oy Satopoiju on lähestynyt osakkeen omistajia rahoituskyselyllä liittyen remonttikuluihin. 

Yhtiöjärjestyksessä määritelty pääomavastike tuo kertoimen 1,5 ISYYn osakkeille. 

Kokonaiskustannus ISYYlle olisi noin 1300 €. Hallitus päätti, että ISYY maksaa kerralla 31.8.2019 

rahoituskyselyn mukaiset ikkuna ja parvekkeen ovi remontin kulut 1325,14 €. Hallitus päätti, että 

varastotiloille tehdään tarvekartoitus.  

- 9. § Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointi 

Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori Kalle Parviainen on irtisanoutunut toimestaan 

21.7.2019, irtisanomisajan päätyttyä 4.8.2019. Hallitus valitsi kokouksessaan 33/2019 

rekrytointiryhmään Ada Hyytiäinen, Aino Peltonen, pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja, varalle 

Ella Partanen. Kyseessä on Kuopioon haettava toimi, 100 % ja kv- ja hallintokoordinaattori. 

Hakuaika toimeen oli avoimessa haussa 26.7.-9.8.2019. Toimeen tuli yhteensä kolme hakemusta.  

Haastattelut järjestettiin Kuopiossa 15.8. Päätös: Hallitus päätti valita kv- ja hallintokoordinaattorin 

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen terveystieteiden kandidaatti TtK Saara Närä.  

- 10. §  Kuopion 24/7 kirjaston valmistelutyöryhmän opiskelijajäsen. 

Toimitilapalvelujen johtaja Tarja Harjula on tiedustellut ISYYltä Kuopion 24/7 kirjaston 

valmisteluryhmään opiskelijajäsenen nimeämistä. 

Päätös: Hallitus valitsi Kuopion 24/7 kirjaston valmistelutyöryhmään opiskelijajäseneksi Matti 

Averio ja varalle edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltonen.  

 

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.  
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− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit  

- Merkittiin tiedoksi 11. §Muut esille tulevat asiat: Puheenjohtaja esitteli strategiaprosessin seuraavia 

vaiheita. 

 

Seuraava kokous: 20.8.2019 klo 10 

 

 

Anna-Kristiina Mikkonen 

pääsihteeri  

 


